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Kłopotliwi sojusznicy, czyli jeszcze raz
o problemie grecko–rzymskich traktatów
z I wojny macedońskiej
Rola, którą traktaty przymierza (foedera) odgrywały w ekspansjonistycznej
polityce Rzymu w Italii, w naturalny sposób rzutuje na sposób interpretowania soju
szy zawieranych przez Rzym z państwami spoza Półwyspu Apenińskiego. Z tego
powodu zagadnienie dotyczące natury współpracy nawiązanej przez republikę
z państwami greckimi w końcu III w.1 stanowi istotny element dyskusji o imperia
lizmie Rzymu i dalekosiężności jego wschodniej polityki. Kluczowe są tu pytania
o to, z którymi greckimi państwami Rzymianie zawarli traktaty oraz jaki czas ich
trwania przewidywano. Wśród badaczy opowiadających się za tezą o ograniczo
nym zainteresowaniu Rzymu Grecją w tamtym okresie można dostrzec tendencję
do zawężania liczby państw z foedera do Związku Etolskiego lub formułowania
opinii, że zawierane były one tylko na czas wojny z Macedonią2. Opublikowanie
1

Wszystkie daty p.n.e. Stosowane skróty: J. B r i s c o e, A Commentary on Livy Books XXXI–
XXXIII, Oxford 1973 = J. B r i s c o e, Commentary XXXI–XXXIII; J. B r i s c o e, A Commentary on
Livy Books XXXIV–XXXVII, Oxford 1981 = J. B r i s c o e, Commentary XXXIV–XXXVII; H. S c h m i t t,
Die Staatsverträge des Altertums, t. III, München 1969 = H. S c h m i t t, SVA; F. W a l b a n k,
A Historical Commentary on Polybius, t. I–III, Cambridge 1957–1967–1979 = F. W a l b a n k,
Commentary.
2
Sojusz na czas wojny tylko ze Związkiem Etolskim: P. B u r t o n, Friendship and Empire. Roman
Diplomacy and Imperialism in the Middle Republic (353–146 BC), Cambridge–New York 2011, s. 90–
92 (autor nie zajmuje się innymi państwami); idem, Nabis, Flamininus, and the Amicitia between
Rome and Sparta, [w:] Foreign Clientelae in the Roman Empire: A Reconsideration, ed. M. J e h n e,
F. P o l o, Stuttgart 2015, s. 230; W. D a h l h e i m, Struktur und Entwicklung des römischen Völkerrechts
im 3. und 2. Jahrhundert v. Chr., München 1968, s. 206–207, 221–229; E. G r u e n, The Hellenistic
World and the Coming of Rome, t. I–II, Berkeley–Los Angeles–London 1984, s. 17–21, 377–378, 440;
R. H o p i t a l, Le traité romano–aetolien de 212 avant J.–C., „Revue historique de droit français et
étranger”, t. XLII, 1964, s. 236–238 (ostrożnie i bez analizy źródeł dla państw innych niż Związek
Etolski). Wieczysty sojusz ze Związkiem Etolskim: E. B a d i a n, Titus Quinctius Flamininus.
Philhellenism and Realpolitik, [w:] Lectures in Memory of Louise Taft Semple, t. II, ed. C.G. B o u l t e r
Digitalizacja
publikacji
finansowana
w CVIII,
ramach
umowy
830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
PR ZEGLĄD
HISTORYCZNY,
TOM
2017,
ZESZ. 1,
ISSN 0033–2186
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

2

KRZYSZTOF ZIMNY

w 1954 r. częściowo zachowanej inskrypcji zawierającej tekst układu rzymsko–
etolskiego zaowocowało ożywioną, kilkunastoletnią dyskusją, w trakcie której
tworzono najróżniejsze interpretacje wszelkich możliwych aspektów tego tekstu.
Jako że jest to właściwie jedyny zachowany hellenistyczny traktat, który szerzej
omawiają zachowane źródła literackie, nie powinien dziwić towarzyszący temu
odkryciu gwałtowny przyrost opracowań. Od lat siedemdziesiątych jednak, wobec
braku nowych źródeł, wcześniejsze zainteresowanie wyraźnie osłabło. Rozważania
na temat formalno–prawnej strony dokumentu oraz późniejszego sporu pomiędzy
Związkiem Etolskim i Rzymem nie doprowadziły do powstania communis opinio,
a w ostatnich latach historycy zwrócili się ku interpretacji etolsko–rzymskich
kontrowersji jako sporu bardziej politycznego niż prawnego3. Takie ujęcie pozwala zdecydowanie lepiej zrozumieć decyzje podejmowane przez senat i Tytusa
Kwinkcjusza Flamininusa po pokonaniu Filipa V, lecz reprezentujący je badacze
wydają się jednocześnie rezerwować sobie prawo do autorytatywnego przyjęcia tej
lub innej formalnej interpretacji traktatu bez zbędnych wyjaśnień. W powstających
w ostatnich latach pracach wyraźnie dominuje tendencja minimalistyczna, której
zwolennicy w układach z I wojny macedońskiej widzą porozumienia obowiązujące
wyłącznie w trakcie konfliktu. W niniejszym artykule proponuję powrót do dawnej
dyskusji, postaram się też wykazać, że źródła literackie nie pozostawiają więk
szych wątpliwości w kwestii tego, że Rzym zawarł traktat nie tylko ze Związkiem
Etolskim4.
et al., Cincinnati 1973, s. 318–323 (autor nie zajmuje się resztą państw); J. G r a i n g e r, The League
of the Aitolians, Leiden–Boston–Köln 1999, s. 263–264, 416 (autor nie zajmuje się resztą państw);
M. H o l l e a u x, Rome, la Grèce et les monarchies hellénistiques au IIIe siècle avant J.–C. (273–205),
Paris 1935, s. 237, 261–263; H. S c h m i t t, SVA, t. III, München 1969, s. 264–265. Sojusze z Grekami
tylko na czas wojny: E. B a d i a n, Foreign clientelae (264–70 B.C.), Oxford–Toronto 1958, s. 56–58;
A. E c k s t e i n, Rome Enters the Greek East: From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic
Mediterranean 230–170 BC, Malden–Oxford–Carlton 2008, s. 88–90, 122–123. Traktat tylko na czas
wojny z Etolią oraz być może Spartą i Messeną: A. H e u ß, Die völkerrechtlichen Grundlagen der
römischen Außenpolitik in republikanischer Zeit, Leipzig 1933, s. 38–40, 44–45. Najdokładniejszy
przegląd stanu dyskusji do roku 1964 oferuje chyba Hopital.
3
P. B u r t o n, Friendship and Empire, s. 269–78; S. D m i t r i e v, The Greek Slogan of Freedom
and Early Roman Politics in Greece, Oxford–New York 2011, s. 253–257; A. E c k s t e i n, Senate and
General: Individual Decision–Making and Roman Foreign Relations, 264–194 B.C., Berkeley–Los
Angeles–London 1987, s. 187–193; J. G r a i n g e r, The League, s. 401–404; R. P f e i l s c h i f t e r,
Titus Quinctius Flamininus: Untersuchungen zur römischen Griechenlandpolitik, Göttingen 2005,
s. 142–145. Cf. R. H o p i t a l, Le traité, s. 208–209.
4
Cf. P. C a r t l e d g e, A. S p a w f o r t h, Hellenistic and Roman Sparta, London–New York 2002,
s. 66 (o Sparcie); J. B r i s c o e, Commentary XXXI–XXXIII, s. 245; Commentary XXXIV–XXXVII,
s. 98–99, 267; J. L a r s e n, Was Greece Free between 196 and 146 B. C.?, „Classical Philology”,
t. XXX, 1935, s. 199–200, 210–212; G. L e h m a n n, Untersuchungen zur historischen Glaubwürdigkeit
des Polybios, Münster 1967, s. 367–369; J. R i c e, The Greek State of Elis in Hellenistic Times,
University of Missouri 1975, s. 92–93 (o Elidzie); F. W a l b a n k, Commentary, t. II, s. 516–517, 607.
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1. ETOLIA

Wypada zacząć od wspomnianego wyżej tekstu traktatu rzymsko–etolskiego
z 211 r.5 W uszkodzonych liniach 1–4 opisane zostały jakieś działania etolskich
urzędników wobec niewymienionych z nazw państw, po czym następuje seria
zapisów na temat losu miast, które wpadną w ręce sprzymierzeńców. Zdobyte mia
sta miały przypaść wraz z ziemią Etolom, Rzymianom natomiast pozostawiono
łupy „ruchome”6, którymi jednak zobowiązani byli się podzielić w przypadku,
gdyby miasto zdobyli razem z wojskami Związku7. Miasta, które się poddały,
miały zostać wcielone do Związku. Tekst przestaje być zrozumiały przy jakimś
rozwinięciu tej właśnie klauzuli8. W jednej z ostatnich linijek pojawiają się słowa
„τὰν εἰρήν[αν]” („pokój”), co może oznaczać, że znajdowały się w nim zapisy
dotyczące zawierania pokoju9.
Klauzule te nie mówią nic o czasie obowiązywania sojuszu. Kwestia podziału
łupów i regulacje dotyczące zawierania pokoju mogły się pojawić zarówno w ukła
dzie wieczystym, określającym także warunki potencjalnej przyszłej współpracy,
jak i w zawartym na potrzeby konkretnej wojny10. Za niestandardowy uznać należy
sposób, w jaki w tekście określani są wrogowie. Sformułowania „τούτους πάντας”
(„te wszystkie”) w linii 2 oraz „τού̣τ̣ων τῶν ἐθνῶν” („tych ludów”) w linii 4–5 wska
zują, że przedmiotem zapisów traktatu było kilka państw jakoś zdefiniowanych
w niezachowanej partii tekstu, na co wskazuje posługiwanie się zaimkiem „οὗτος”
(„ten”). Tymczasem w klauzulach wieczystych sojuszy pojawiały się zazwyczaj
5

IG IX 12 2, 241. Editio princeps: G. K l a f f e n b a c h, Der Römisch–Ätolische Bündnisvertrag
vom Jahre 212 V. Chr., Berlin 1954. Datacja — 211 r.: E. B a d i a n, Aetolica, „Latomus”, t. XVII,
1958, s. 197–203; A. M c D o n a l d, Der Römisch–Ätolische Bündnisvertrag vom Jahre 212 V. Chr.
by Günther Klaffenbach, „The Journal of Roman Studies”, t. XLVI, 1956, s. 157; J. R i c h, Roman
aims in the First Macedonian War, „Proceedings of the Cambridge Philological Society”, t. XXX,
1984, s. 155–157; H. T r ä n k l e, Livius und Polybios, Basel–Stuttgart 1977, s. 213–215; F. W a l b a n k,
Commentary, t. II, s. 11–13; 212: G. K l a f f e n b a c h, Der Römisch–Ätolische Bündnisvertrag, s. 3–5;
G. L e h m a n n, Untersuchungen, s. 27–39. Bez rozstrzygnięcia, lecz z użyciem daty 212 r.:
R. H o p i t a l, Le traité, s. 22–25. Dmitriev, bazując się na fakcie odnalezienia inskrypcji na terenie
Tyrrejon należącego wówczas do wrogiej Etolom Akarnanii sugeruje, że tak naprawdę nie jest to ory
ginalny tekst traktatu, a pro–rzymska fałszywka (S. D m i t r i e v, The Greek Slogan, s. 254).
6
IG IX 12 2, 241, 4–14.
7
Ibidem, 14–15.
8
Ibidem, 15–22.
9
Ibidem, 23. O kontrowersjach dotyczących ostatnich linijek inskrypcji cf.: E. B a d i a n, Titus
Quinctius Flamininus, s. 319; W. D a h l h e i m, Struktur und Entwicklung, s. 184–185, 193–203;
A. E c k s t e i n, Senate and General, s. 290–293; G. K l a f f e n b a c h, Der Römisch–Ätolische
Bündnisvertrag, s. 12–19; A. M c D o n a l d, Der Römisch–Ätolische Bündnisvertrag, s. 155–157.
10
O klauzulach z podziałem łupów: A. Aymard, Le partage des profits de la guerre dans les traités
d’alliance antiques, [w:] idem, Études d’histoire ancienne, Paris 1967, s. 499–512. Brutalność podzia
łu łupów jako dowód na tymczasowość sojuszu: E. B a d i a n, Foreign clientelae, s. 56–57.
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formy nieokreślone typu „ἐάν τις ἴηι ἐπὶ πολέμῳ” („jeśli ktoś wyprawi się zbrojnie”)
czy „ἕπεσθαι ὅποι ἂν ἡγῶνται” („iść dokądkolwiek poprowadzą”)11, co wynikało
oczywiście z niemożności przewidzenia, z kim toczone będą wojny. Nieco zaska
kujące jest też samo dookreślenie przynależności miast — wydaje się, że w sytu
acji, gdy zdefiniowany w traktacie wróg jest identyczny z przedmiotem klauzul
o podziale łupów, powinno być ono zbędne. Co więcej, w greckim uzusie dyplo
matycznym słowo ethnos oznaczało przede wszystkim albo ludy barbarzyńskie,
albo państwa związkowe (choć mogło obejmować wszelkie wspólnoty niekwali
fikujące się jako polis)12. Można to interpretować jako wskazówkę, że wcześniej
wymieniono z nazwy kilka państw związkowych, co wydaje się pasować do składu
Symmachii Helleńskiej pod hegemonią Filipa V13. Niektórzy badacze zestawiają te
linie z passusem z Polibiusza, w którym rodyjski poseł Trazykrates (w czasie kolej
nej rundy negocjacji pokojowych z I wojny macedońskiej) wyliczał państwa, prze
ciw którym sprzymierzyli się Rzymianie i Etolowie (choć akurat bez Macedonii)14,
postulując, że czerpał (Trazykrates bądź Polibiusz) z tekstu traktatu15.
Ten wariant zakłada niezwykłą szczegółowość ze strony Rzymian i Etolów,
a także krótkowzroczność — implikuje, że nie brano pod uwagę możliwości dołą
czenia do wojny po stronie Filipa kolejnych państw16. Bardziej tradycyjne okre
ślenie „Filip i jego sprzymierzeńcy” pozwalałoby zachować pewną rudymentarną
elastyczność. Nie mamy rzecz jasna wglądu w motywy sygnatariuszy, lecz odej
ście od prostszego rozwiązania trudno wyjaśnić. Po drugie określenie Macedonii
jako ethnos, choć możliwe, budzi pewną wątpliwość, poprzez nieuwzględnienie

11

O tych klauzulach cf. P. B o n k, Defensiv– und Offensivklauseln in griechischen Symmachie
vertragen, Bonn 1974.
12
Podział państw na poleis, ethne i basileis np. w Magnesia 6, 30–31; Smyrna 9, 11; SEG LIII
855, 10–12 (wszystkie trzy inskrypcje z drugiej połowy III w.). O znaczeniu słowa ethnos cf.
A. G i o v a n n i n i, Untersuchungen über die Natur und die Anfänge der bundesstaatlichen Sympolitie
in Griechenland, Göttingen 1971, s. 14–16; J. H a l l, Ethnic Identity in Greek Antiquity, Cambridge
1997, s. 34–36.
13
Cf. wyliczenia w Pol. IX 38, 5; XI 5, 4. Najświeższe podsumowanie dyskusji o składzie
Symmachii: K. S c h e r b e r i c h, Koinè symmachía. Untersuchungen zum Hellenenbund Antigonos’ III.
Doson und Philipps V. (224–197 v. Chr.), Stuttgart 2009, s. 15–79.
14
Pol. XI 5, 4.
15
W tym duchu B. D r e y e r, Die Thrasykrates–Rede bei Polybios (11, 4–6) und die Bezeichnung
der ‚Opfer‘ im Römisch–Aitolischen Vertrag von 212 v.Chr. Zur inhaltlichen Ergänzung der Inschrift
2
von Thyrrheion (Akarnanien) IG IX 1 , 2 Nr. 241 = StVA III 536 vor der sog. Klausel a., „Zeitschrift
für Papyrologie und Epigraphik”, t. CXL, 2002, s. 37–39; E. G r u e n, The Hellenistic World, s. 18;
G. L e h m a n n, Untersuchungen, s. 52–53, 125–126. Ostrożniej o identyczności wyliczenia:
W. D a h l h e i m, Struktur und Entwicklung, s. 188–190; A. M c D o n a l d, Der Römisch–Ätolische
Bündnisvertrag, s. 154. Schmitt dopuszcza i wyliczenie z nazwy, i określenie typu „Filip i sojusznicy”,
odrzucając definicję geograficzną (H. S c h m i t t, SVA, s. 264).
16
Cf. R. H o p i t a l, Le traité, s. 41–42; G. L e h m a n n, Untersuchungen, s. 94–95.
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osoby władcy, zazwyczaj wymienianego w języku greckiej dyplomacji17. Być
może ethne nie należy identyfikować jako wywodzącego się bezpośrednio z kon
cepcji greckich, a jako kolejny latynizm, którymi przesiąknięty jest cały tekst18.
Byłby to odpowiednik łacińskiego gentes albo populi19, głównych kategorii, w któ
rych Rzymianie myśleli o świecie zewnętrznym20. Jeżeli rzeczywiście byłby to
latynizm, bardziej prawdopodobne jest gentes, ponieważ termin populus raz byłby
tłumaczony jako demos, a raz jako ethnos. Nie wyklucza to rzecz jasna wymienie
nia przeciwników z nazwy, a jedynie sugeruje niebezpieczeństwo zbytniego przy
wiązania do terminologii greckiej.
Tekst traktatu, w formie zreferowanej przez Liwiusza, wydaje się bardziej niż
zachowane fragmenty inskrypcji wskazywać na sojusz tymczasowy21. Konieczność
natychmiastowego wydania wojny Symmachii przez Etolów22, zapisy o zawieraniu
pokoju z Filipem23, pomoc Rzymu w zajęciu Akarnanii24 oraz wymóg utrzymywa
nia przez niego floty co najmniej 25 okrętów25 wyglądają na regulacje dotyczące
konkretnej wojny. O zapisach o charakterze permanentnym, np. obronie w razie
ataku, nie ma w ogóle mowy. Nawet jeżeli część z nich historiograf oddał w spo
sób uproszczony, tak jak klauzule o podziale łupów (w jego dziele znajduje się
jedynie podział ruchomości na przeznaczone dla Rzymian i nieruchomości dla
Etolów), nie zmienia to ogólnego wydźwięku układu ani nie może zostać uznane
za sprzeczne z zapisami inskrypcji. Liwiusz stosuje za to istotne rozróżnienie, opi
sując wroga. Wojna toczy się rzecz jasna przeciwko Filipowi (i –– w domyśle ––
jego sojusznikom), lecz przedmiot klauzul o podziale łupów został określony jako:

17

Jedyny przypadek, w którym można było pominąć władcę, dotyczy odwoływania się przez ja
kąś społeczność do niepolitycznych związków z Macedończykami jako całym ludem, cf. R i g s b y,
Asylia 23, 3–4; 26, 6–7 (oikeiotes — przyjaźń, zażyłość; w obu uchwałach mowa jednak także o życz
liwości względem władcy i Macedończyków); 97, 3–4 (syngeneia — pokrewieństwo; w streszczeniu
z listu samego Filipa V).
18
O języku inskrypcji: R. H o p i t a l, Le traité, s. 29–30; G. K l a f f e n b a c h, Der Römisch–
Ätolische Bündnisvertrag, s. 11, 20–21; H. S c h m i t t, SVA, s. 264.
19
Cf. R. H o p i t a l, Le traité, s. 37.
20
Rozróżnienie na gentes i civitates nie było tak wyraźne jak w przypadku greckich terminów
ethne i poleis m.in. z powodu szerszego obszaru semantycznego terminu civitas w stosunku do polis.
W lex piratica pojawia się sformułowanie: „πολῖται Ῥωμαίων σύ̣μμαχοί τε ἐκ τῆς Ἰταλίας Λατῖνοι τά
τε̣ ἐκτὸς ἔθνη, οἵτινες ἐν τῆι φιλίαι τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων εἰσίν” („rzymscy sojusznicy, Latynowie
z Italii oraz ludy spoza [sc. Italii], jakiekolwiek znajdują się w przyjaźni z ludem rzymskim”) (FD III
4, 37, 6; IK Knidos I 31, 6–9, 31–34).
21
Liv. XXVI 24, 8–13. Podkreślają to: W. D a h l h e i m, Struktur und Entwicklung, s. 206–207;
(jako rozstrzygający dowód:) A. H e u ß, Die völkerrechtlichen Grundlagen, s. 38–39.
22
Liv. XXVI 24, 10.
23
Ibidem, 12–13.
24
Ibidem, 11.
25
Ibidem, 10.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

6

KRZYSZTOF ZIMNY

„[urbes] Corcyra tenus ab Aetolia incipienti” („miasta od początków Etolii aż do
Korkyry”), czyli geograficznie.
Cokolwiek Liwiusz znalazł w swoich źródłach, nie odpowiadało to ani skła
dowi Symmachii Helleńskiej, obejmującej także Peloponez, ani ogólnie sojusz
nikom Filipa, do których zaliczały się także niektóre państwa Krety. To, że
w zakreślonych przez Liwiusza granicach nie zmieściła się nawet część Macedonii,
jest mniej istotne — nikt ze starożytnych nie miał przed sobą atlasu Barringtona.
Zresztą gdyby chodziło o całość terytoriów państw związanych z Macedonią,
niepotrzebne byłoby tak dziwaczne ich definiowanie. Tekst Liwiusza rozumiany
w sposób dosłowny odnosi się wyłącznie do pasa wybrzeża pomiędzy Etolią
a Epirem26 (włącznie?), tymczasem działania wojenne wykraczały poza ten rejon.
Egina27, Antikyra28 (obie oddane przez Rzym Etolom, jak wymagało tego przymie
rze), Oreos29 i Opus30 leżą na wschód od tych terenów, Egina — na południe od
Etolii. Zawężanie klauzul o łupach do wschodniego wybrzeża Adriatyku byłoby
całkowicie niezrozumiałe. Oczywiste jest więc, że Liwiusz w sposób nieprecy
zyjny oddał ewentualne zapisy traktatu31, a raczej tylko tę ich część, która była
najważniejsza dla Rzymian i ich illyryjskiego protektoratu. Przebieg rozgranicze
nia powinien był być bardziej skomplikowany32 — dalsze zawężenie, a przynaj
mniej dopuszczenie możliwości zawężenia, konieczne było ze względu na chęć
26

Cf. G. K l a f f e n b a c h, Der Römisch–Ätolische Bündnisvertrag, s. 7–8. Z Akarnanią, według
niektórych uwzględnioną jako osobny, specjalny cel, vide W. D a h l h e i m, Struktur und Entwicklung,
s. 187–188; O. D a n y, Akarnanien in Hellenismus, München 1999, s. 157–160; G. L e h m a n n,
Untersuchungen, s. 128; K. S c h e r b e r i c h, Koinè symmachía, s. 162–163.
27
Pol. XXII 8, 9–10.
28
Liv. XXVI 26, 1–4.
29
Liv. XXVIII 5, 18 – 6, 7.
30
Liv. XXVIII 7, 4–5. Zarówno Opus, jak i Oreos zdobywane były przez Rzymian i Attalosa.
31
Cf. H. T r ä n k l e, Livius und Polybios, s. 213.
32
Wszystko poza Etolią: L. M u y l l e, Le traité d’amitié entre Rome et la ligue étolienne,
„L’Antiquité Classique”, t. XXXVIII, 1969, s. 413–414; E. T ä u b l e r, Imperium Romanum. Studien
zur Entwicklungsgeschichte des römischen Reichs, t. I, Leipzig–Berlin 1913, s. 211. Sojusznicy Filipa:
W. D a h l h e i m, Struktur und Entwicklung, s. 188–190. Ograniczenie etolskich zdobyczy na południe
od Illyrii: J. G r a i n g e r, The League, s. 308. Prawdopodobne pierwsze cele koalicji: E. G r u e n, The
Hellenistic World, s. 378; A. M c D o n a l d, Der Römisch–Ätolische Bündnisvertrag, s. 154 (dopusz
cza też niedokładne oddanie w ten sposób listy państw wymienionych z nazwy). Wszystko na północ
od linii Korkyry z wyłączeniem Macedonii: M. H o l l e a u x, Rome, s. 214–215. Według Lehmanna
klauzula ta dotyczy podziału stref wpływów, a Liwiusz błędnie połączył ją z zapisami o podziale łu
pów (G. L e h m a n n, Untersuchungen, s. 125–131; podobnie, z uwzględnieniem możliwości niezrozu
mienia klauzuli wyłączającej Akarnanię: O. D a n y, Akarnanien, s. 158–160). Klaffenbach stwierdza
błędność skrócenia przez Liwiusza listy państw wymienionych przez Polibiusza (G. K l a f f e n b a c h,
Der Römisch–Ätolische Bündnisvertrag, s. 7–8, 10–11). Walbank opowiada się za brakiem dokładno
ści Liwiusza w oddawaniu tekstu Polibiusza, w którym znajdowało się coś o Korkyrze (F. W a l b a n k,
Commentary, t. II, s. 179).
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pozyskania kolejnych sojuszników, np. poleis z Peloponezu33. Klauzula nakazująca
oddać Etolom każde miasto, które dostało się w ręce Rzymian, w praktyce unie
możliwiałaby jakąkolwiek współpracę z resztą państw, pozbawiając je ewentual
nych zdobyczy terytorialnych. Z obszaru „etolskiego” powinien zostać wyłączony
przynajmniej Peloponez. Nie wynika to jednak jednoznacznie z tekstu Liwiusza34,
a późniejsze etolskie żądania co do Herai (197/196) nie są pomocne przy rekon
struowaniu brzmienia klauzul przymierza, ponieważ nie podpadały pod zapisy
traktatu, co wynikało z faktu, że miasto to należało do Achajów znajdujących się
po tej samej stronie II wojny macedońskiej co Etolowie35.
Zdefiniowanie wroga (przedmiotu klauzuli o podziale łupów) według kry
teriów geograficznych36, które w przeciwieństwie do kryteriów geopolitycznych
praktycznie nie podlegają zmianom, jest także prawdopodobne, jeśli weźmiemy
pod uwagę polityczne znaczenie traktatu. Rezygnacja przez Rzym z ekspansji tery
torialnej poza Ilirią oraz ekwiwalentna deklaracja Etolów były niczym innym jak
wyrzeczeniem się zainteresowania danym rejonem37. Etolowie chcieli utrzymać
Rzymian poza Grecją, a ci zmuszeni okolicznościami (i być może jeszcze nieza
interesowani zdobyczami) zgodzili się na to. W tym wymiarze zapisy o podziale
łupów przypominają regulacje rzymskiego traktatu z Kartaginą, który stanowił, że
jeżeli zdobędzie ona jakieś miasto w Italii, ma się z niego wycofać, zabierając tylko
łupy ruchome niezależnie od tego, czy zajęła je we współpracy z Rzymianami,
czy sama38 (chociaż zapis ten znajduje się we fragmentach dotyczących piractwa,
wydaje się prawdopodobne, że miał mieć szersze zastosowanie)39. Nie znamy grec
kich traktatów, które uwzględniałyby podział łupów z tak wyraźnie politycznym
celem40, więc może to być przesłanka za silniejszymi, niż się zazwyczaj przyjmuje,
wpływami rzymskich koncepcji nie tylko na warstwę językową, lecz także mery
toryczną traktatu etolsko–rzymskiego. W każdym razie w świetle relacji Liwiusza
wydaje się prawdopodobne, że ethne z inskrypcji nigdy nie zostały wymienione
33

Liv. XXVI 24, 9. Cf. B. D r e y e r, Die Thrasykrates–Rede, s. 33.
Cf. Liv. XXVI 24, 9.
35
Pol. XVIII 42, 7.
36
Cf. R. H o p i t a l, Le traité, s. 41–43.
37
Cf. H. T r ä n k l e, Livius und Polybios, s. 213.
38
Pol. III 24, 5. Traktat zawiera także geograficzne ograniczenia dla niewojennej aktywności
kontrahentów; cf. F. W a l b a n k, Commentary, t. I, s. 345–349. Rozgraniczenie stref wpływów jako
typowy element traktatów Rzymu z partnerami traktowanymi jak równorzędni: D. P o t t e r, Old and
New in Roman Foreign Affairs: The Case of 197, [w:] Imperialism, Cultural Politics and Polybius,
ed. C. S m i t h, L. Y a r r o w, Oxford 2012, s. 136–137. W pierwszym traktacie rzymsko–kartagińskim
miasto takie miało zostać oddane ἀκέραιος, czyli nienaruszone (Pol. III 22, 12).
39
F. W a l b a n k, Commentary, t. I, s. 347.
40
Sama idea podziału na ruchomości i nieruchomości była im znana (vide A. A y m a r d, Le parta
ge, s. 502). Błędnie widząc w podziale łupów zwyczaj czysto grecki: E. T ä u b l e r, Imperium
Romanum, s. 430–432.
34
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z nazwy, a tylko jako ludy zamieszkujące zdefiniowany obszar, bez wnikania w ich
polityczną sytuację (pasowałoby to do hipotezy o „rzymskim” użyciu tego słowa).
O ile przekazane przez Liwiusza zapisy traktatu pozostawiają wrażenie, że
mamy do czynienia z umową ograniczoną czasowo, o tyle relacja o dalszych
losach współpracy etolsko–rzymskiej wydaje się wskazywać na traktat wieczysty.
Kluczowa dla dyskusji jest sytuacja zaistniała po II wojnie macedońskiej. Po poko
naniu Filipa pod Kynoskefalaj stosunki między dowodzącym siłami rzymskimi
Tytusem Kwinkcjuszem Flamininusem i wspomagającymi Rzym Etolami szybko
się popsuły41. W czasie ustalania warunków pokoju doszło do sporu o ewentualne
nabytki terytorialne Związku; przy tej okazji została podniesiona kwestia sojuszu
z poprzedniej wojny42. Przed podjęciem dalszej analizy niezbędne jest dokładniej
sze przyjrzenie się relacji Polibiusza na temat początków etolsko–rzymskiej kon
trowersji i zebrania sojuszników w dolinie Tempe.
Trzeciego dnia spotkania Filip oświadczył, że jest gotów spełnić wszystkie
żądania przedstawione mu kilka miesięcy wcześniej podczas negocjacji w Nikai43.
Przewodniczący delegacji Etolów Fajneas ponowił wtedy pretensje do Larisy
Kremaste, Farsalos, Echinos i Teb Ftiockich, na co Filip od razu się zgodził44.
Etolowie podnieśli sprawę tych miast, ponieważ w Nikai przyznano Związkowi
jedynie dwa pierwsze45. Flamininus oświadczył jednak, że tylko Teby, które odmó
wiły poddania się od razu rzymskiej armii, mogą zostać przekazane Etolom, ponie
waż tylko o nich, jako o zajętych w czasie wojny, może swobodnie decydować46.
Rzymianin posłużył się tu argumentem de iure, twierdząc, że oddanie pozostałych
trzech miast wykracza poza jego kompetencje. Riposta Etolów poszła w dwóch
kierunkach. Po pierwsze podkreślili swój wkład w wojnę, z którego miały wynikać
ich prawa do miast niegdyś do nich należących47. Nie był to argument prawny,
41

Główne źródło dla wydarzeń, które nastąpiły tuż po bitwie, to Pol. XVIII 34, 1–39, 7; cf.
P. B u r t o n, Friendship and Empire, s. 269–274; A. E c k s t e i n, Senate and General, s. 287–289;
R. P f e i l s c h i f t e r, Titus Quinctius Flamininus, s. 137–139.
42
Pol. XVIII 38, 1–9.
43
Ibidem, 2.
44
Ibidem, 3–4. Przeciwne stanowisko: J. G r a i n g e r, The League, s. 402, gdzie błędna interpre
tacja odpowiedzi Filipa jako ironicznego wyzwanie rzuconego Etolom: „Bierzcie je [jeśli zdołacie]”.
45
Pol. XVIII 8, 9 nie wspomina losu Echinos. Walbank sądzi, że Echinos pozwolono zachować
Filipowi na zasadzie kompromisu 2:2 (F. W a l b a n k, Commentary, t. II, s. 558).
46
Pol. XVIII 38, 4–5. O zakresie władzy wodza nad miastem, które wykonało deditio, cf.
P. B u r t o n, Ancient International Law, the Aetolian League, and the Ritual of Surrender during the
Roman Republic: A Constructivist View, „International History Review”, t. XXXI, 2009, s. 237–252;
W. D a h l h e i m, Struktur und Entwicklung, s. 5–67; A. E c k s t e i n, Ancient ‘International Law’, the
Aetolian League, and the Ritual of Unconditional Surrender to Rome: A Realist View, „International
History Review”, t. XXXI, 2009, s. 253–267. Według Briscoe wszystkie cztery miasta wykonały dedi
tio (J. B r i s c o e, Commentary XXXI–XXXIII, s. 272–273).
47
Pol. XVIII 38, 6. Problem tego, kiedy owe miasta należały do Związku budzi kontrowersje, na
pewno nie można ich uznać za odwiecznie etolskie ziemie; cf. J. W a l s h, Bones of Contention:
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a odwołanie się do elementarnych zasad philia/amicitia (przyjaźni) — Etolowie
są przyjaciółmi Rzymian, którym udzielili zbrojnego wsparcia, oczekują zatem,
że odwdzięczą się oni, zaspokajając wysuwane żądania. Flamininus miał według
nich moralny obowiązek spełnienia życzeń wiernych sojuszników48. Gdyby
uważał jednak inaczej, Etolowie przypomnieli mu warunki traktatu rzymsko–
etolskiego, zgodnie z którymi miasta należały się właśnie im, Rzymianom zaś
— łupy ruchome49. Z tego punktu widzenia roszczenia miały więc fundament nie
tylko moralny, lecz także prawny50. Za argumentami prawnymi czaiła się ponadto
groźba gniewu bogów — złamanie układu oznaczało złamanie złożonych przy
jego zawarciu przysiąg.
Flamininus w swojej odpowiedzi odniósł się tylko do wątku prawnego; nie
jako kontynuując raz przyjęty kierunek argumentacji, odmawiał Etolom prawa
do powoływania się na traktat, ponieważ sami złamali jego postanowienia w cza
sie I wojny macedońskiej, zawierając separatystyczny pokój z Filipem w 206 r.51
Odwrócił tym samym zarzut krzywoprzysięstwa. Jednak nawet gdyby traktat obo
wiązywał, dotyczyłby tylko miast zdobytych siłą52. W tym miejscu Flamininus nie
tylko podkreślił zupełny brak prawnych podstaw etolskich żądań, lecz także popra
wił interpretację Etolów53. Mówili oni bowiem o miastach zajętych „κατὰ πόλεμον”
(„w czasie wojny”), podczas gdy „w rzeczywistości” w traktacie była mowa o tych
zajętych „κατὰ κράτος” („siłą”), co nie mogło dotyczyć miast dobrowolnie doko
nujących deditio (wyjaśnił tym samym, że trzy wspomniane miasta zaliczają się do
Pharsalus, Phthiotic Thebes, Larisa Cremaste, Echinus, „Classical Philology”, t. LXXXVIII, 1993.
Przyznane w 206 r.: E. T ä u b l e r, Imperium Romanum, s. 213. Obiecane w 206 r.: M. H o l l e a u x,
Rome, s. 255; G. L e h m a n n, Untersuchungen, s. 67–78; L. M u y l l e, Le traité, s. 424; F. W a l b a n k,
Commentary, t. II, s. 555–556. Bez rozstrzygnięcia: J. B r i s c o e, Commentary XXXI–XXXIII, s. 53–
54; J. G r a i n g e r, The League, s. 335–336. Przeciw wiązaniu ich z rokiem 206: J. W a l s h, Bones of
Contention, s. 40–43. Walsh słusznie zwraca uwagę, że na etolskie żądania wpływ mogło mieć osie
dlenie się na ziemiach Związku grup wygnańców z tych terenów (J. W a l s h, Bones of Contention,
s. 41–45).
48
P. B u r t o n, Friendship and Empire, s. 272–273; A. E c k s t e i n, Senate and General, s. 290–
293; A. H e u ß, Die völkerrechtlichen Grundlagen, s. 42–44. Podobnie: L. M u y l l e, Le traité, s. 426;
R. P f e i l s c h i f t e r, Titus Quinctius Flamininus, s. 149–150. Analiza sporu etolsko–rzymskiego
w kontekście dyskursu przyjaźni: P. B u r t o n, Friendship and Empire, s. 269–278.
49
Pol. XVIII 38, 7. Etolowie nie cytują traktatu (cf. L. M u y l l e, Le traité, s. 426; H. T r ä n k l e,
Livius und Polybios, s. 212–213; możliwość rozpatrywana w H. S c h m i t t , SVA, t. III, s. 265).
50
O tych dwóch poziomach argumentacji J. B r i s c o e, Commentary XXXI–XXXIII, s. 273.
51
Pol. XVIII 38, 7–8.
52
Ibidem, 9. Jako brak znajomości zapisów traktatu: A. E c k s t e i n, Senate and General, s. 290–
293. Muylle sądzi, że sam Flamininus nie przejmował się, czy to co mówi jest zgodne z rzeczywisto
ścią i twierdzeniami Etolów, bo zależało mu na daniu im ciętej riposty (L. M u y l l e, Le traité, s. 427–
428). Według Walsha ta argumentacja to tylko przykrywka mająca ukryć prawdziwe kryteria — Teby
miałyby być oddane jako macedońska kolonia (J. W a l s h, Bones of Contention, s. 43–46).
53
Cf. G. L e h m a n n, Untersuchungen, s. 117–120.
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tej właśnie kategorii). Wtrącił także do wypowiedzi na temat deditio passus: „ὅπερ
αἱ κατὰ Θετταλίαν πόλεις ἅπασαι πεποιήκασι νῦν” („co uczyniły teraz wszystkie
miasta w Tesalii”)54. Nie dotyczy on tylko miast będących przedmiotem sporu
(musiałby obejmować także oddawane Etolom Teby), z których zresztą wszyst
kie poza Farsalos leżały w Achai Ftiockiej55. Flamininus starał się pokazać absur
dalność żądań — cała Tesalia poddała się Rzymowi bez pomocy Etolów, którzy
rzekomo na mocy traktatu rościli sobie teraz prawa do całości tych zdobyczy56.
Ta argumentacja nie była skierowana tak naprawdę do Etolów, ale do obecnych
przy dyskusji poselstw innych państw greckich, przed którymi Flamininus starał
się obnażyć zachłanność sojusznika57 oraz ustawić się w pozycji obrońcy miast
dobrowolnie poddających się Rzymowi. Dlatego Polibiusz nie pozwolił ponow
nie dojść do głosu Etolom — dla niego, tak jak dla nieprotestujących przeciwko
tezom Rzymianina poselstw greckich58, najistotniejsza była bowiem właśnie ta tro
ska, nie zaś zgodność z prawdą wynurzeń Flamininusa w kwestii traktatu, który
z punktu widzenia Polibiusza zapewne uznać należało za zerwany59. Jednocześnie
powołujący się na traktat Etolowie zostali przedstawieni jako całkowicie niezain
teresowani losem swoich pobratymców60, w przeciwieństwie do troszczącego się
o Greków Flamininusa.
Powyższa analiza pokazuje, że zgodnie z logiką tekstu Polibiusza argumenty
odnoszące się do traktatu rzymsko–etolskiego miały charakter dyskusji prawnej,
co pozostaje w sprzeczności z tezami niektórych badaczy, jakoby Etolowie przy
woływali traktat tylko jako dodatkowy argument moralny61. Błędne jest także
stwierdzenie, że już samo powołanie się na wspólną walkę miało świadczyć o nie
obowiązywaniu warunków sojuszu62. Dlaczego jednak w ogóle Etolowie odwoły
wali się do traktatu, jeżeli wiedzieli, że Rzym uznaje go za złamany63? Warto od
razu zauważyć, że Flamininus nie twierdził, że etolskie żądania są bezpodstawne,
54

Pol. XVIII 38, 9.
Według Walsha wszystkie cztery sporne miasta wciąż znajdowały się w rękach Filipa
(J. W a l s h, Bones of Contention, s. 37).
56
Cf. L. M u y l l e, Le traité, s. 427–428.
57
Cf. R. P f e i l s c h i f t e r, Titus Quinctius Flamininus, s. 142–145.
58
Pol. XVIII 38, 1.
59
Cf. R. H o p i t a l, Le traité, s. 208; G. K l a f f e n b a c h, Der Römisch–Ätolische Bündnisvertrag,
s. 17–19 (jako tendencyjny skrót Polibiusza); G. L e h m a n n, Untersuchungen, s. 63–65. Nie stoi to
w sprzeczności z generalnie krytycznym stosunkiem Polibiusza do podstępności (cf. A. E c k s t e i n,
Moral Vision in the Histories of Polybius, Berkeley–Los Angeles–London 1995, s. 84–115).
60
Cf. G. L e h m a n n, Untersuchungen, 120–125.
61
W. D a h l h e i m, Struktur und Entwicklung, s. 192–196; G. L e h m a n n, Untersuchungen,
s. 80–81. Dopuszczane w: J. B r i s c o e, Commentary XXXI–XXXIII, s. 273–274.
62
W. D a h l h e i m, Struktur und Entwicklung, s. 193–196; A. H e u ß, Die völkerrechtlichen
Grundlagen, s. 42–44.
63
Cf. niżej.
55
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bo traktat miał obowiązywać tylko w czasie I wojny macedońskiej, lecz starał się
przerzucić na sojuszników odpowiedzialność za jego złamanie. Jak zobaczymy
niżej, identyczna sytuacja zdarzyła się podczas jego dyskusji z tyranem Sparty
Nabisem w odniesieniu do traktatu rzymsko–spartańskiego. Jest to ważna prze
słanka świadcząca o tym, że dla Polibiusza (i Liwiusza) traktat etolsko–rzymski
miał charakter wieczysty64. Wrażenie to wzmacnia ciągłe przywoływanie jego
zapisów przez Etolów65.
Etolowie, powołując się na traktat, nie tylko domagali się konkretnych miast66,
lecz także w 196 r. dokładnie powtórzyli swoją argumentację przed członkami
wysłanej przez senat komisji dziesięciu67. Sam Flamininus jeszcze w roku 192,
w przededniu wojny ze Związkiem i Antiochem III, uważał za konieczne prowa
dzenie dyskusji „de iure civitatium” („o sytuacji prawnej miast”)68. Etolowie naj
wyraźniej nie przyjmowali do wiadomości interpretatio Romana i uważali swoje
racje za tak silne, by ponawiać je wobec innych państw greckich69. Zachowanie
takie byłoby absurdalne, gdyby klauzule sojuszu rzeczywiście miały obowiązywać
tylko na czas konkretnej wojny. Fakt nieskuteczności zastosowanej argumentacji
powinien był skłonić Etolów do zmiany podejścia — ich elastyczności dowodzi
rozciągnięcie etolskich pretensji na Leukadę70 czy niedomaganie się całości ziem
należnych im na mocy traktatu. Co więcej, fakt, że dyskusja była kontynuowana
sugeruje, że najwyraźniej w 199 r. Rzym zgodził się uznać warunki sojuszu za
wciąż obowiązujące71. Rok 197 nie był zresztą pierwszym, w którym republika
dała wyraz przekonaniu, że przymierze już nie obowiązuje. Podobne stanowisko
64

Dahlheim stara się tłumaczyć nieprzywołanie przez Flamininusa czasowego ograniczenia trak
tatu niechęcią do przypominania go Grekom ze względu na jego niekorzystne propagandowo zapisy
(W. D a h l h e i m, Struktur und Entwicklung, s. 199).
65
Cf. E. B a d i a n, Titus Quinctius Flamininus, s. 319–323. Dla Carawana znaczna część
Liwiuszowych passusów z pretensjami Etolów to materiał annalistyczny, mający podkreślić bez
podstawność ich żądań (E. C a r a w a n, Graecia Liberata and the Role of Flamininus in Livy’s Fourth
Decade, „Transactions of the American Philological Association”, t. CXVIII, 1988, s. 227–228).
66
Liv. XXXIII 49, 8; XXXIV 23, 7; Pol. XVIII 38, 7; 47, 8.
67
Pol. XVIII 48, 7–8.
68
Liv. XXXIII 33, 4–6.
69
Przeciwna interpretacja powracającego sporu, z podkreśleniem rzymskich wysiłków w celu
przeciwdziałania etolskiej propagandzie, w: G. L e h m a n n, Untersuchungen, s. 79–84.
70
Liv. XXXIII 49, 8; Pol. XVIII 47, 8.
71
O. D a n y, Akarnanien, s. 174–175; P. D e r o w, Polybius, Rome, and the East, „The Journal
of Roman Studies”, t. LXIX, 1979, s. 11–13; E. B a d i a n, Titus Quinctius Flamininus, s. 323;
L. M u y l l e, Le traité, s. 420 (z błędnym powołaniem się na Liv. XXXI, 46, 5); E. T ä u b l e r,
Imperium Romanum, s. 211–213 (autor uważa traktat za zerwany w 206 r., a współpracę za podjętą
ponownie bez formalnego odnowienia traktatu); cf. A. M c D o n a l d, Der Römisch–Ätolische
Bündnisvertrag, s. 156 (niejasna ugoda). Przeciwnie: W. D a h l h e i m, Struktur und Entwicklung,
s. 196; J. G r a i n g e r, The League, s. 361–363; G. L e h m a n n, Untersuchungen, s. 79–80; R. P f e i l 
s c h i f t e r, Titus Quinctius Flamininus, s. 136.
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zajęła w 202 r., odrzucając etolskie prośby o pomoc72, a także w 199, zabiegając
o wsparcie Związku w wojnie z Filipem73. Gdyby Związek nie dostał w 199 r. żad
nych gwarancji w tej kwestii, trudno byłoby uzasadnić kurczowe trzymanie się
sprawy traktatu w sporze z Rzymem. Sami Etolowie najwyraźniej sądzili zaś, że
ich postępowanie w 206 r. nie było sprzeczne z traktatem, skoro w roku 202 uwa
żali go za wiążący.
W gruncie rzeczy w kwestii wydarzeń z roku 206 znamy bezpośrednio wyłącz
nie opinię Rzymu, a posiadane przez nas świadectwa nie przesądzają o jednoznacz
nej winie Etolów. Według Liwiusza sojusz wymagał, żeby dana strona w przypadku
zawarcia pokoju z Filipem, zagwarantowała przerwanie walk ze stroną drugą:
„arma [...] abstinuisset” („żeby wstrzymał się od walk”); „ne ius belli inferendi [...]
esset” („żeby nie miał prawa prowadzić wojny”)74. Zważywszy, że Liwiusz mógł
niedokładnie oddać powyższe zapisy, nie rozstrzygają one, czy sojusz uniemożli
wiał zawarcie traktatu pokojowego bez uwzględnienia drugiej strony (w traktatach
greckich często zakazywano zawierania pokoju bez uzgodnienia tego z sojuszni
kami), czy tylko nakazywał objąć ją rozejmem, by sama dokończyła negocjacje
wedle swojej woli. Brak wzmianki o konsultacjach z sojusznikiem może jednak
wskazywać na tę drugą możliwość — w innym wypadku sojusznik musiałby
zaakceptować warunki, w których ustalaniu nie brał udziału. Na pewno w tekście
Liwiusza nie ma podstaw dla rzymskich skarg o niekonsultowanie z republiką
pokoju75. Poza tym po zawarciu pokoju etolsko–macedońskiego w 206 r. Rzym
miał przerzucić dodatkowe wojska do Illyrii oraz zaatakować Dimale76, co sugeruje
Liwiusz77. Dopiero potem Filip najechał okolice Apollonii78. Tym samym nawet
jeżeli Filip zgodził się na rozejm/pokój z Rzymianami (a w tym okresie dążył do
pokoju79), główni zainteresowani woleli kontynuować wojnę80. Etolowie mieli

72

App. Mac. 4, 2; Liv. XXXI 29, 4. Appianowe datowanie na 201 r. oraz szczegóły jego opisu są
z pewnością błędne. O poselstwie cf. A. E c k s t e i n, Rome, s. 211–217; M. H o l l e a u x, Rome,
s. 293–297. Przeciw historyczności poselstwa: E. B a d i a n, Aetolica, s. 208–211; idem, Titus Quinctius
Flamininus, s. 320–321. Za 201 r.: J. B r i s c o e, Commentary XXXI–XXXIII, s. 130.
73
Liv. XXXI 31, 18–20. O problemie historyczności mowy rzymskich posłów cf. J. B r i s c o e,
Commentary XXXI–XXXIII, s. 135–138.
74
Liv. XXVI 24, 12–13. Nieco odmienne sformułowanie tego obowiązku dla obu stron jest za
pewne bez znaczenia.
75
Liv. XXIX 12, 4.
76
Ibidem, 2–4.
77
Ibidem, 4 — nawet jeżeli nie oblegli go sami Rzymianie, zrobili to najwyraźniej wspierani
przez nich Illyrowie.
78
Liv. XXIX 12, 5.
79
Ibidem, 7.
80
Cf. E. B a d i a n, Titus Quinctius Flamininus, s. 321–322. O agresywnym nastawieniu Rzymu:
J. R i c h, The Roman aims, s. 149–150 (w ramach głównej tezy artykułu przypisującej Rzymowi po
dobną postawę już na wczesnym etapie wojny).
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więc pewne podstawy, mniej lub bardziej uzasadnione, żeby spierać się z Rzymem
o trwanie sojuszu.
Skoro Polibiusz najwyraźniej uważał sojusz za wieczysty, należy przed próbą
pogodzenia jego przekazu z zapisami traktatu czy zachowaniem Rzymu w II woj
nie macedońskiej przyjrzeć się, jak wyglądała kwestia traktatów Rzymu z innymi
państwami greckimi i czy także one były w przekazie źródeł literackich układami
o charakterze nieprzemijającym.
2. ELIDA, SPARTA I MESSENA

Dyskusja dotycząca istnienia oraz ciągłości traktatów państw Peloponezu
z Rzymem bazuje na tych samych passusach, zatem oba te problemy zostaną prze
analizowane równolegle. Kontrowersje dotyczące tych państw wynikają z nie
konsekwentnego języka Liwiusza. Opisując więzi łączące różnych sojuszników
z Rzymianami, posługiwał się on przede wszystkim terminami amicitia, societas,
amicitia et societas. Pierwszym zastrzeżeniem, które trzeba poczynić, jest fakt, że
Liwiusz używa tych terminów bardzo swobodnie. Dla starożytnych amicitia/philia
oraz societas/symmachia mogły niekiedy określać zarówno kurtuazyjną amicitia,
jak i ściślejszy sojusz81. Podobnie amicitia et societas/philia kai symmachia posia
dała znaczenia luźniejsze i ściślejsze, co jest widoczne nawet w inskrypcjach82.
Naturalne było to, że skrótowymi określeniami dla amicitia et societas były i ami
citia, i societas, co dodatkowo zaciera granice znaczeniową. Wieloznaczny jest
również termin foedus oznaczający generalnie oficjalny traktat między państwami,
w tym stały sojusz. To drugie znaczenie Grecy często oddawali słowem symma
chia, przy pomocy którego tłumaczyli także societas, co potęguje Liwiuszowy
chaos w nazewnictwie, ponieważ jednym z jego głównych źródeł dla końca III
i początku II w. był Polibiusz83.

81

P. B u r t o n, Friendship and Empire, s. 80–81; E. G r u e n, The Hellenistic World, s. 69;
L. M a t t h a e i, On the Classification of Roman Allies, „The Classical Quarterly”, t. I, 1907, s. 185–
187. Różne poglądy na amictię vide: E. B a d i a n, Foreign clientelae, s. 33–140; P. B u r t o n, Friend
ship and Empire; W. D a h l h e i m, Struktur und Entwicklung, s. 136–274; E. G r u e n, The Hellenistic
World, s. 13–95.
82
P. B u r t o n, Friendship and Empire, s. 80–81; A. E c k s t e i n, Pharos and the Question of
Roman Treaties of Alliance in the Greek East in the Third Century B.C.E., „Classical Philology”,
t. XCIV, 1999, s. 407. Nie można twierdzić, że w przypadku traktatu rzymsko–etolskiego symmachia
to po prostu rzymska amicitia et societas (N. H a m m o n d, F. W a l b a n k, A History of Macedonia,
t. III, Oxford 1988, s. 602–603) — uzus językowy jest zbyt luźny.
83
Cf. H. T r ä n k l e, Livius und Polybios.
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W przypadku Etolów Liwiusz używa wszystkich wymienionych wyżej okre
śleń i ich pochodnych: amicitia84, societas85, amicitia et societas86, foedus87. Nie
należy się zatem spodziewać większej dokładności przy opisie relacji z innymi
państwami. I rzeczywiście — w przypadku Sparty wykorzystany został dokładnie
taki sam katalog: amicitia88, societas89, amicitia et societas90, foedus91. Nawet przy
Messenie, której relacje z Rzymem Liwiusz porusza w zaledwie jednym zdaniu,
występują obok siebie terminy: amicitia, societas i foedus92. Passusy dotyczące
Messeny i Lacedemonu pochodzą z mów Nabisa i Flamininusa. Jak wiadomo,
Liwiusz, trzymający się zazwyczaj bardzo ściśle Polibiusza, pozwalał sobie
w przypadku mów na większą swobodę adaptacji, dlatego nie możemy być pewni,
że wszystkie przytaczane przez niego argumenty znajdowały się także u Polibiusza
czy też w innym źródle, z którego korzystał93. Teoretycznie jest więc możliwe, że
Polibiusz pisał tylko o symmachia, rozumiejąc przez to wspólną walkę w dwóch
kolejnych wojnach, nie zaś istnienie traktatu, Liwiusz natomiast, nie rozumie
jąc go, rozbudował ten wątek wedle własnego uznania. Jak jednak zobaczymy,
ta ewentualność jest skrajnie nieprawdopodobna — przywoływana jako poszlaka
wielość określeń relacji rzymsko–spartańskiej i rzymsko–messeńskiej jest bez zna
czenia wobec casusu Związku Etolskiego94.
Zawierając sojusz z Etolami, Rzymianie wyrazili zgodę, by określone państwa
„eodem iure amicitiae [...] essent”95. Niezależnie od tego, czy będziemy to rozumieć

84

Liv. XXVI 24, 4. Kolejne państwa mogły na tych samych zasadach dołączyć do amicitii
(Liv. XXVI 24, 9).
85
Liv. XXVI 37, 5; XXIX 12, 2; XXXI 29, 3; XXXIII 13, 11; XXXV 33, 4. Justyn określa jako
societas przymierze z Attalosem (Iust. XXIX 4, 7), a o Etolach pisze tylko w kontekście przyłączenia
się ich do wojny (Iust. XXIX 4, 5). W podobny sposób co o Etolach, pisze o Achajach (ibidem), któ
rych potem nazywa socii Filipa (ibidem, 11), więc można przyjąć, że także sojusz etolsko–rzymski
określiłby jako societas.
86
Liv. XXVI 24, 8; XXXI 31, 20.
87
Liv. XXXIII 13, 10; 34, 7; 49, 8; XXXIV 23, 7; XXXV 33, 4. Symmachia: App. Mac. 4, 2
(Etolowie chcą z powrotem zapisać się jako symmachoi Rzymu); Cass. Dio XVII 59; Pol. IX 37, 5; 38,
7; 39, 4; XVIII 38, 7–9; Zon. IX 11. Syntheke: Pol. XVIII 47, 8; 48, 7.
88
Liv. XXXIV 31, 16; 32, 1; 15–16.
89
Liv. XXXIV 31, 3–4; 20.
90
Ibidem, 5.
91
Ibidem, 4–5; 32, 16.
92
Liv. XXXIV 32, 16.
93
O sposobie adaptacji mów z Polybiosa cf. H. T r ä n k l e, Livius und Polybios, s. 120–131
i passim.
94
Przypadek sojuszu etolsko–rzymskiego świadczy też, że u Liwiusza określenia te mogą odnosić
się do państwa posiadającego w jego mniemaniu wieczysty traktat przymierza.
95
Liv. XXVI 24, 9. Jako zaskakujące przy traktacie wieczystym: A. H e u ß, Die völkerrechtlichen
Grundlagen, s. 39–40.
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jako: „miały amicitia na tych samych zasadach”96, czy: „tak samo były połączone
tym samym prawem amicitia”, eodem iure odsyła do zawartego przez Rzym soju
szu ze Związkiem Etolskim. Rzym wyraził gotowość nawiązania z wymienionymi
państwami takiej samej relacji jak ze Związkiem Etolskim, a więc zawarcia z nimi
traktatów — co nie oznacza jednak, że rzeczywiście do tego doszło, zwłaszcza że
ich funkcjonowanie trudno dostrzec w późniejszym biegu wydarzeń97.
Z dzieła Polibiusza zachowały się dwie długie mowy poświęcone przystą
pieniu Sparty do I wojny macedońskiej, lecz niewiele mówi się w nich o ewen
tualnej relacji rzymsko–spartańskiej98, koncentrują się bowiem na sojuszu
etolsko–spartańskim. Chlajneas, poseł Etolii, odwoływał się do łączącej oba
państwa symmachia, starając się skłonić zgromadzonych do wsparcia sprzymie
rzeńca99. Podobnie Lykiskos, wysłany przez sprzymierzony z Filipem Związek
Akarnański, nawiązał do obowiązków Sparty wynikających z sojuszu z Etolami100.
Relacje z Rzymem, jako tylko jednym z sojuszników, pozostawały na drugim pla
nie. Gdy mowa o zawarciu z nim sojuszu101, nie do końca wiadomo, czy chodzi
o dosłowne, sformalizowane dołączenie do przymierza etolsko–rzymskiego, czy
tylko o opowiedzenie się po jego stronie w wojnie. Identyczny problem dotyczy
reszty Peloponezyjczyków, których współpracę z Etolami i Rzymem Polibiusz
opisał czasownikiem „συμμαχεῖν” („walczyć razem, być sojusznikiem”)102. Należy
zauważyć jednak, że „ταύτης τῆς συμμαχίας μετασχεῖν” odsyła czytelnika do zre
ferowanych wcześniej warunków etolsko–rzymskiej syntheke. Można więc rozu
mieć ten passus jako „udział w traktacie tego rodzaju”103, choć możliwa jest także
bardziej metaforyczna interpretacja, że Spartanie, dołączając do wojny, staliby się
wspólnikami ludzi posiadających taki traktat.

96

A. E c k s t e i n, Rome, s. 88–89; N. H a m m o n d, F. W a l b a n k, A History, t. III, s. 400–401;
R. M c S h a n e, The Foreign Policy of the Attalids of Pergamum, Urbana 1964, s. 106. Przeciwnie:
W. D a h l h e i m, Struktur und Entwicklung, s. 203–204; H. S c h m i t t, SVA, t. III, s. 265.
97
Cf. niżej.
98
Pol. IX 28, 1 – 39, 7. Mowy pochodzą z 210 r. Jako dowód nieposiadania przez Spartę traktatu
z Rzymem, co miałoby także wynikać z bycia sojusznikiem Etolii: E. T ä u b l e r, Imperium Romanum,
s. 217–218; cf. także s. 214–217 i M. H o l l e a u x, Rome, s. 261–263 na temat fałszywości Liwiuszowej
listy państw uwzględnionych w Fojnike.
99
Pol. IX 31, 1–3. Gruen podkreśla rolę związków z Etolią w podjęciu decyzji (E. G r u e n, The
Hellenistic World, s. 440).
100
Pol. IX 36, 11.
101
Pol. IX 37, 5; 38, 5; 39, 4. Pojawia się tu jedynie symmachia, nie syntheke.
102
Pol. X 25, 3.
103
Polibiusz i Liwiusz uważali, że Sparta zawarła traktat z Rzymem, co może być wskazówką
przy interpretacji tego tekstu. Nie może to jednak przesądzać o tym, co chciał powiedzieć Lykiskos
albo raczej — co Polibiusz uważał, że powiedział.
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Nikła obecność Rzymu w mowie Chlajneasa nie powinna dziwić. Był to egzo
tyczny sojusznik, z którym Spartanie nie mieli żadnych kontaktów politycznych104,
zatem potencjalny układ z nim nie mógł stanowić rozstrzygającego argumentu.
Wypowiedzenie wojny Symmachii Helleńskiej wiązało się z zerwaniem zaprzysię
żonego traktatu pokojowego, więc przywołanie dokumentu równej wagi obowią
zującego pomiędzy Spartą i Związkiem oraz potwierdzającej go współpracy było
jak najbardziej na miejscu105. Poza tym w mowie Chlajneasa to Związek Etolski,
a nie Rzym miał wyglądać na przywódcę w konflikcie z Filipem106. Konieczność
odpierania etolskich argumentów warunkowała zaś w znacznej mierze ripostę
Lykiskosa, który i tak był bardziej zainteresowany moralnym niż formalnym
aspektem walki po stronie barbarzyńców z Italii przeciw Grekom107.
Największe znaczenie dla dyskusji o traktacie rzymsko–spartańskim mają
mowy, które w czasie negocjacji pokojowych w 195 r. wygłaszają w „Ab urbe
condita” Nabis i Flamininus108. Przedstawiona sytuacja była jeszcze bardziej dra
styczna niż w czasie konfrontacji Rzymianina z Etolami — w tym przypadku to
Rzym zaatakował państwo, które dwa lata wcześniej wsparło go w walce przeciwko
Filipowi. Nabis relacje z republiką przedstawia na dwóch poziomach. Pierwszy to
istniejący między Spartanami a Rzymianami foedus zawarty publice, czyli publicz
nie109. Drugi to amicitia et societas, zawarta meo nomine privatim (osobno w moim
imieniu), a niedawno odnowiona na potrzeby wojny z Filipem110 — prawdopodob
nie Nabis potwierdził traktat przy okazji objęcia władzy bądź podpisania pokoju
w Fojnike111. Te dwie linie argumentacji świadczą o tym, że dla Liwiusza układy
zawierane z Rzymem przez Nabisa miały inną naturę niż foedus rzymsko–spartań
ski. Potwierdza to także przeciwstawianie przez tyrana Rzymian — uważających
za rzeczy najświętsze foedera oraz fides socialis (wierność sprzymierzeńczą) —
wiarołomnym Kartagińczykom112. Nieważne, czy Liwiusz sam wymyślił ten argu
104

Przynajmniej jak dotąd nie znaleźliśmy żadnego ich potwierdzenia. Do tego momentu Rzym
nie miał powodów, żeby szukać politycznych kontaktów ze Spartą. Zresztą gromadzenie sojuszników
pozostawił Etolom posiadającym lepszą sieć relacji z państwami greckimi.
105
Temat ten poruszał być może Lykiskos: Pol. IX 36, 8–9 (o ile nie chodziło mu raczej o udział
Sparty w Symmachii Helleńskiej).
106
Szanując rzecz jasna analogiczne ambicje Spartan.
107
Pol. IX 37, 4 – 39, 5.
108
Liv. XXXIV 31, 1 – 32, 20. Cf. J. B r i s c o e, Commentary XXXIV–XXXVII, s. 98–104.
109
Liv. XXXIV 31, 5.
110
Ibidem, 5. Tak jak Etolowie przywołuje moralne konotacje związane ze współpracą i przy
jaźnią.
111
Za 205 r.: D. M e n d e l s, A Note on the Speeches of Nabis and T. Quinctius Flamininus
(195 B.C.), „Scripta Classica Israelica”, t. IV, 1978, s. 39.
112
Liv. XXXIV 31, 3–4. Rozróżnienie odpowiada jego późniejszej argumentacji o dwóch pozio
mach relacji spartańsko–rzymskich. Według Dmitrieva świadczy to o nieposiadaniu przez Spartę trak
tatu z Rzymem (S. D m i t r i e v, The Greek Slogan, s. 240; cf. także s. 185–188).
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ment, czy znalazł go u Polibiusza. Trudno sobie wyobrazić jednak, jak sam mógłby
wpaść na pomysł umieszczenia w mowie kwestii tak kłopotliwych dla Flamininusa
w sytuacji, w której u Polibiusza nigdy nie było wzmianki o traktacie rzymsko–
spartańskim. Nie miał też żadnych powodów, by wyolbrzymiać kontakty z władcą
Sparty przedstawionym w zgromadzonych przez niego materiałach bardzo nega
tywnie i którego sam określał mianem tyrana. To samo dotyczy zdania „uobiscum
uetustissimum foedus sit” („[mam, sc. Nabis] z wami starodawny traktat”)113. Jak
słusznie zauważają badacze, ów traktat najwyraźniej wciąż pozostawał dla Nabisa/
Liwiusza w mocy114.
Odpowiedź Flamininusa tylko pozornie odnosi się do obu tych poziomów.
W rzeczywistości, gdy wspominał zawieranie amicitia et societas z Pelopsem, a nie
Nabisem, nie nawiązywał do drugiego poziomu relacji spartańsko–rzymskich, lecz
tylko do foedus115. Czy jest to celowa zwodniczość Liwiusza/Flamininusa116, czy
też Liwiusz pogubił się w meandrach rzymskiej polityki — nie ma to większego
znaczenia117, ponieważ główna linia argumentacji Flamininusa wydaje się jasna.
Zupełnie pomija on swoje układy z Nabisem ze 198/197 r., których istnieniu nie
mógł zaprzeczać, i skupia się na źródle relacji ze Spartą, czyli traktacie118. Taki
był sens podkreślania, że amictia nie została zawarta z Nabisem119. Także oskar
żenia o złamanie amicitia — obejmujące atak na Messenę i układy z Filipem120,
113

Liv. XXXIV 31, 5.
J. B r i s c o e, Commentary XXXIV–XXXVII, s. 99; J. L a r s e n, Was Greece Free, s. 199–200,
211; G. L e h m a n n, Untersuchungen, s. 367–369; F. W a l b a n k, Commentary, t. II s. 516. Holleaux
przyznaje, że Flamininus nie przeczy istnieniu relacji ze Spartą (M. H o l l e a u x, Rome, s. 261).
115
Liv. XXXIV 32, 1.
116
J. B r i s c o e, Commentary XXXIV–XXXVII, s. 99.
117
Na samym początku mowy Rzymianina wyraźnie myli wydarzenia z I i II wojny macedońskiej
(Liv. XXXIV 32, 2–3; cf. J. B r i s c o e, Commentary XXXIV–XXXVII, s. 101). Carawan „słabe” wy
padnięcie Flamininusa w debacie przypisuje wpływom annalistów (E. C a r a w a n, Graecia Liberata,
s. 232–233).
118
Mendels sądzi, że Flamininus przyznaje, że Nabis odnowił amicitia et societas, zwrot „socius
ipse”, czyli „sam będąc sojusznikiem” (Liv. XXIV 32, 16) odnosi się jednak do relacji spartańsko–
messeńskich, a nie spartańsko–rzymskich (vide D. M e n d e l s, A Note, s. 39). Jako zaprzeczenie od
nowienia traktatu z Nabisem: A. H e u ß, Die völkerrechtlichen Grundlagen, s. 45–46.
119
Liv. XXXIV 32, 1; 3.
120
Ibidem, 16–17. Cf. J. B r i s c o e, Commentary XXXIV–XXXVII, s. 101. Historyczność zarzutów
o zaatakowanie Messeny poświadcza być może pergamońska inskrypcja wystawiona przez króla
Eumenesa po wojnie ze Spartą (IvP 60): [βασιλεὺς Εὐμένης ἀπὸ] τῶ[ν γενομένων ἐκ τ]ῆς στρατείας
λαφύρων, [ἣν ἐστρατεύσατο μετὰ Ῥωμαί]ων κ[αὶ τῶ]ν ἄλ̣[λων] σ[υ]μμάχων ἐπὶ Νάβιν τὸν Λάκωνα,
[καταστρεψάμενον τοὺς Ἀργε]ίου[ς καὶ] Με[σ]σ[η]νίο̣υ̣ς, ἀπ̣αρχὴν Ἀθηνᾶι Νικηφόρωι („król Eumenes
z łupów zdobytych w trakcie wyprawy, na którą wyruszył razem z Rzymianami i resztą sprzymierzeńców
przeciwko Lakończykowi Nabisowi, który podbił Argos i Messenę [ofiarował] jako pierwociny dla
Ateny Nikeforos”). Messeńczycy występują w Accusativie już po wymienieniu pozostałych sojuszni
ków i Nabisa, przeciwko któremu toczono wojnę. Sugeruje to, że rzeczywiście byli wspomniani
114
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czyli wydarzenia poprzedzające odnowienie relacji z Nabisem — mają tak
naprawdę dowieść zerwania przymierza121. To zerwanie było dla prokonsula
czymś jak najbardziej realnym, a odmawianie Nabisowi prawa do powoływania
się na związki z Rzymem nie pozostawia wątpliwości, że chodzi o traktat zawarty
według Flamininusa z Pelopsem. Tak samo jak w przypadku dyskusji z Fajneasem,
Flamininus, uciekając od tematu moralnych zobowiązań wynikających z między
państwowej przyjaźni i wspólnej walki, wolał przejść na grunt prawny i tak samo
nie twierdził, że traktat był przewidziany na czas określony, lecz starał się udo
wodnić, że druga strona swoim postępowaniem wcześniej go zerwała122. Jasne jest
więc, że dla autorów naszych źródeł literackich Sparta była związana z Rzymem
traktatem wieczystym. Argumentacja Nabisa i Flamininusa dodatkowo potwier
dza, że także traktat rzymsko–etolski miał identyczny charakter123. Nie ma rów
nież większych wątpliwości, że foedus rzymsko–spartański to traktat z I wojny
macedońskiej. Liwiusz twierdzi, że zawarto go nie z Nabisem, lecz z Pelopsem124.
Ponieważ w kończącym wojnę pokoju w Fojnike jako władca Sparty został wymie
niony tylko Nabis125, a Polibiusz twierdzi, że w 204 r. Nabis rządził już trzeci rok126,
jasne jest, że musi chodzić o układ wcześniejszy127.

w związku z władcą Sparty, a więc prawdopodobnie w kontekście jego wyprawy na Messenię
z 202/201 r. Mniejsze znaczenie ma tu wątpliwość, czy proponowana rekonstrukcja inskrypcji jest
całkowicie słuszna.
121
Cf. G. L e h m a n n, Untersuchungen, s. 368. Nieco odmiennie, ale słusznie podkreślając pro
blem naruszenia fides: P. B u r t o n, Nabis, s. 232–233. Niestosowanie słowa foedus przez Flamininusa
jako dowód na brak traktatu: W. D a h l h e i m, Struktur und Entwicklung, s. 221–223; podobna argu
mentacja w: A. H e u ß, Die völkerrechtlichen Grundlagen, s. 44–46 (który jednak przyznaje, że Sparta
najwyraźniej przystąpiła do traktatu rzymsko–etolskiego — s. 44–45).
122
Täubler, nie rozumiejąc dobrze mów, twierdził, że Nabis kłamał o istnieniu traktatu rzymsko–
spartańskiego (M. H o l l e a u x, Rome, s. 261; E. T ä u b l e r, Imperium Romanum, s. 217–218). Dla
Holleaux nakłada się na to dodatkowo błędne oddanie tekstu Polibiusza przez Liwiusza
(M. H o l l e a u x, Rome, s. 263).
123
Hicks w swoim doktoracie pisze o traktacie rzymsko–spartańskim, ale nie wdaje się w dysku
sję o jego naturze (C. H i c k s, Spartan Foreign Relations During the Hellenistic Age, Northwestern
University 1980, s. 87). Podobnie do niego, bez przesądzenia o naturze traktatu, L. P i p e r, Spartan
Twilight, New Rochelle 1986, s. 88–90, 101–102.
124
Liv. XXXIV 32, 1. Według Diod. XXVII 1 był to syn tyrana Likurga zamordowany przez
Nabisa. Większość badaczy wątpi, czy Pelops w ogóle żył, gdy Nabis obejmował władzę (P. C a r t 
l e d g e, A. S p a w f o r t h, Hellenistic and Roman Sparta, s. 62; B. S h i m r o n, Late Sparta. The
Spartan Revolution 243–146 B.C., Buffalo 1972, s. 84; J.–G. T e x i e r, Nabis, Paris 1975, s. 18–19, 28.
Przeciwnie: L. P i p e r, Spartan Twilight, s. 95–96).
125
Liv. XXIX 12, 14.
126
Pol. XIII 6, 1. Księga XIII opisuje lata 206/205–205/204 (F. W a l b a n k, Commentary, t. II,
s. 21). Ponieważ bitwa pod Mantineją została stoczona w 207 r., po odjęciu trzech lat otrzymujemy
rok 204.
127
Przeciwnie: S. D m i t r i e v, The Greek Slogan, s. 185–188. Burton, rozważając datę zawarcia,
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Mowa Flamininusa potwierdza także istnienie traktatu rzymsko–messeń
skiego. Komentując atak Nabisa na tę polis, Rzymianin stwierdza, że Nabis napadł
„socius ipse sociam nobis urbem” („sprzymierzone z nami miasto, sam będąc
[jego] sprzymierzeńcem”), które było połączone z Rzymem „uno atque eodem iure
foederis quo et Lacedaemonem” („tak samo jak Sparta na podstawie traktatu”)128.
Liwiusz nie tylko uważa relacje spartańsko–rzymskie za mające tę samą naturę
co messeńsko–rzymskie, lecz także za identyczne z relacjami spartańsko–mes
seńskimi (socius ipse). O tych ostatnich wiemy dzięki fragmentowi księgi XVI
Polibiusza, który, pisząc o tym samym ataku Nabisa, zauważa, że Sparta posiadała
wtedy sojusz obronny ze Związkiem Etolskim, Elidą i Messeną129. Z lektury dzieła
Polibiusza Liwiusz wyniósł zatem wrażenie, że Sparta i Messena posiadały traktaty
z Rzymem w swoim charakterze nieodbiegające od sojuszu spartańsko–messeń
skiego. Agresja Nabisa na sąsiada miała miejsce w roku 202/201130, więc Liwiusz
także traktat rzymsko–messeński najwyraźniej uważał za wieczysty131. Potwierdza
to opis pretensji, które po II wojnie macedońskiej państwa greckie zgłaszały przed
rzymskim senatem.
W 196 r. do Rzymu przybyły poselstwa Achai, Etolii, Elidy oraz Messeny132.
Omawiając szczegóły żądań, specjalnie zaznaczono, że Elida i Messena były wów
czas symmachoi Rzymu133. Ten fragment z dzieła Polibiusza odnosi się do dwóch
spraw. Pierwsza część (Pol. XVIII 42, 1–5) dotyczy pokoju z Filipem, w którego
sprawie przybyły poselstwa od samego króla, Flamininusa i „sojuszników” (czyli
państw uczestniczących w wojnie). Kończy się ona zatwierdzeniem układu przez
comitia oraz wysłaniem legatów do Grecji. Polibiusz opisał następnie poselstwa
Etolów i Peloponezyjczyków dotyczące spraw Związku Achajskiego — odmienny
przedmiot tych wystąpień oraz osobne określenie Elidy i Messeny jako sprzymie
rzeńców (nie brały udziału w wojnie134, więc nie ma powodów przypuszczać, że
sugeruje rok 209 lub, ogólniej, lata 210–207 (P. B u r t o n, Nabis, s. 228–230). Błędnie jako odniesie
nie do Fojnike: L. P i p e r, Spartan Twilight, s. 108.
128
Liv. XXXIV 32, 16. Jako zaprzeczenie istnienia osobnego traktatu rzymsko–spartańskiego oraz
posiadania przez Spartę statusu wiecznego sojusznika: P. B u r t o n, Nabis, s. 230.
129
Pol. XVI 13, 3.
130
Liv. XXXIV 32, 16; Paus. IV 29, 10; VIII 50, 5; Plut. Philop. 12, 4–6; Pol. XVI 13, 3
131
J. L a r s e n, Was Greece Free, s. 199–200, 211–212.
132
Pol. XVIII 42, 1–7. Passus trywializowany przez Gruena (E. G r u e n, The Hellenistic World,
s. 20–21). Burton wręcz stwierdza: „no positive evidence exists for the amicitia with Elis and Messene
before the peace of 205, but there is no evidence for a formal foedus either” (P. B u r t o n, Nabis,
s. 231).
133
Pol. XVIII 42, 7. Cf. F. W a l b a n k, Commentary, t. II s. 607.
134
R. P f e i l s c h i f t e r, Titus Quinctius Flamininus, s. 196–198. Przeciwnie: A. H e u ß, Die
völkerrechtlichen Grundlagen, s. 40 (z powołaniem na omawiany passus); M. H o l l e a u x, Rome,
s. 263 (skoro Etolia znów jest sojusznikiem, to samo dotyczy sojuszników Etolii); J. R i c e, The Greek
State, s. 92 (bez powoływania się na źródła).
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uwzględniono je w traktacie z Filipem) świadczą, że nie wszystkie państwa, któ
rych interesy reprezentowały, mieszczą się wśród wspomnianych „sojuszników”.
Oczywiście Achajowie i Etolowie byli symmachoi Rzymu, ale najwyraźniej nie
takimi samymi jak Elida i Messena — użycie tego samego słowa nie świadczy
o identyczności relacji z Rzymem. Nie da się także wykluczyć, że passus wprowa
dzający poselstwa w sprawie pokoju pochodzi od bizantyńskiego ekscerptatora135.
W każdym razie podkreślenie tej informacji wskazuje na inny charakter relacji tych
państw z Rzymem niż Związków Achajskiego i Etolskiego. Skoro określenie tych
państw jako symmachoi Rzymu nie może wynikać ze wspólnej walki w trakcie
II wojny macedońskiej, musi wiązać się z wcześniejszymi relacjami. Uwaga ta ma
także tłumaczyć, dlaczego Rzymianie postanowili odroczyć rozmowy o traktacie
z Achajami z powodu roszczeń trzech pozostałych państw, zapewne także sygnali
zując, że na sojusz powoływali się posłowie Elidy i Messeny. O ile Etolowie mogli
przypomnieć swój istotny wkład w II wojnę macedońską, o tyle przywołanie przez
państwa Peloponezu przyjaźni wynikającej z I wojny macedońskiej nie powinno
zrobić na Rzymianach wrażenia. Po samym Polibiuszu — w tak kluczowej dla jego
ojczystego Związku sprawie — spodziewalibyśmy się raczej określenia ich jako
philoi, gdyby taka rzeczywiście była relacja łącząca je z Rzymem. Pozwoliłoby
to skontrastować charakter ich stosunków z Rzymem z relacjami rzymsko–achaj
skimi opartymi na niedawnym udziale Związku w wysiłku zbrojnym republiki.
Sam ten fragment skłania więc do podejrzeń, że Polibiusz miał na myśli to, że Eli
da i Messena posiadały traktaty z Rzymem, które wciąż obowiązywały po II woj
nie macedońskiej136. Podejrzenie to przeradza się w pewność, gdy weźmiemy pod
uwagę wyżej przedstawiony materiał z Liwiusza.
Liwiusz i Polibiusz są zgodni, że ok. 211/210 r. Rzym zawarł wieczyste trak
taty z Elidą, Messeną i Spartą137. Nie przeczy temu także fakt, że przy opisie ataku
Nabisa na Messenę z 202/201 r. Polibiusz, wspominając sojusz obronny Etolów
i Peloponezyjczyków, nie wymienia Rzymian. Sojusz państw greckich był najwy
raźniej multilateralny, a przymierze z Rzymem mogło nie pasować Polibiuszowi
do argumentacji jako oparte na układach bilateralnych. Alternatywnie klauzule
obronne w traktatach grecko–rzymskich mogły mieć luźniejszą formułę niż
w greckim czwórprzymierzu.

135

Pol. XVIII 42, 1.
J. L a r s e n, Was Greece Free, s. 211–212; G. L e h m a n n, Untersuchungen, s. 367–369;
J. R i c e, The Greek State, s. 92–93. Heuß jest gotów przyznać, że Messena tak jak Sparta dołączyła do
układu eolsko–rzymskiego (A. H e u ß, Die völkerrechtlichen Grundlagen, s. 44–45).
137
Pol. XVI 13, 3. Dla M. H o l l e a u x, Rome, s. 261–263 to dowód, że w 206 r. zawarły pokój,
więc nie mogły być uwzględnione w Fojnike.
136
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3. PERGAMON

Casus Pergamonu jest tak skomplikowany, że nigdy w jego kontekście nie
pada w źródłach słowo foedus czy syntheke. Jednocześnie istnieje wiele passusów,
w których celowo został zastosowany mylący język. Dotyczą one wybuchu II wojny
macedońskiej i przedstawiają proszące Rzym o pomoc Ateny, Rodos i Pergamon
jako rzymskich socii, których trzeba bronić, co jest oczywistym zniekształceniem
charakteru relacji z tymi państwami przez tradycję rzymską138. Niemniej istnieją
u Liwiusza ustępy sugerujące, że pomiędzy kolejnymi wspólnymi wojnami władcy
Pergamonu nie byli rzymskimi sprzymierzeńcami sensu stricto.
Opisując sprowadzenie w 205 r. do Rzymu czarnego kamienia bogini Magna
Mater, Liwiusz zauważa, że Rzymianie nie posiadali w Azji żadnych sociae civi
tates (sprzymierzonych miast), co porównuje do sytuacji z początku III w. i spro
wadzenia kultu Asklepiosa z Grecji, mimo że nie funkcjonował jakikolwiek traktat
z żadnym tamtejszym państwem139; istniała za to amicitia z Attalosem, wywodząca
się ze wspólnej walki w I wojnie macedońskiej140. Według Liwiusza Pergamon
nie posiadał wieczystego traktatu przymierza141, a omawiany passus nie wspo
mina też nic o istnieniu bądź braku ewentualnego traktatu na czas wojny. Na brak
traktatu o wiecznym przymierzu wskazuje także ustęp, w którym Liwiusz, pisząc
o II wojnie macedońskiej, i Attalosa I, i Antiocha III określa mianem socius et
amicus — ich relację z Rzymem uważa za analogiczną, a Seleukida nie był jego
sprzymierzeńcem142.
Podobnie zdaje się postrzegać sprawy Polibiusz. W 189 r. Eumenes i Rodyj
czycy spierali się przed senatem o los małoazjatyckich poleis143. Król, przedstawia
jąc listę swoich zasług względem Rzymian, określa wzajemne stosunki generalnie
jako philia144; symmachia przywołuje w dosłownym znaczeniu, wspominając pro
wadzone wspólnie wojny145. Philia oczywiście zawiera się w byciu sojusznikiem146,
a jako określenie bardziej emfatyczne stanowi retorycznie zgrabniejszy termin,
odwołujący się do całego moralnego i emocjonalnego wymiaru przyjaźni. Jednak
138

Iust. XXX 3, 6; Liv. XXXI 1, 9 (uwzględnienie Związku Etolskiego!); 3, 1; 6, 1; 9, 1–4 (tylko
o Atenach); 31, 2. Ani Rodos, ani Ateny nie posiadały traktatu przymierza z Rzymem.
139
Liv. XXIX 11, 1.
140
Ibidem, 2.
141
Słusznie P. B u r t o n, Friendship and Empire, s. 85.
142
Liv. XXXII 8, 16.
143
Pol. XXI 18, 1 – 23, 13.
144
Pol. XXI 19, 11–12; 20, 1.
145
Pol. XXI 20, 3–5; 8–9.
146
Cf. Pol. IX 36, 11, gdzie Spartanie i Etolowie są określani jako philoi, oraz Pol. IX 39, 6, gdzie
wspomniana została spartańsko–etolska philia, choć ta sama mowa Lykiskosa nie pozostawia wątpli
wości, że Spartanie i Etolowie są połączonymi oficjalnym i wciąż wiążącym traktatem symmachoi
(Pol. IX 32, 6; 8; 36, 8; 9; 12).
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byłoby dziwne, gdyby w sporze z Rodos, będącym dla Rzymu tylko zaprzyjaźnio
nym państwem, tak jak Pergamon z tradycją wspólnej walki, władca nie powołał
się na istniejący traktat. Sam Polibiusz nie miał żadnych powodów do przesadnego
faworyzowania wyspiarzy kosztem Pergamonu i nie zataiłby raczej istnienia trak
tatu ani nie przeszedłby obojętnie nad przemilczeniem ze strony swoich źródeł147.
W 167 r. według Polibiusza Rzymianie postrzegali Eumenesa jako philos148.
Przeciwko hipotezie o sojuszu wieczystym może także świadczyć historia
współpracy rzymsko–pergamońskiej. W czasie I wojny macedońskiej, w trakcie
wspólnego zdobywania miast sojusznicy dzielili się łupami po połowie — los
samych miast jest nieznany149. Tymczasem w następnej wojnie w identycznej sytua
cji wszystkie łupy przypadły Rzymianom, samo miasto zaś Attalosowi150. Chociaż
są to realne warunki współpracy, niekoniecznie pokrywające się z zapisami ewen
tualnego traktatu, dobre stosunki Pergamonu i Rzymu każą podejrzewać, że według
Liwiusza współpraca w obu konfliktach przebiegała na innych zasadach151.
Mniej jednoznaczne w swojej wymowie są inskrypcje wspominające relacje
Eumenesa z Rzymem. Tekst wystawiony przez samych Rzymian wymieniał zamach
na Eumenesa, którego miał się dopuścić Perseusz i określał jakoś stosunek między
nimi (w tym miejscu kamień jest uszkodzony). W istniejącej luce trzeba znaleźć
miejsce także na opisanie zamachu — proponuje się: „Εὐμένεά τε τὸν βασιλ[έα,
φίλον ἡμῖν καὶ σύμμαχον ὄντα, ἐτόλμη|σεν ἐνεδρεύ]ειν” („odważył się podstęp
nie napaść na króla Eumenesa będącego naszym przyjacielem i sojusznikiem”)152.
Amfiktionia delficka w swoim dekrecie ku czci władcy z roku 182 podkreślała,
że strzeże on „τὴν πρὸς Ῥωμαίους φιλίαν” („przyjaźni względem Rzymian”)153.
147

Chyba że wierzył w ich autentyczność. O identyfikacji źródeł Polibiusza dla tych mów
z Zenonem z Rodos i materiale „rodyjskim” u Megalopolity: H.–U. W i e m e r, Krieg, Handel und
Piraterie. Untersuchungen zur Geschichte des hellenistischen Rhodos, Berlin 2002, s. 41–52.
148
Pol. XXX 19, 3. Allen przytacza Pol. XVI 25, gdzie pod 200 r. mowa o wcześniejszej
κοινοπραγία (współpracy) Attalosa z Rzymem (R. A l l e n, The Attalid Kingdom, Oxford 1983, s. 69).
Rzeczywiście można by się spodziewać tu wspomnienia przymierza, gdyby takie istniało, ale passus
ten nie może być traktowany jako rozstrzygający.
149
Liv. XXVIII 7, 4–5.
150
Liv. XXXI 45, 7; 46, 16.
151
Przeciwnie, jako dowód na istnienie sojuszu: J. L a r s e n, The Peace of Phoenice and the
Outbreak of the Second Macedonian War, „Classical Philology”, t. XXXII, 1937, s. 16–17. Za sojus
zem rzymsko–pergamońskim także: E. H a n s e n, The Attalids of Pergamon, Ithaca–London 1971,
s. 48. McShane uważa, że skoro Etolowie posiadali traktat, nie ma powodów, dla których Attalos miał
by go nie chcieć i podejrzewa, że był on ograniczony czasowo oraz zawierał ustalenia o podziale łu
pów wraz z obietnicą zdobycia Eginy (R. M c S h a n e, The Foreign Policy, s. 107–108, 115). Przeciw
sojuszowi: R. A l l e n, The Attalid, s. 68–69; E. B a d i a n, Foreign clientelae, s. 58; P. B u r t o n,
Friendship and Empire, s. 84–87; A. H e u ß, Die völkerrechtlichen Grundlagen, s. 32–35. Wątpliwości
w kwestii sojuszu: F. W a l b a n k, Commentary, t. III, s. 113.
152
FD III 4, 75, 29–30.
153
FD III 3, 261, 1–4.
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Nie uwzględniając źródeł literackich, nie da się stwierdzić, czy według autorów
inskrypcji Pergamon posiadał traktat przymierza z Rzymem.
O ile nie da się określić, czy w czasie I wojny macedońskiej Pergamon w ogóle
zawarł jakiś traktat z Rzymem, o tyle pewne jest, że ten hipotetyczny układ nie
miał charakteru wieczystego154. Najwyraźniej Attalos nie uważał za konieczne
łączyć się ściślej z państwem z odległej Italii, które zresztą nie wykazywało wów
czas większego zainteresowania trwałą obecnością w Grecji. Traktat z Rzymem na
czas wojny nie był mu niezbędny, a w kwestii nabytków terytorialnych mógł się
porozumieć z Etolami, którzy ograniczyliby od wschodu swoją „strefę”.
4. PODSUMOWANIE

Powróćmy zatem do problemu zgodności tekstu traktatu, w kształcie przed
stawionym przez Liwiusza i w inskrypcji, z resztą tradycji literackiej. Przekazane
przez źródła klauzule przymierza wskazują na traktat zawarty na czas ograniczony;
druga hipoteza zakładała, że Związek Etolski, Elida, Sparta i Messena, stając się
sojusznikami Rzymu, miały nimi pozostać także po zakończeniu wojny.
Gdyby klauzule dotyczące podziału łupów miały obowiązywać także w cza
sie II wojny macedońskiej, każde miasto zajęte przez Rzymian powinno było
zostać oddane Etolom155. Jednak nic takiego się nie zdarzyło ani w czasie II wojny
macedońskiej, ani po niej. Na przykład Akarnania156 oraz znaczne części Tesalii157
powinny przypaść Związkowi, tymczasem po 197 r. były niepodległymi państwami.
Rzymianie mieli okazję bliżej współpracować z wojskami Związku tylko przy
zajęciu Opus, w którym doszło do buntu przeciw Filipowi158. Wrogowie Macedonii
nie byli jednak w stanie uzgodnić, kogo wezwać na pomoc. Część zwróciła się do
Etolów, których ostatecznie nie wpuszczono do miasta159, a część do Flamininusa,
który zajął jego większość160. Choć warunki traktatu mówiły co innego, sami
Opuntyjczycy dostrzegali różnicę między poddaniem się Rzymianom a poddaniem
się Etolom. Także Flamininus nie widział niczego nagannego w „podebraniu” mia
sta sojusznikom161.

154

Cf. P. B u r t o n, Friendship and Empire, s. 85–86.
O ile było na przeznaczonych im terenach.
156
Liv. XXXII 13, 9 – 15, 9.
157
Liv. XXXI 41, 1–7; XXXII 16, 1 – 17, 15.
158
Liv. XXXII 32, 2–4.
159
Ibidem, 3.
160
Ibidem, 3–4.
161
Jako dowód na nieobowiązywanie traktatu: W. D a h l h e i m, Struktur und Entwicklung,
s. 192–193. Jako dowód na nieoddawanie Etolom miast czyniących dobrowolne deditio: G. L e h 
m a n n, Untersuchungen, s. 108–109.
155
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O ile Liwiusz mógł nie dostrzec problemu, o tyle Polibiusz powinien zdać
sobie sprawę ze sprzeczności. Trzeba założyć, że dla Megalopolity jedno nie
wykluczało drugiego. Wyjaśnienia należy szukać w warstwie politycznej, nie
zaś prawnej. Cele Rzymu w I i II wojnie macedońskiej były diametralnie różne.
Pierwszą z tych wojen republika zaczynała, szukając desperacko sposobu na
związanie Filipa walką w Grecji i gotowa była zrzec się wszelkich trwałych zdo
byczy. Drugą rozpoczęła sama, chcąc powalić Macedonię na kolana oraz w ten
czy inny sposób uporządkować sprawy Grecji. Warunki sojuszu z 211 r. były dla
Rzymian wyjątkowo niekorzystne, ponieważ rezygnowali ze zdobyczy terytorial
nych i oddawali je Etolom. Później ich wizja ułożenia spraw na wschodzie wykra
czała poza tworzenie przysłowiowej Etolii od morza do morza162 zwłaszcza, że
separatystyczny pokój z 206 r. został w Rzymie zapamiętany. Republika wzięła
na siebie ciężar walk i przerzuciła znaczne siły za Adriatyk, była zatem w sta
nie działać de facto, a nie tylko de iure, ignorując traktat i ustalenia z roku 199.
Związek Etolski nie mógł wywrzeć na Rzymianach żadnej presji ani skutecznie
upomnieć się o swoje prawa, dopóki armia konsularna przebywała w Grecji. Nie
mógł też liczyć na wsparcie innych sojuszników Rzymu, bo republika postanowiła
nie angażować w wojnę państw Peloponezu (poza Związkiem Achajskim). Gdy
to Rzymianie dokonywali większości podbojów, trudno było Etolom wysuwać
nawet uprawnione roszczenia. W twardej rzeczywistości politycznej oraz w sto
sunku sił należy upatrywać przyczyn milczącej zgody Etolów na bieg wydarzeń.
Wchodzenie w konflikt z Rzymem w czasie wojny z Filipem byłoby bezmyślne
i przeczekanie wydaje się lepszą opcją. Rzeczywiście po 197 r. Etolowie starali się
zdyskredytować Rzymian w oczach innych Greków oraz skłonić ich do wycofania
swoich wojsk z Hellady163. Poza tym przywódcy Związku mogli dojść do wniosku,
że czas na żądania przyjdzie przy negocjowaniu pokoju164.
Etolowie swoje pretensje traktowali bardzo elastycznie165. Nawet według
przywoływanych przez nich samych punktów traktatu mogli domagać się większej
liczby miast, a z całej Akarnanii zainteresowała ich tylko Leukada166. Słusznie widzi
się w zachowaniu Etolów strategię negocjacyjną. Domagając się wszystkiego, do
czego na mocy wcześniejszego układu mieli prawo, jedynie by się ośmieszyli
i skompromitowali w oczach reszty Greków — oczywiste było bowiem, że Rzym
nie miał zamiaru odstąpić im Grecji. Ograniczając własne ambicje, pozostawiali
pole do negocjacji oraz sensownego kompromisu. Także skarżenie się na łamanie
traktatu mogło wywrzeć większy efekt w sytuacji, w której mogli wskazać, że ich
162

Cf. W. D a h l h e i m, Struktur und Entwicklung, s. 199.
Cf. Liv. XXXIV 23, 5–11; 41, 5–6; 49, 5–6; Pol. XVIII 45, 1–6; 8.
164
Nieco inaczej, z podkreśleniem, że obie strony wolały na razie nie rozstrzygać problemu waż
ności traktatu: J. G r a i n g e r, The League, s. 363–364.
165
Cf. R. P f e i l s c h i f t e r, Titus Quinctius Flamininus, s. 142–145, 151–153.
166
Według Muylle Etolowie domagali się tylko terenów, do których mieli historyczne prawa —
przynajmniej w przypadku czterech spornych poleis (L. M u y l l e, Le traité, s. 423–425).
163
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roszczenia nie obejmują wszystkiego, co im się należy, tym samym wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom Rzymian — taka argumentacja byłaby niemożliwa przy
postawie bezkompromisowej. Samo niewywiązywanie się z traktatu nie miało
kluczowego znaczenia dla jego obowiązywania. Każde porozumienie, żeby prze
trwać, potrzebuje dobrej woli obu stron. W określonych sytuacjach Grecy uważali,
że korzystniej jest traktować układ jako wciąż obowiązujący mimo faktów temu
przeczących167. Zmiana statusu Etolów z dyktujących na przyjmujących warunki
wymusiła na nich elastyczność. I nie wyszli oni z II wojny macedońskiej z pustymi
rękami — zostały im przyznane Fokida i Lokryda Opuncka168, zapewne razem
z Tebami Ftiockimi169, oraz może Larisą Kremaste170.
Historia relacji Rzymu z Peloponezyjczykami nie mówi nam wiele o kwestii
funkcjonowania zapisów sojuszu. Elida i Messena nie włączyły się w II wojnę
macedońską, ich żądania wysuwane po jej zakończeniu pod adresem Achajów nie
miały oparcia w zapisach traktatu. Spartanie, chociaż włączyli się do walki, nie
zajęli zaś u boku Rzymian żadnych miast, a w passusach opisujących poprzedza
jące przystąpienie do wojny rozmowy między Nabisem i Flamininusem (198/197)
traktat nie został wspominany171. Fakt obowiązywania sojuszy z tymi państwami
pozwala za to lepiej zrozumieć, dlaczego Rzym nie zwrócił się do nich przed star
ciem z Filipem — po prostu były one „pewne”, co dodatkowo umacniała ich wro
gość do Związku Achajskiego będącego wówczas sojusznikiem Macedonii. Swoją
drogą Rzym zabiegał wówczas o przychylność Achajów, co utrudniało współpracę
z Peloponezyjczykami172. Prawdą jest także, że w zachowanych źródłach nie ma
śladów próśb Sparty do Rzymian o pomoc w czasie walk z Achajami, toczonych
od 204 r.173, ani prób przywoływania traktatu przez Elidę i Messenę w ich póź
167

P. R h o d e s, Making and breaking treaties in the Greek world, [w:] War and Peace in Ancient
and Medieval History, ed. P. de S o u z a, J. F r a n c e, Cambridge 2008, s. 6–27. W tym duchu:
S. D m i t r i e v, The Greek Slogan, s. 251–252.
168
Pol. XVIII 47, 7–9.
169
J. B r i s c o e, Commentary XXXI–XXXIII, s. 314; J. G r a i n g e r, The League, s. 416; F. W a l 
b a n k, Commentary, t. II, s. 598–599.
170
Tych dwóch miast już się potem nie domagali. W Liv. XXXIII 49, 8 chcieli Farsalos, Leukady
i jeszcze jakieś inne niewymienione miasta, ale nie wiadomo, co dokładnie Liwiusz miał na myśli. Passus
ten kontynuuje wątek pretensji Etolów do Farsalos i Leukady (Liv. XXXIII 34, 7; Pol. XVIII 47, 8), więc
możemy mieć do czynienia z błędną adaptacją materiału z Polibiusza. Briscoe sądzi, że najwyraźniej
domagali się także Larisy Kremaste i Echinos (J. B r i s c o e, Commentary XXXI–XXXIII, s. 341).
171
Liv. XXXII 39, 10. Zon. IX 16. określa porozumienie Flamininusa z Nabisem czasownikiem
„σπένδω” („odprawiać ofiarę przy zawieraniu układu”) sugerującym bardziej sformalizowany charak
ter, a wręcz zawarcie pokoju, jakby poprzez układy z Filipem Sparta znalazła się w stanie wojny
z Rzymem.
172
Pol. XVI 27, 4. Cf. J. L a r s e n, Was Greece Free, s. 210–211. Nie dostrzega tego Holleaux,
który interpretował to pominięcie jako dowód na czasowe ograniczenie sojuszy z tymi państwami
(M. H o l l e a u x, Rome, s. 261–263).
173
Pol. XIII 8, 3–7.
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niejszych konfliktach ze Związkiem174. Nie może to jednak świadczyć przeciwko
ciągłości traktatów — przyczyna mogła leżeć w sposobie sformułowania klauzul
o wzajemnej pomocy bądź w politycznej kalkulacji. W czasie konfrontacji z Elidą
i Messeną Achajowie walczyli już po stronie Rzymu przeciwko Antiochowi III,
więc wsparcie z Italii było co najmniej wątpliwe. Ponadto obu im znany był los
Sparty, której foedus nie uchronił przed atakiem Rzymu i późniejszym włącze
niem do Związku. Spartanie zaczęli zaś walki, gdy wciąż trwała II wojna punicka,
wiedząc, że jak dotąd Rzym nie był wstanie wysłać znaczniejszych sił do Grecji;
sam Nabis niekoniecznie musiał chcieć angażować sojuszników (Etolii, Elidy
i Messeny także najwyraźniej nie wezwał na pomoc).
Przebieg wojny oraz podział łupów po jej zakończeniu nie są więc przekonują
cym argumentem za czasowym ograniczeniem traktatów rzymsko–greckich. Co się
tyczy znanych zapisów traktatu, sama regulacja dotycząca podziału łupów mogła
mieć charakter wieczysty, w szczególności w swoim wymiarze politycznym, czyli
rozgraniczeniu stref wpływów — podobny zapis znalazł się w już przywoływanym
traktacie rzymsko–kartagińskim175. Jeśli chodzi o resztę klauzul, należy zauważyć,
że Grecy byli w stanie mieszać zapisy wieczne i tymczasowe w swoich traktatach
przymierza176. Rodos, zawierając wieczysty sojusz z Hierapytną, zaznaczyło, że
obowiązek wysłania pomocy nie dotyczy toczącej się właśnie wojny Hierapytny
z Knossos177. Knossos w swoim układzie z Dreros zapisało zaś wieczną wrogość do
Lyttos, co także było odwołaniem do sytuacji z określonego momentu dziejów178.
Bliżej naszego przypadku są jednak dwa inne teksty. Bardzo źle zachowany traktat
ateńsko–argiwski z 416 r., dokumentujący sojusz zawarty na 50 lat, najwyraźniej
uwzględniał regulacje dotyczące zawierania pokoju ze Spartą179, a w klauzulach
obronnych wymieniał ją z nazwy obok dobrze znanej formuły bezosobowej180.
174

Liv. XXXVI 31, 3–9; 35, 7.
Pamiętając, że nie był to traktat przymierza.
176
Täubler także widział w tekście Liwiusza umowę wieczystą (Liv. XXVI 24, 8) oraz zapisy na
czas I wojny macedońskiej (Liv. XXVI 24, 9–13). W jego interpretacji wszelkie zapisy szczegółowe
były tymczasowe (E. T ä u b l e r, Imperium Romanum, s. 210–211). Słusznie odrzucono jego tezy,
ponieważ gramatycznie i logicznie podział ten nie znajduje podstaw w tekście Liwiusza (A. H e u ß,
Die völkerrechtlichen Grundlagen, s. 38). Według Lehmanna przekazane zapisy traktatu miały do
tyczyć tylko I wojny macedońskiej, mogąc ewentualnie stanowić podstawę w dalszej współpracy
(G. L e h m a n n, Untersuchungen, s. 369).
177
IC III iii 3, 75–77.
178
IC I ix 1, 36–46.
179
IG I³ 86, 12–14. Passus: „[ἐὰν δὲ] ἐρένεν βόλον[ται ποε͂σθαι Λακεδαιμόνιοι] Ἀργείοις καὶ
Ἀθε[ναί]ο[ις καὶ τοῖς ἀμφοτέρον συμμάχ]οις, Ἀργεῖο[ι] Λ[ακεδαιμονίος ἐς τὲν βολὲν κα]ὶ τὸν δε͂μον
τὸν [Ἀθε]ναί[ον Ἀθέναζε ἐφιέντον” („jeśli Spartanie będą chcieli zawrzeć pokój z Argiwami,
Ateńczykami i sojusznikami obu tych państw, Argiwowie odeślą Spartan do Aten, do zgromadzenia
i rady Ateńczyków”), zawiera klauzulę o zawieraniu pokoju, nawet jeżeli nie wszystkie uzupełnienia
wydawcy są poprawne.
180
IG I³ 86, 6–7; 14–16. Odpowiednio: „ἐὰν ἐσβά[λλοσιν ἐς τὲγ γε͂ν τὲν Ἀργ]είον ἐπὶ πο[λέμοι
175
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Wydaje się to bardzo bliską paralelą do traktatu rzymsko–etolskiego interpreto
wanego jako wieczysty. Sojusz ateńsko–tesalski z 361/360 r. po tekście przysiąg
i wieczystych zapisach o obowiązku wzajemnej pomocy obejmował zaś restrykcje
w przypadku zawarcia pokoju z Aleksandrem z Feraj181. Bardziej egzotycznym
przykładem, znanym Rzymianom, był sojusz Filipa V z Hannibalem182. Zawierał
on liczne punicyzmy i na pewno nie był w swojej formie standardowym grec
kim sojuszem183. W przekazie Polibiusza pierwsza jego część to sojusz obronny
(z zastrzeżeniem, że obowiązek pomocy nie dotyczy wojen z sojusznikami obu
stron) z wyrzeczeniem się wzajemnej wrogości184. Następnie zapisano w nim
ustalenia dotyczące pomocy w czasie toczącej się właśnie wojny z Rzymem oraz
zawierania z nim pokoju185, po których ponownie umieszczono klauzule obronne
wymieniające Rzym z nazwy obok formuły bezosobowej186.
Biorąc zatem pod uwagę, jak elastycznym rodzajem dokumentu była symma
chia, należy uznać, że przekazane przez starożytne źródła klauzule nie wykluczają
wieczystego charakteru traktatów Rzymu ze Związkiem Etolskim, Elidą, Messeną
oraz Spartą. Taka interpretacja tych sojuszy znajduje pewne paralele w tekstach
innych przymierzy. Oznacza to także, że w niezachowanych partiach inskrypcji
istniały zapisy czyniące sojusz wieczystym. Zapisy te zostały pominięte przez
Liwiusza koncentrującego się na tym, co było najważniejsze dla przebiegu I wojny
macedońskiej. W jaki sposób opisał warunki przymierza Polibiusz — nie wiemy.
Niektórzy sugerują, że zrobił to w sposób zbliżony do Liwiusza, wskazując, że
także w „Historiai” jedyna wspomniana klauzula o podziale zdobyczy doty
czyła przyznania łupów ruchomych Rzymianom, miast zaś Etolom187. Zbieżność
ta jest rzeczywiście zastanawiająca, ale należy pamiętać, że w zachowanych

ἒ Λακεδαιμόνιοι ἒ ἄλλος τις, βοεθε͂ν Ἀργείοις Ἀ]θενα[ίος ℎοπόσοις ἂν ἐπαγγέ]λλοσιν” („jeśli Spartanie
albo ktoś inny wtargną zbrojnie do kraju Argiwów, Ateńczycy wyślą pomoc, w sile jakiej zażądają”)
i „[ἐὰν δὲ] ἐσβάλλοσιν [ἐς τὲγ γε͂ν τὲν Ἀθεναίον ἒ Λακε]δαιμόνιοι ἒ ἄλλος τις ἐ[πὶ πολέμοι βοεθόντον
Ἀργεῖο]ι Ἀθεναίο[ις αὐτίκα καθάπερ ἂν Ἀθεναῖοι] ἐπαγγέλλοσιν μ[έ]χρι δι[μένο καὶ στρατιόταις μὲ
ὄλεζο]ν δισχιλ[ίον]” („jeśli Spartanie lub ktoś inny wtargną zbrojnie do kraju Ateńczyków, Argiwowie
natychmiast wyślą pomoc Ateńczykom, tak jak o to poproszą Ateńczycy, na okres do dwóch miesięcy,
w sile nie mniej niż 2000 żołnierzy”). Inskrypcję trzeba mocno uzupełniać, ale wyraźnie widać, że li
nie te zawierały klauzule o ataku Spartan lub kogoś innego.
181
IG II² 116, 31–34. Sojusz ten najwyraźniej był nie mniej wiążący na czas ówczesnej wojny niż
wieczyste zapisy. Podobny rozdział klauzul był możliwy w sojuszu etolsko–rzymskim, choć przyta
czane tu inne przykłady pokazują, że wcale nie był konieczny.
182
Pol. VII 9, 1–17.
183
H. S c h m i t t, SVA, t. III, s. 248–249.
184
Pol. VII 9, 4–9.
185
Ibidem, 10–11.
186
Ibidem, 12–16.
187
A. M c D o n a l d, Der Römisch–Ätolische Bündnisvertrag, s. 154–155; H. S c h m i t t, SVA,
t. III, s. 263; H. T r ä n k l e, Livius und Polybios, s. 211–213.
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fragmentach dzieła Polibiusza klauzula pojawia się tylko w mowach, a nie nar
racji188. Niezachowanie się relacji Polibiusza nie zmienia faktu, że zawarte przez
Rzym traktaty były według niego umowami wieczystymi. Wbrew dominującej
obecnie interpretacji Rzymianie, przystępując do II wojny macedońskiej, posiadali
w Grecji sprzymierzeńców. Dalsze losy ówczesnych sojuszników Rzymu — na
które wpływ miały szybko eskalujący rzymski konflikt ze Związkiem Etolskim,
rzymski atak na Spartę oraz rzymska aprobata dla zaanektowania Elidy i Messeny
przez Związek Achajski — więcej niż o naturze i zapisach omawianych traktatów
mówią nam o bezwzględności i zmianach, którym podlegała polityka zagraniczna
republiki. Pożądane niegdyś układy po kilkunastu latach okazały się krępować
rzymską swobodę manewru, a republika nie miała żadnych sentymentów wobec
nieużytecznych sojuszników.
Troublesome allies, or once again on the problem
of Greco–Roman treaties in the First Macedonian War
Among many controversies that arouse over the treaties concluded by Rome with
Greek states during the First Macedonian War there is one which merits special attention
— the problem of their planned duration. The provisions included in the inscription of an
alliance between the Aetolian League and Rome in 211 BC, and the way in which they were
narrated by Livy seem to indicate that the alliance was formed for a specific war. They
concerned a distribution of spoils, purposes and size of the aid, without clauses on protection
or others regulating the mutual cooperation after the war. But a careful reading of the rest
of Livy’s work and that of Polybius, especially on the Aetolian–Roman conflicts in 197–
193 over the cities seized from Macedonia, clearly shows that both the authors regarded the
settlement as permanent. In all preserved historical sources the Romans never stated the
alliance had been concluded exclusively for the duration of the First Macedonian War,
despite the fact that it would be the easiest way to refute arguments of the Aetolians, based
on the provisions of the treaty. Livy and Polybius share the view that also the city–states of
Elis, Messene and Sparta entered into perpetual alliances with Rome, on similar terms and
at the same time as the Aetolian League. The most instructive is the case of Sparta, which
during its conflict with Rome in 195 invoked the treaty — just as during the conflicts with
the Aetolians, the Romans, instead of denying the further duration of the alliance sought to
prove that it was the other party who had broken off the alliance. But a contradiction
between the provisions of the Aetolian–Roman treaty and a literary tradition is only
apparent. Although those provisions seem to indicate that the treaty was to remain in force
for a specified period of time, they do not exclude a permanent alliance. In the time of the
ancient Greeks it was not unusual to combine elements of a permanent treaty with those of
limited duration, as testified by some others preserved Greek alliance treaties. Evidently,
the lost part of the inscription containing the text of the Aetolian–Roman alliance included
eternal clauses omitted by Livy in his writings as they seemed unimportant for his narrative
on the First Macedonian War.
188
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Studium krytyczne nad dokumentem
legata Reginalda (Rajnalda).
Przyczynek do dyplomatyki polskiej XII w.*
I. LEGACJA REGINALDA (RAJNALDA) DO POLSKI
JAKO PROBLEM BADAWCZY

Wiek XII — jak powszechnie wiadomo — bywa określany przez historiogra
fię jako czas zadzierzgnięcia względnie trwałych i systematycznych kontaktów
dyplomatycznych między państwem piastowskim a Stolicą Apostolską. Proces ten
znalazł odzwierciedlenie na wielu polach, wśród nich na czołowe miejsce wysu
wają się zwłaszcza wizyty legatów i posłów papieskich, którzy począwszy od roku
1103, a skończywszy na 1197, przybywali nad Wisłę w sumie dziewięciokrotnie1.
*

Niniejsza rozprawa nie mogłaby powstać bez ciągłego i życzliwego wsparcia ze strony Księdza
Profesora Jacka Urbana, Dyrektora Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej, któremu
zawdzięczam możliwość dokonania autopsji dwunastowiecznego oryginału dokumentu legata oraz
dwu jego późniejszych kopii. Wyrazy wdzięczności należą się także Profesorom Krzysztofowi Ożo
gowi i Markowi D. Kowalskiemu, których cenne uwagi pozwoliły autorowi uniknąć wielu błędów,
oraz Doktorowi Habilitowanemu Marcinowi Starzyńskiemu za udostępnienie specjalistycznego sprzę
tu do odczytu dokumentu i pieczołowite skolacjonowanie jego tekstu do nowej edycji, którą zamiesz
czam w aneksie.
1
Wszystkie te wizyty odnotowują W. S w o b o d a (Papiestwo a Słowianie, [w:] Słownik starożyt
ności słowiańskich, t. VIII, Wrocław 1991, s. 500) i S. S z c z u r (Kościół krakowski a Stolica Apostol
ska we wczesnym średniowieczu, „Analecta Cracoviensia”, t. XXXII, 2000, s. XLIV–XLIX); cf.
P. N o w a k, Die polnische Kirchenprovinz Gnesen und die Kurie im 12. Jahrhundert, [w:] Römisches
Zentrum und kirchliche Peripherie. Das universale Papsttum als Bezugspunkt der Kirchen von den
Reformpäpsten bis zu Innocenz III., red. J. J o h r e n d t, H. M ü l l e r, Berlin–New York 2008, s. 194–
205 oraz M. K o s o n o w s k i, Legacja Gwalona z Beauvais w Polsce w 1103 roku, RH, t. LXXXI,
2015, s. 57–85. Całokształt problematyki misji legatów i posłańców papieskich do Polski od X do XIV
w. omówię w przygotowywanej już od dłuższego czasu obszernej monografii pod planowanym tytu
łem „Eos itaque sicut nos audite. Studia nad wizytami legatów Stolicy Apostolskiej w Polsce za dyna
stii Piastów (X–XIV wiek)”.
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W porównaniu do stulecia poprzedniego był to wzrost znaczący, w XI w. wysłan
nicy Stolicy Apostolskiej bawili bowiem na ziemiach polskich co najwyżej dwa
razy (po raz pierwszy prawdopodobnie w 1000 r. na zjeździe gnieźnieńskim oraz
w 1075/1076 r., kiedy to wzięli udział w odbudowie metropolii gnieźnieńskiej za
panowania Bolesława II Szczodrego). Nie posiadamy jednak o tych wizytach żad
nych bliższych danych2.
Do niewątpliwie cennych źródeł, pozwalających — przynajmniej w ograni
czonym zakresie — na rekonstrukcję głównych obszarów aktywności legatów
papieskich w Polsce XII w., zaliczają się wystawione przez nich dokumenty.
Niestety tylko dwa dotrwały do naszych czasów w postaci oryginału. Pierwszy —
dyplom kardynała Humbalda, opatrzony datą 2 marca 1146 — doczekał się wielu
obszernych studiów analizujących go już to od strony paleograficznej, już to pod
kątem treści, zatem nie ma potrzeby raz jeszcze poddawać go dokładnemu rozbio
rowi krytycznemu3. Porównywalnym zainteresowaniem nie cieszył się natomiast
drugi z tych dokumentów, toteż ku niemu skierujemy naszą uwagę.

2

Obecność legata (legatów) papieskich na synodzie/zjeździe gnieźnieńskim w 1000 r. nie jest
pewna. Dawniejsza historiografia widziała w tej roli oblacjonariusza papieskiego Roberta, na którego
postać po raz pierwszy zwrócił w tym kontekście uwagę P.F. K e h r, Das Erzbistum Magdeburg und
die erste Organisation der christlichen Kirche in Polen, Berlin 1920, s. 36; później propozycję tę po
parli m.in.: M. U h l i r z, Die Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Otto II. und Otto III., t. II:
Otto III (983–1002), Berlin 1954, s. 310 i n.; G. L a b u d a, Studia nad początkami państwa polskiego,
wyd. 2, t. II, Poznań 1988, s. 485–486, 503–505; R. M i c h a ł o w s k i, Zjazd gnieźnieński. Religijne
przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, Wrocław 2005, s. 115. Za poglądem przeciw
nym opowiedział się natomiast ostatnio D.A. S i k o r s k i, Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława
Chrobrego, Poznań 2011, s. 365–371 (tamże dalsza literatura). Sprawa wymaga zatem ponownego
rozpatrzenia. Druga z wymienionych legacji (1075/1076 r.) szczęśliwie wzbudza mniej dyskusji —
poszczególne jej stadia rzetelnie referują: T. G r u d z i ń s k i, Polityka papieża Grzegorza VII wobec
państw Europy Środkowej i Wschodniej (1073–1080), Toruń 1959, s. 106–116; K. S k w i e r c z y ń s k i,
Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku, Wrocław 2005, s. 42–56, a zwł. 46–54;
N. D e l e s t o w i c z, Bolesław II Szczodry. Tragiczne losy wielkiego wojownika 1040/1042–2/3 IV
1081 albo 1082, Kraków 2016, s. 230–238.
3
Pierwsze gruntowne rozprawy na jego temat ogłosili: O. G ó r k a, Przyczynki do dyplomatyki
polskiej XII wieku, KH, t. XXV, 1911, s. 364–377; K. M a l e c z y ń s k i, Dokument Humbalda, kardy
nała legata papieskiego dla klasztoru w Trzemesznie, opatrzony datą 2 III 1146 roku, RH, t. IV, 1929,
s. 1–29 (przedruk [w:] idem, Studia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971, s. 55–76); pozostałą li
teraturę instruktywnie omawiają: Z. K o z ł o w s k a –B u d k o w a, Repertorium polskich dokumentów
doby piastowskiej, z. 1: Do schyłku XII wieku, wyd. 2, Kraków 2006 (pierwodruk 1937), nr 44, s. 105–
107; J. W e n t a, Na marginesie dokumentu legata Humbalda z 2 marca 1146 roku dla Trzemeszna, RH,
t. LIII, 1987, s. 101–114. Dyskusję podsumowali ostatnio: P. N o w a k, Die polnische Kirchenprovinz,
s. 201–202 (z przypisami 60–68); W. K ö n i g h a u s w: Polonia Pontificia sive repertorium privile
giorum et litterarum a Romanis Pontificibus ante annum MCLXXXXVIII Poloniae, ecclesiis, monaste
riis, civitatibus singulisque personis concessorum, zebrał W. K ö n i g h a u s, Gottingae 2014 [dalej:
PP], s. 27 (nr *33), s. 40 (nr *10), s. 59–60 (nr 2), s. 131 (nr *7); T. J u r e k, Pierwsze wieki historii
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Wspomniany dyplom został wystawiony przez bliżej nieznanego z innych
źródeł legata papieskiego Reginalda (Rajnalda), który zimą niewiadomego roku
(„in octava Epiphanię”, czyli 13 stycznia) na synodzie w Jeżowie („in sinodo quę
in Yezov”) rozstrzygnął w obecności ówczesnej polskiej hierarchii kościelnej i elity
politycznej („cum episcopis, abbatibus et ceteris Polonię personis”) spór o prawo do
pobierania dziesięcin ze wsi Wawrzeńczyce. Spór ten rozgorzał pomiędzy Gedką,
ówczesnym biskupem krakowskim, a Kalikstem, opatem benedyktyńskiego klasz
toru św. Wincentego na wrocławskim Ołbinie („et abbas sancti Vincentii Calixtus
videlicet, alio vero nomine Qualis dictus, pro decimis de Laurentic super episco
pum Cracouiensem Gethconem virum honorabilem querimoniam fecisset”). Z nie
zwykle lapidarnej treści dokumentu dowiadujemy się także, że: a) w opinii legata
opat Kalikst nie był w stanie wykazać w żaden sposób praw swojego klasztoru do
wspomnianego źródła dochodów („suo eas [sc. decimas — M.K.] iuri nec aliqua
ratione vel testibus vendicare posset”); b) konflikt został ostatecznie rozwiązany
polubownie, uprawnienia do pobierania dziesięcin z Wawrzeńczyc zostały bowiem
przyznane biskupom krakowskim, Gedko w przypływie szczodrobliwości odstąpił
je jednak wyjątkowo i tylko dożywotnio opatowi klasztoru na Ołbinie („quatinus
iam dictus abbas decimas, de quibus agebatur, sub obtentu gratię personaliter ad
tempus obtineret, personaliter vero dico et ad tempus, ut ei tantummodo, dum vive
ret, et non ecclesię ipsius concessas credatur”). Aby ugasić już w zarodku zarzewie
potencjalnego sporu, legat zdecydował się wystawić dokument, który został rów
nież w drodze standardowej procedury opatrzony niedochowaną do naszych cza
sów pieczęcią („quod me mediante et impetrante terminatum est, scripto et sigillo
[meo] confirmare decrevi”). O okolicznościach zawiązania się sporu oraz o argu
mentacji obydwu stron próżno szukać w dokumencie jakiejkolwiek wzmianki4.
Łęczycy, [w:] Dzieje Łęczycy, red. R. G i e r g i e l, T. J u r e k, t. III, Łódź 2014, s. 54–55, 124 (nowa
edycja dokumentu).
4
Cytując interesujący nas dokument, odwołujemy się zawsze do własnej edycji zamieszczonej
w aneksie (tam też zestawienie wszystkich poprzednich wydań). Pogląd ogólny na temat tego dyplomu
dała przed laty Z. K o z ł o w s k a – B u d k o w a, Repertorium, nr 107, s. 168–169, znajdując dla niego
miejsce w rodzinie najstarszych autentycznych dokumentów polskich, niebudzących żadnych wątpli
wości z punktu widzenia prawideł dyplomatyki. Gdy jednak po upływie kilkunastu lat badaczka po
wróciła do tej samej materii, zaczęła skłaniać się w pewnym stopniu ku tezie o niepełnej mocy prawnej
tego dokumentu jako środka dowodowego w procesach sądowych, pisząc: „treść wyroku Reinalda
została potwierdzona przez późniejszy stan prawny, ale sam dokument zachowany w oryginale nie
miałby mocy dowodowej z perspektywy pojęć późniejszego średniowiecza i mimo pisma odpowiada
jącego epoce może budzić wątpliwości. Był sporządzony przez odbiorcę, na co wskazuje i dyktat,
i pismo. Nacięcia w pergaminie wyglądają tak, jakby przez nie nigdy nie przechodził ani sznur, ani
pasek pergaminu obciążony pieczęcią. Mimo to jest ogólnie i słusznie uważany za autentyk”, vide
eadem, [rec.:] Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, t. I, z. 1, ed. K. Maleczyński, Wrocław
1951, KH, t. LXI, 1954, z. 1, s. 235. Wrócimy jeszcze do tej kwestii, tymczasem znamienne, że uwag
tych nie powtórzyła już w licznych notatkach rękopiśmiennych na marginesach jej prywatnego egzem
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Wątpliwości narosłych wokół dokumentu legata niestety nie da się rozwiać
dzięki odwołaniu do innych przekazów, ponieważ misja Reginalda (Rajnalda)
w Polsce nie znalazła jakiegokolwiek odbicia w pozostałym materiale źródłowym
zarówno rodzimego, jak i obcego pochodzenia. Sprawia to, że badania nad nią stają
się tożsame z analizą wystawionego przez legata dokumentu. Aby zyskać możliwie
pełny ogląd dotychczasowej debaty, musimy najpierw odnieść się do tego, co na
temat dyplomu mieli do powiedzenia nasi poprzednicy oraz ocenić, które z ich
opinii zachowują prawdopodobieństwo, które nie wydają się zaś już wiarygodne.
II. PRZEGLĄD DOTYCHCZASOWYCH PROPOZYCJI

Tytułowy dokument, zapewne od czasu spisania, przechowywany jest w Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej. Rozmiarami niewielki, w treści lapi
darny, dziś w znacznej mierze nieczytelny, zajmuje jednak poczesne miejsce wśród
kapitulnych archiwaliów, jako jeden z najstarszych zachowanych zabytków5. Nie
przyciągnął on natomiast uwagi dziejopisarzy średniowiecznych, w tym przede
wszystkim Jana Długosza, który mając bezpośredni dostęp do zbiorów krakow
skiego archiwum kapitulnego i konstruując swój „Katalog biskupów krakow
skich”, „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego” oraz „Księgę
uposażeń diecezji krakowskiej”, nie powołał się na niego, co znamienne, ani razu6.
plarza Repertorium, przechowywanego obecnie w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie
Historii UJ, gdzie wyszczególniła jedynie nowsze edycje dokumentu i skorygowała kilka błędów dru
karskich. Poza krąg poczynionych przez nią ustaleń nie wyszli też na ogół w swych kompendiach:
S. W e i ß, Die Urkunden der päpstlichen Legaten von Leo IX. bis Coelestin III. (1049–1198), Köln–
Wien–Graz 1995, nr XX.29, s. 281; W. K ö n i g h a u s, vide PP, s. 91 (nr 23) oraz s. 123 (nr 2).
5
Kraków, Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej [dalej: AKKK], Dokumenty
pergaminowe, sygn. D. Perg 2. Dokładny opis fizyczny dokumentu zamieszczam w aneksie.
6
Vide przede wszystkim J. D ł u g o s z, Catalogus episcoporum Cracoviensium, [w:] Catalogi
episcoporum Cracoviensium, wyd. J. S z y m a ń s k i, Warszawa 1974 (MPH, ser. nova, t. X, cz. II),
s. 156–159 (biogram biskupa Gedki). Cf. Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni
Poloniae, wyd. D. T u r k o w s k a [et al.], lib. V–VI, Varsaviae 1973, s. 82 (sub anno 1166), 93–95
(sub annis 1170–1171), 98 (sub anno 1173), 101–102 (sub anno 1175), 104–108 (sub anno 1176),
109–113 (sub anno 1177), 119 (sub anno 1179), 121 (sub anno 1180), 134–138 (sub annis 1184–1185);
Joannis Długosz senioris canonici Cracoviensis Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis nunc pri
mum e codice autographo editus, [wyd. L. Ł ę t o w s k i ], t. III: Monasteria, Cracoviae 1864, s. 361–
362. Lektura wskazanych fragmentów prowadzi do jednoznacznego wniosku, że Długoszowi znane
były przynajmniej dwa inne dokumenty związane z biskupem Gedką: a) „wystawiony” na imię arcybi
skupa gnieźnieńskiego Jana i biskupa Gedki zapewne w drugiej połowie XIII w. falsyfikat formalny
z nadaniami ziemskimi i dziesięcinnymi na rzecz cystersów z Jędrzejowa, bazujący na wcześniejszych
zapiskach klasztornych z ok. 1166/1167 r. i zachowany w dwu redakcjach (trzeci wariant listy
nadań Gedki przechował rzekomy dokument biskupa Wincentego Kadłubka z datą 1210 r. (vide
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Dokument legata Reginalda (Rajnalda) pozostał także całkowicie nieznany najwy
bitniejszemu reprezentantowi polskiej historiografii oświeceniowej — Adamowi
N a r u s z e w i c z o w i, który, rozwodząc się obszernie o dziejach wewnętrznych
Polski dzielnicowej drugiej połowy XII w., osnuł swoją charakterystykę ponty
fikatu Gedki wyłącznie na przekazach Mistrza Wincentego, „Kroniki wielko
polskiej” i „Roczników” Długosza, konfrontując tylko w niektórych miejscach
wyrażone przez nich sądy z historiografią staropolską7.
Zasługa przyswojenia dokumentu legata polskiej nauce przynależy zatem
ks. Mateuszowi G ł a d y s z e w i c z o w i, który ogłosił go drukiem już w 1845 r.,
mając jednak dostęp wyłącznie do jego piętnastowiecznej kopii wciągniętej do
kopiariusza kapituły krakowskiej — szerzej znanego pod nazwą „Liber secundus
privilegiorum ecclesiae Cracoviensis” bądź „Liber antiquus” — powstałego na
zlecenie Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa krakowskiego w latach 1423–14558.
Zgodnie z najnowszymi ustaleniami Marii K o c z e r s k i e j, dla których podstawą
były m.in. starsze dociekania Bronisława T u r o n i a, oznacza się dziś zgodnie czas
spisania tego kopiariusza na przełom lat czterdziestych i pięćdziesiątych XV stu
lecia, wszakże z założeniem, że wszystkie dokumenty wystawione do roku 1445

Z. K o z ł o w s k a –B u d k o w a, Repertorium, nr 65–67, s. 129–131; J. D o b o s z, Proces fundacyjny
i pierwotne uposażenie opactwa cystersów w Jędrzejowie, [w:] Cystersi w Polsce. W 850–lecie funda
cji opactwa jędrzejowskiego, red. D. O l s z e w s k i, Kielce 1990, s. 42–43 (przypisy 15–17), 53–54,
58–63, 75–78 (tabela 3); Długosz znał redakcje spod nr. 66–67 Repertorium) oraz b) autentyczna
notycja o zamianie dwóch wsi leżących pod Sandomierzem, na dwie wsie i las książęcy, dokonanej
między biskupem Gedką a Marią, żoną Bolesława Kędzierzawego — tzw. zapiska złocka (vide
Z. K o z ł o w s k a –B u d k o w a, Repertorium, nr 68, s. 131–133); cf. w tej sprawie J. D ł u g o s z,
Catalogus, s. 157 (przypis 187), s. 158 (przypis 209) oraz ostatnio najpełniej A. N a l e w a j e k,
Dokument w Rocznikach Jana Długosza, Prace Wydz. Hist.–Filolog. KUL, t. 124, Lublin 2006,
zwłaszcza s. 43–45, 61–80, 207 i n. (Aneks II). Dlaczego Długosz nie sięgnął również po dokument
legata, mając dostęp do wspomnianej zapiski złockiej, przechowywanej jeszcze dziś w AKKK, sygn.
D. Perg. 1, pozostanie, niestety, zagadką. Nie wykluczałbym jednak, że dokument ten mógł w bliżej
nieznanych okolicznościach zagubić się wkrótce po wpisaniu go do kopiariusza „Liber antiquus” (vide
niżej, przypisy 8–9) i dlatego nie objęły go żadne inwentaryzacje w dobie staropolskiej; cf.
A. G i e y s z t o r, Nad statutem łęczyckim 1180 r. Odnaleziony oryginał bulli Aleksandra III z 1181 r.,
[w:] Księga pamiątkowa 150–lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, red. A. S t e 
b e l s k i, Warszawa 1958, s. 186.
7
Vide A. N a r u s z e w i c z, Historya narodu polskiego od początku chrześcijaństwa, t. III,
Warszawa 1781, s. 371–373; t. IV, Warszawa 1783, s. 43–46 (przypisy f–p), 65, 68–69.
8
AKKK, Libri privilegiorum, sygn. LP 2, fol. 74v. Vide też M. G ł a d y s z e w i c z, Żywot błogo
sławionego Prandoty z Białaczowa — biskupa krakowskiego, Kraków 1845, s. 198–199 (cz. 3:
Dowody z oryginalnych dyplomatów i z innych akt Kapituły katedralnej krakowskiej wypisane, nr 2).
Odkrycia tego nie zdołał już wyzyskać A.N. P r z e z d z i e c k i, Spis chronologiczny legatów i nuncyu
szów Stolicy Apostolskiej w Polsce, [w:] idem, Wiadomość bibliograficzna o rękopisach zawierających
w sobie rzeczy polskie, przejrzanych po niektórych bibliotekach i archiwach zagranicznych w latach
1846–1849, Warszawa 1850, s. 164–165.
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zostały do niego wciągnięte właśnie w tym roku; późniejsze były dopisywane zaś
systematycznie aż do śmierci Oleśnickiego9.
Wymieniona przez nas kopia dokumentu legata Reginalda (Rajnalda) aż do
dziś uchodziła w niemal całej literaturze zagadnienia za jedyną, która przetrwała
do naszych czasów. Odmienne i — jak się okazało — słuszne, choć całkowicie
zapoznane zdanie wyraził wyłącznie ks. bp Ludwik Ł ę t o w s k i na marginesie
innych rozważań, wskazując, że druga kopia znajduje się w innym kapitulnym
kopiarzu, opatrzonym zwyczajową nazwą „Liber archivi”, sporządzonym za pon
tyfikatu biskupa Andrzeja Trzebickiego (1658–1679)10. Sam jednak nie wyciągnął
z tej obserwacji dalszych wniosków, nie podejmując się zwłaszcza próby usta
lenia, czy owa druga kopia została sporządzona wyłącznie na podstawie swojej
piętnastowiecznej poprzedniczki, wyłącznie na podstawie oryginału, czy też
pisarz „Liber archivi” sięgnął do obu przekazów. Do kwestii tej nie ustosunko
wała się także cała narosła w kolejnych latach literatura oraz –– co zastanawiające
–– wszystkie pięć edycji krytycznych, które zgodnie kopii siedemnastowiecznej
nie zauważają. Będziemy musieli zatem sami określić jej wartość względem ory
ginału i kopii 1.
Zanim jednak przejdziemy do przedstawienia własnego stanowiska musimy
zaznaczyć, że oryginał dyplomu odnalazł Franciszek P i e k o s i ń s k i, który
jako pierwszy podjął również udaną próbę identyfikacji miejscowości, w której
odbywał się synod, słusznie opowiadając się za Jeżowem (w obecnym wojewódz
twie łódzkim, powiat brzeźnicki11). Nie dokonał jednak ściślejszej datacji doku-

9

AKKK, sygn. LP 2, fol. 4v: „Sbigneus Johannis de Oleschnicza tituli sancte Prisce Romane
Ecclesie presbiter Cardinalis et episcopus Cracoviensis, pater pius et optimus in proprietatem et usum
Cracoviensis Ecclesie scribi procuravit Anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo
quinto”. Cf. B. T u r o ń, „Liber Antiquus” — kopiarz biskupstwa krakowskiego, „Acta Universitatis
Wratislaviensis. Historia”, t. IX, 1965, s. 67–97, a zwł. 73 (przypis 13), 90–91; M. K o c z e r s k a,
Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu 1423–1455, Warszawa 2004,
s. 15–21, 47–54, a zwł. 15–16, 18, 50.
10
AKKK, Libri privilegiorum, sygn. LP 5/9, fol. 20v (diploma nr VI). Vide też L. Ł ę t o w s k i,
Katalog biskupów, prałatów, kanoników krakowskich, t. I, Kraków 1852, s. 76–77 oraz spostrzeżenia
Franciszka Piekosińskiego o datacji rękopisu — Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacła
wa, wyd. F. P i e k o s i ń s k i [dalej cyt.: KDKK], cz. I, Kraków 1874, s. XVII–XIX. Na marginesie
należy dodać, że rękopis ten, podobnie jak inne, wchodzące w skład korpusu kopiarzy spisanych na
polecenie biskupa Trzebickiego, wciąż oczekuje na gruntowne studium źródłoznawcze. O biskupie
Trzebickim vide 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 1989.
11
Vide KDKK, cz. I, nr 2, s. 5 (przypis 2); identyfikacja ta została przyjęta w nauce, cf. O. G ó r k a,
Przyczynki, s. 377–390, tutaj s. 384 oraz Z. K o z ł o w s k a –B u d k o w a, Repertorium, nr 107; na te
mat prepozytury lubińskiego klasztoru benedyktynów mieszczącej się w Jeżowie vide M. D e r w i c h,
Monastycyzm benedyktyński w średniowiecznej Europie i Polsce. Wybrane problemy, Wrocław 1998,
s. 196–197; W. R o z y n k o w s k i, Patrocinia kościołów klasztornych fundacji władców polskich
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mentu, wiążąc go ogólnie z latami 1167–1185, kiedy to Gedko sprawował rządy
w diecezji krakowskiej12. Kwestię datacji starali się natomiast doprecyzować jesz
cze przed Piekosińskim Paweł Władysław F a b i s z i Colmar G r ü n h a g e n,
określając arbitralnie dokument jako wystawiony w latach, odpowiednio, 1167–
1181 albo 1167–118013. Precyzyjniejszych ustaleń dokonali Stanisław S m o l k a,
Józef S z u j s k i, Wojciech K ę t r z y ń s k i i Stanisław K r z y ż a n o w s k i, któ
rych zdaniem dyplom został wystawiony: około 1160 r. (Smolka14), pomiędzy

(XI–XV wiek). Wokół patronatu władcy?, [w:] Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym,
red. M. D e r w i c h, A. P o b ó g –L e n a r t o w i c z, Wrocław 2005, s. 37, 41 (tabl. 32); cf. J. D o b o s z,
Monarcha i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań 2002, s. 255, 275–276,
342, 436 (tutaj przegląd starszej literatury).
12
Identyczne stanowisko zajęli później: W. A b r a h a m, Organizacja Kościoła w Polsce do poło
wy wieku XII, wyd. 4, Wodzisław Śląski 2009 (pierwodruk Lwów 1890), s. 197 (przypis 131), 239–
240 (przypis 20); B. K u m o r w: Historia Kościoła w Polsce, red. B. K u m o r, Z. O b e r t y ń s k i, t. I:
do roku 1764, cz. I: do roku 1506, Poznań–Warszawa 1974, s. 109–110, 149–150; K. S k w i e r c z y ń s k i,
Recepcja, s. 287; P. N o w a k, Die polnische Kirchenprovinz, s. 203 (przypis 73); W. K ö n i g h a u s
w: PP, s. 91 (nr 43). Wszelkie dane źródłowe o biskupie Gedce zestawił R. G r o d e c k i, Gedko, biskup
krakowski, [w:] PSB, t. VII, Kraków 1948–1958, s. 366–367. Początkową datę jego pontyfikatu mody
fikuje ostatnio na 19 czerwca 1166 z przekonującym uzasadnieniem T. W a s i l e w s k i, Data zgonu
biskupa krakowskiego Mateusza i księcia sandomierskiego Henryka — 18 października 1165 roku,
[w:] Christianitas et cultura Europae. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego, red.
H. G a p s k i, cz. I, Lublin 1998, s. 587–592.
13
Vide P.W. F a b i s z, Wiadomość o legatach i nuncyuszach apostolskich w dawnej Polsce (1075–
1863), Ostrów 1864, s. 24–25; Regesten zur schlesischen Geschichte namens des Vereins für Geschichte
und Alterthum Schlesiens, wyd. C. G r ü n h a g e n, cz. I: Bis zum Jahre 1250, Breslau 1868, nr 44,
s. 34. Do identycznej co Grünhagen konkluzji doszedł w swych notatkach rękopiśmiennych S. Łagu
na (cyt. za: Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis, wyd. J. K o r w i n –
K o c h a n o w s k i, t. I, Warszawa 1919, nr 91, s. 93–95). Jego zdaniem dokument musiał zostać wy
stawiony pomiędzy 1167 a 1180 r., bowiem w 1167 r. Gedko wstąpił na tron biskupi w Krakowie,
a w roku 1180 usunięto już benedyktynów z klasztoru na wrocławskim Ołbinie. Za taką propozycją
opowiedział się również J.K. Kochanowski. Tymczasem zasadniczy błąd w tej argumentacji wskazał
już O. G ó r k a, Przyczynki, s. 379–380, trafnie podnosząc, że żadne źródło nie wspomina, jakoby już
w 1180 r. miano odebrać klasztor na Ołbinie benedyktynom i przekazać go norbertanom. Był to więc
wówczas tylko „fakt historiograficzny” oparty na opacznej interpretacji jednego ze źródeł –– tzw.
Continuatio Gerlaci abbatis Milovicensis, wyd. G.H. P e r t z, Hannoverae 1861 (MGH, Scriptores,
t. XVII, s. 685–710, tutaj s. 691), mającego rzekomo potwierdzać obecność opata norbertanów wro
cławskich na zakonnej kapitule generalnej we Francji w 1180 r. Sprawę ostatecznie wyjaśnili wydaw
cy Liber mortuorum Abbatiae s. Vincentii Wratislaviensis, wyd. K. M a l e c z y ń s k i współpraca
B. K ü r b i s i R. W a l c z a k, Warszawa 1971 (MPH, ser. nova, t. IX, fasc. 1), s. XLII–XLIV (tamże
zwięzły zarys dziejów klasztoru na Ołbinie), s. 80 (przypis 721); cf. J. R a j m a n, Norbertanie polscy
w XII wieku. Możni wobec „ordines novi”, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów,
red. S.K. K u c z y ń s k i [dalej: SPŚ], t. VII, Warszawa 1996, s. 79.
14
Vide S. S m o l k a, Mieszko Stary i jego wiek, wyd. 3, Kraków 2009 (pierwodruk 1881), regest
nr 31, s. 451.
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1176 a 1179 r. (Kętrzyński, Krzyżanowski15), w roku 1184 (Szujski16). Jeszcze
inny domysł zgłosił znawca dyplomatyki polskiej XII w. Olgierd G ó r k a, który
zasugerował, że dokument pochodzi z lat 1167–1177, nie został bowiem w nim
wspomniany arcybiskup gnieźnieński, a wówczas na stolicy metropolitalnej miał
istnieć wakat między pontyfikatami Jakuba ze Żnina i Zdzisława17. Biorąc jednak
pod uwagę rzeczywisty brak jakichkolwiek danych pozwalających na precyzyjne
datowanie legacji Reginalda (Rajnalda) w Polsce, wszelkie podejmowane w tej
materii próby18 muszą zostać uznane za nieweryfikowalne.
Wobec powyższych trudności dotychczasowa historiografia nie była w stanie
zidentyfikować również wystawcy dokumentu. W tym przypadku problemem był
nie tylko brak dokładnej tytulatury, lecz także stopień nieczytelności oryginału.
W sukurs przychodziła dyskutantom jedynie kopia piętnastowieczna, w której
imię i godność legata zapisano jako „Reinaldus, Apostolice Sedis legatus”. Ziarno
zwątpienia w poprawność tej lekcji zasiał jednak Kętrzyński, który, uznając, że
godność legata powinien sprawować członek kolegium kardynalskiego, zauważył,
że w materiale źródłowym dla lat 1167–1185 nie znajdujemy purpurata o takim
15

Vide W. K ę t r z y ń s k i, Studya nad dokumentami XII wieku, Kraków 1891 (Rozprawy Aka
demii Umiejętności. Wydział Historyczno–Filozoficzny, t. XXVI), s. 219–220; S. K r z y ż a n o w s k i,
Początki dyplomatyki polskiej, KH, t. VI, 1892, s. 797; Monumenta Poloniae Paleographica, wyd.
S. K r z y ż a n o w s k i, z. 1, Cracoviae 1907 [dalej: MPPal.], tabl. XI, s. 6.
16
Vide J. S z u j s k i, Dzieje oświaty w Polsce przed Kazimierzem Wielkim, [w:] Dzieła Józefa
Szujskiego. Wydanie zbiorowe, ser. II, t. VIII: Opowiadania i roztrząsania, cz. IV, Kraków 1888, s. 314.
17
Vide O. G ó r k a, Przyczynki, s. 389–390 (całość rozważań nad dokumentem legata vide ibidem,
s. 377–390). Do dziś studium to jest najwnikliwszą analizą legacji Reginalda, jakiej dopracowała się
nauka polska.
18
Vide np. P.F. K e h r, Das Erzbistum, s. 11–12 (przypis 2 — datacja na 13 stycznia 1179);
W. O h n s o r g e, Die Legaten Alexanders. III im ersten Jahrzehnt seines Pontifikats (1159–1169),
Berlin 1928, s. 109–111 (gdzie sugestia, że legat mógł przybyć do Polski w styczniu 1178 r. z zapro
szeniem na III sobór laterański); K. M a l e c z y ń s k i, Wpływy obce na dokument polski w XII wieku,
KH, t. XLVI, 1932, z. 1, s. 9 (przypis 38 — lata 1176–1179, z natychmiastową zmianą sądu na s. 11
w przypisie 4 na zupełnie błędną propozycję: „c[irca] 1189”); idem, Uwagi nad dokumentem legata
Idziego biskupa tuskulańskiego dla klasztoru w Tyńcu rzekomo z roku 1105, „Collectanea Theologica”,
t. XVII, 1936, s. 350 (lata 1167–1177); T. U l e w i c z, Iter Romano–Italicum Polonorum, czyli o związ
kach umysłowo–kulturalnych Polski z Włochami w wiekach średnich i renesansie, Kraków 1999, s. 32
(13 stycznia 1167); S. S z c z u r, Kościół, s. XLVII (13 stycznia 1185); J. D o b o s z, Monarcha i moż
ni, s. 255, 434–436 (13 stycznia ok. 1180); J. M a c i e j e w s k i, Episkopat polski doby dzielnicowej
1180–1320, Kraków 2003, s. 120 (przypis 157 — 13 stycznia 1180). Ze znakiem zapytania wiążą lega
cję z 1185 r. G. L a b u d a, Dyplomacja polska wczesnego feudalizmu X w. — 1306 r., [w:] Historia
dyplomacji polskiej, t. I: poł. X w.–1572, red. M. B i s k u p, Warszawa 1982, s. 147; W. S w o b o d a,
Papiestwo, s. 500. Wyraźnego stanowiska nie zajął S. T r a w k o w s k i, Młyny wodne w Polsce
w XII wieku, KHKM, t. VII, 1959, nr 1, s. 72–74 (wraz z przypisami 71–72). Niestety, niczym niepo
twierdzona data legacji (1185 r.) trafiła również ostatnio w randze „faktu historycznego” do poczytne
go podręcznika akademickiego, vide S. S z c z u r, Historii Polski. Średniowiecze, Kraków 2008,
s. 179.
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imieniu. Wyciągnął z tego wniosek, że imię musiało zostać w oryginale zapisane
w formie skróconej i zapewne brzmiało „Reinerus”19. Przeciwko takiej propozycji
wystąpili jednak zgodnie Władysław A b r a h a m oraz Olgierd Górka20, słusznie
podnosząc, że w XII w. godność kardynalska nie była traktowana jako conditio sine
qua non piastowania funkcji legata21. Wobec tego nie istnieje zaś— ich zdaniem
— potrzeba emendacji imienia zachowanego w kopii, która bazowała na czytel
nym jeszcze wówczas oryginale. Górka zadał sobie także chwalebny trud wykaza
nia, że żaden z kardynałów imieniem Reinerus nie mógł w proponowanych przez
Kętrzyńskiego latach przebywać w Polsce 13 stycznia, co ostatecznie podcięło
tę hipotezę u podstawy22. Inną propozycję odczytania imienia wystawcy ogłosili
natomiast — chyba niezależnie od siebie —Szujski, Abraham oraz Krzyżanowski,
opowiadając się bez uzasadnienia za poprawnością lekcji „Reginaldus”, w czym
w zasadzie nie znaleźli kontynuatorów, historiografia dwudziestowieczna gremial
nie opowiedziała się bowiem za formą „Reinaldus”23. Impuls do odrzucenia przy
jętej przez nich lekcji wyszedł ze strony Górki, który autorytatywnie stwierdził, że
również poprawka Krzyżanowskiego [o głosach Szujskiego i Abrahama nic nie
wspomina — M.K.], jakkolwiek zmienia tylko ortografię, nie wydaje się uzasad
nioną. Oryginał dokumentu nie daje żadnych dokładniejszych lekcyi, niż wydany
tekst i reprodukcja; słabo zarysowująca się kreseczka trzeciej litery nie pozwala
sądzić, czy oryginał miał y czy g, tak, że rozstrzygnąć musi kopia. Ponieważ
zaś oryginał nie jest naddartym lub uszkodzonym, lecz butwiał z biegiem czasu,
kopista więc XV wieku widział go prawdopodobnie w niezłym stanie; skoro
19

Vide W. K ę t r z y ń s k i, Studya, s. 219–220. Wniosek ten poparł zrazu S. K r z y ż a n o w s k i,
Początki dyplomatyki, s. 797, z konkluzją: „Trafną jest [W. Kętrzyńskiego — M.K.] próba oznaczenia
imienia legata i daty synodu jeżowskiego w dyplomie kardynała Rajnera”, z czasem naszły go jednak
pewne wątpliwości i ostatecznie uznał tylko zasadność ustalonej przez Kętrzyńskiego datacji. Imię
natomiast odczytał — jak się za chwilę przekonamy — poprawnie jako: „Reginaldus” — vide MPPal.,
nr XI, s. 6.
20
Vide W. A b r a h a m, Organizacja, s. 239–240 (przypis 20); O. G ó r k a, Przyczynki, s. 380–
381.
21
Cf. P. H i n s c h i u s, Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland, t. I,
Berlin 1869, s. 505–517; K. R e u s s, Die rechtliche Stellung der päpstlichen Legaten bis Bonifaz VIII.,
Paderborn 1912, s. 103–115; R. S c h m u t z, Medieval Papal Representatives: Legates, Nuncios and
Judges Delegate, „Studia Gratiana”, t. XV, 1972, s. 441–463; K.R. R e n n i e, The Foundations of
Medieval Papal Legation, New York 2013.
22
Vide O. G ó r k a, Przyczynki, s. 382–386; cf. S. W e i ß, Die Urkunden, nr XX.29, s. 281;
nr XX.19, s. 268. Obserwacja ta nie zdołała jednak przekonać Maleczyńskiego, który konsekwent
nie używał formy „Reinerus” (vide wyżej, przypis 18). Dostrzegłszy dodatkowo, że jeszcze Z. K o 
z ł o w s k a – B u d k o w a, Repertorium, nr 107, s. 168 mylnie przypisywała S. K r z y ż a n o w 
s k i e m u (MPPal., nr XI, s. 6) pogląd, że legat nosił imię „Rainer”, trudno nie dojść do wniosku, że
całe to semazjologiczne zamieszanie wykazywało zdumiewającą trwałość.
23
Vide J. S z u j s k i, Dzieje, s. 314; W. A b r a h a m, Organizacja, s. 239–240 (przypis 20);
MPPal., nr XI, s. 6.
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zaś imiona występują na dokumentach XII wieku w formach do pewnego stop
nia unarodowionych, więc na imię i formę Raynaldus najzupełniej zgodzić się
można24.

Parafrazując te słowa, należy jednak stwierdzić, że powyższą alternatywę
rozstrzygnąć musi oryginał. Na progu XX w. przeprowadzenie jego autopsji przy
użyciu specjalistycznego sprzętu znajdowało się poza zasięgiem badaczy; dzisiaj
jest to jak najbardziej możliwe. Taki też zabieg zdecydowaliśmy się przeprowadzić
przy użyciu lampy UV i doszliśmy do wniosku, że z niemal całkowitą pewnością
imię wystawcy zapisano jako „Reginaldus”25. Sukces poczynionych obserwacji
jest jednak na razie tylko połowiczny, z punktu widzenia językoznawczego mamy
wciąż bowiem do czynienia z jednym imieniem Reginald, występującym w zacho
wanym materiale źródłowym w bardzo wielu wariantach26. Z autopsji oryginału
wynika więc wyłącznie, że w XII w. zapisano je jako „Reginald”, co pozwala
zamknąć dyskusję tylko na temat tego, która lekcja powinna być w przypadku
naszego dokumentu uznana za poprawną. Do rozpatrzenia pozostają natomiast trzy
kwestie: a) jaki jest wzajemny stosunek filiacyjny oryginału, kopii 1 i kopii 2?;
24

O. G ó r k a, Przyczynki, s. 387–388. Dodajmy wszakże jednym tchem, że sam autor przyznał, że
oryginału osobiście nie widział, bowiem wszelkie dane o stanie fizycznym dyplomu dostarczył mu pan
Władysław Baran z Krakowa, vide ibidem, s. 387 (przypis 6).
25
Szczęśliwie w lewym górnym rogu dokumentu, gdzie umieszczono tytulaturę wystawcy, mate
riał jest nienaruszony. Oświetlając to miejsce promieniami UV, dostrzec można niewidoczną gołym
okiem trzecią literę („g”) w imieniu (zapisaną identycznie jak litera „g” w poprzednim słowie „ego”
oraz w słowach „legatus” oraz „sigillo”, co zdaje się mieć decydujące znaczenie). Mierząc dodatkowo
średnią szerokość jednej litery w całym dokumencie zauważamy, że mieści się ona w przedziale mię
dzy 2,2 a 2,25 mm. Pomiędzy słowami „ego” i „apostolicę” odległość wynosi 22,5 mm, a pomiędzy
słowem „ego” a trzecią literą następnego wyrazu (imienia) 11–11,2 mm, co sprawia, że mamy miejsce
na imię raczej dziesięcio– aniżeli dziewięcioliterowe. Na marginesie dodajmy, że lekcję „Reginaldus”
ma również kopia siedemnastowieczna, jednak z obserwacji tej niepodobna wyciągać jakichkolwiek
wniosków, bowiem epoka nowożytna zna wiele przypadków sztucznego antykizowania imion zgodnie
z wymogami erudycji pisarstwa humanistycznego. Sprawa ustalenia poprawności lekcji imienia legata
musi rozstrzygnąć się tylko pomiędzy zapisem oryginału i kopii piętnastowiecznej.
26
Cf. zestawienie w Personennamen des Mittelalters. Nomina Scriptorum Medii Aevi, oprac.
C. F a b i a n, wyd. 2, München 2000, s. 576–577 (forma główna Reginald oraz pokrewne, np. Reinald,
Reinhold, Ronald). Słusznie zwrócił uwagę na ten fakt już O. G ó r k a, Przyczynki, s. 388 (przypis 1),
odwołując się do słownika E. F ö r s t e m a n n a, Altdeutsches Namensbuch, t. I: Personennamen,
wyd. 2, Boston 1900, s. 1237. Wymienność poszczególnych form najlepiej jest śledzić na przykładach
z dwunastowiecznych dokumentów, gdzie nawet w odniesieniu do tej samej osoby widoczne są od
stępstwa od najwcześniej zapisanego brzmienia imienia, cf. choćby Germania Pontificia... [dalej: GP],
t. III: Provincia Maguntinensis, cz. 3: Dioeceses Strassburgensis, Spirensis, Wormatiensis, Wirci
burgensis, Bambergensis, red. A. B r a c k m a n n, Berolini 1935, s. 44–45 (nr 2–3) — tutaj odpowied
nio w bullach papieskich dla opata klasztoru św. Krystiany w Idenwilere z 1179 i 1192 r. formy:
Reinaldo oraz Renoldo, oraz ibidem, s. 196–197 (nr 4–5), gdzie w bullach z 1181 i 1182 r. udokumen
towana paralelność form: „Rabinaldo abbati” oraz „Rabenoldo abbati” w odniesieniu do opata klaszto
ru NMP w Cella (diecezja Würzburg). Przykłady można by mnożyć ad infinitum.
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b) czy dotychczasowe próby identyfikacji Reginalda mogą ostać się w świetle kry
tyki źródłowej, a jeśli nie, to czy w podstawie źródłowej z drugiej połowy XII w.
można wskazać alternatywne kandydatury?; c) jaka jest rola i wartość dokumentu
Reginalda w rozwikłaniu zagadki sporu o dziesięciny wawrzeńczyckie, który zna
lazł swoje odbicie także w kilku innych dyplomach związanych głównie z opac
twem św. Wincentego na wrocławskim Ołbinie. Odpowiedzi na postawione pytania
poszukiwać będziemy według takiej właśnie kolejności.
III. PROBLEM FILIACJI MIĘDZY ORYGINAŁEM ORAZ KOPIAMI 1 I 2

Nie posiadając jakichkolwiek danych zewnętrznych, które pozwoliłyby na
szybkie rozwikłanie tej zagadki, zmuszeni jesteśmy uciec się do metody porównaw
czej. Do dyspozycji pozostają — jak już wspomniano — trzy możliwości: a) kopia
siedemnastowieczna została wciągnięta do rękopisu „Liber archivi” wyłącznie na
podstawie swoje piętnastowiecznej poprzedniczki; b) pisarz tego kopiariusza się
gnął dodatkowo do oryginału; c) oparł się wyłącznie na oryginale27. Już na wstępie
możemy z pełnym przekonaniem skreślić z powyższej listy ostatnie rozwiązanie,
do czego upoważnia nas autopsja obydwu kopiariuszy.
W tzw. rękopisie „Liber antiquus” bezpośrednio po dokumencie legata
wpisano bowiem tą samą ręką tekst przywileju Wacława II dla biskupa Pawła
z Przemankowa oraz kapituły krakowskiej z potwierdzeniem prawa pobierania
przez ordynariusza diecezji dziesięciny w wysokości dwustu grzywien srebra
z kopalni soli. W dokładnie takiej samej kolejności i –– co nie bez znaczenia
–– identycznymi słowy wpisano również dokument Wacława II bezpośrednio po
dyplomie Reginalda do siedemnastowiecznego rękopisu „Liber archivi”, którego
pisarz, zapewne przez nieuwagę, złączył je nawet ze sobą28. Zorientowawszy się
w popełnionym błędzie, zaraz po wpisaniu słów „quod in dictis privilegiis con
tinetur in zuppa salis n(ostr)is” z dokumentu Wacława II szybko przekreślił cały
27

Świadomie wyłączamy możliwość istnienia starszej (starszych) kopii aniżeli piętnastowieczna
oraz kolejnych ogniw pośrednich między kopią 1 a kopią 2, żadne dane źródłowe nie przemawiają
bowiem za istnieniem takich ogniw. Groziłoby nam zatem popadnięcie w circulum vitiosum.
28
AKKK, sygn. LP 2, fol. 74v. Tytuł owego dokumentu Wacława II sformułowano w XV w. jako
„Regis Bohemie super ducentis marcis in Zuppa”. Późniejszym atramentem nadpisano jeszcze nad
słowami „super ducentis marcis” słowa „decima salis e(pisco)po et” oraz dodano po słowach „in
Zuppa”: „capituli Cracoviensis”. Ze względu na ważkość tej obserwacji dla dalszych wniosków po
zwolimy sobie przytoczyć w tym miejscu początek tego przywileju: „Nos Wenceslaus Dei gratia rex
Bohemie, dux Cracouie et Sandomirie, marchioque Morauie tenore presentium notum esse volumus,
ut nos, ven(erabi)lis in Christo patris domini Pauli episcopi et capituli Cracouiensis ecc(les)ie fidelium
nostrorum supplicationibus annuentes, favorabiliter privilegia, que d(omi)n(u)s episcopus super deci
ma et prefatum capitulum super ducentis marcis Cracoviensis ponderis et argenti, quod in dictis privi
legiis continetur in zuppa salis n(ostr)is [...]”. Cf. AKKK, sygn. LP 5/9, fol. 20v.
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fragment będący początkiem tego ostatniego dyplomu, czego ślady widoczne są do
dzisiaj. Siedemnastowieczna kopia dokumentu legata musiała zatem bazować na
tekście kopii piętnastowiecznej, ponieważ identyczna sekwencja dyplomów wpi
sanych do obydwu kopiariuszy żadną miarą nie może być przypadkowa. Pozostaje
jedynie ustalić, czy przy sporządzaniu kopii siedemnastowiecznej pisarz sięgnął
również do oryginału.
Aby odpowiedzieć na to pytanie, odwołamy się najpierw do faktu podstawo
wego: na tekst dokumentu składa się 138 wyrazów, z czego niemal wszystkie ideal
nie pokrywają się ze sobą w oryginale i w obydwu kopiach. Jedynie w przypadku
kilku słów obserwujemy odstępstwa. Są to następujące triady (podajemy w kolej
ności: oryginał — kopia 1 — kopia 2): a) Reginaldus — Reinaldus — Reginaldus,
b) Yezov — Yezon — Jezow, c) consederem — conscenderem — conscendens,
d) dictus — dictus — dictis, e) Laurentic — Laurencic — Laurencyce, f) aliqua
r(ati)one — ratione aliquam — ratione aliqua, g) credatur — reddatur — reddatur.
Kluczowe są tutaj punkty c), f) i g), ponieważ dotyczą one wyrazów niebędących
nazwami własnymi; te ostatnie zaś — jak powszechnie wiadomo — najczęściej
ulegają deformacjom przy sporządzaniu kolejnych kopii. Nie bez znaczenia jest
również fakt, że miejsca oznaczone przez nas literami c), f) i g) są widoczne jeszcze
dziś gołym okiem w oryginale, co sprawia, że tym bardziej musiały być czytelne
w XVII w. Gdyby zatem kopista „Liber archivi” kontrolował lekcje z kopii pięt
nastowiecznej, sięgając do oryginału, musiałby zauważyć, że w dwu wypadkach
(punkty c, g) w XII w. posłużono się zupełnie innymi wyrazami niż w stuleciu XV
(zamiast prawidłowych „consederem” oraz „credatur” użyto opacznie „conscen
derem” oraz „reddatur”) oraz że oryginał zachowuje w jednym miejscu inny szyk
wyrazów niż kopia 1 (punkt f). Błędy, które pojawiły się po raz pierwszy w kopii
piętnastowiecznej, zostały zatem mechanicznie powtórzone w drugiej, młodszej
kopii, co można było z łatwością poprawić w XVII w., mając przed oczyma ory
ginał. Powyższe zestawienie jednoznacznie zatem kieruje nas ku wnioskowi, że
kopista siedemnastowieczny w trakcie pisania nie miał przed oczyma oryginału
dokumentu legata. Tym samym musimy uznać, że choć młodsza kopia przekazuje
poprawniejszą lekcję imienia wystawcy oraz miejsca odbywania synodu niż jej
poprzedniczka, jest to jednak zbieżność przypadkowa, wynikająca ze stosowanej
powszechnie w nowożytności zasady antykizowania pisowni. Schemat filiacyjny
oryginału i dwu kopii reprezentuje ostatecznie prostą relację liniową.
Oryginał (13 stycznia 1167–1185) –– Kopia 1 („Liber antiquus”) (1445) ––
Kopia 2 („Liber archivi”) (1658–1679)
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IV. KTÓRY REGINALD? — GLOSA DO DOTYCHCZASOWYCH
PRÓB IDENTYFIKACJI WYSTAWCY

O ile określenie wartości kopii siedemnastowiecznej względem oryginału oraz
kopii piętnastowiecznej przyniosło wyniki, które można uznać za pewne, o tyle
próby określenia tożsamości Reginalda, który za pontyfikatu biskupiego Gedki zna
lazł się w Polsce na synodzie w Jeżowie, niosą już ze sobą znaczny bagaż trudności
i mogą dostarczyć tylko ustaleń hipotetycznych. Wyzwanie, przed którym stajemy,
najdobitniej komplikują bowiem dwie okoliczności. Po pierwsze w drugiej poło
wie XII w. papiestwo zwykło jeszcze posługiwać się w podejmowanych misjach
legackich nie tylko hierarchami Kościoła (głównie kardynałami albo rzadziej arcy
biskupami), lecz także niższymi duchownymi Kurii rzymskiej (subdiakonami, pra
łatami)29. Po drugie imię Reginald (wraz ze wszystkimi odmianami, tj. Reinald,
Reinhold, Roland, itp.) cieszyło się w średniowieczu dość dużą popularnością prak
tycznie we wszystkich krajach Europy Zachodniej30. Nie powinno być zatem dla
nas zaskoczeniem, że wśród wypowiedzi dotychczasowych dyskutantów kwestię
identyfikacji wystawcy niemal zawsze skwapliwie omijano. Powody takiej decyzji
z charakterystyczną dla siebie jasnością wyraził Górka, który jako jedyny podjął
29

Pokaźną grupę legatów, rekrutujących się spośród niższych duchownych Kurii rzymskiej, ob
serwujemy za pontyfikatu Aleksandra III (1159–1181). Reprezentują ją m.in. subdiakoni: 1) Raymund
z Capella wysłany do Dalmacji w 1177 r. (vide L. W a l d m ü l l e r, Die Synoden in Dalmatien, Kroatien
und Ungarn von der Völkerwanderung bis zum Ende der Arpaden (1311), Paderborn 1987, s. 150–
152); 2) Albert z Summy legat w Parmie w 1177 r. oraz w Anglii w latach 1178–1179 (vide H. T i l l 
m a n n, Die päpstlichen Legaten in England bis zur Beendung der Legation Gualas (1218), Bonn
1926, s. 78–79; G. D u n k e n, Die politische Wirksamkeit der päpstlichen Legaten in der Zeit des
Kampfes zwischen Kaisertum und Papsttum in Oberitalien unter Friedrich I., Berlin 1931, s. 140 i n.);
3) Theobald wysłany do Dalmacji pod koniec 1180 r. (vide L. W a l d m ü l l e r, Die Synoden in
Dalmatien, s. 152 i n.); 4) Aleksy legat w Anglii oraz Irlandii w latach 1180–1181 (vide H. T i l l m a n n,
Die päpstlichen Legaten, s. 79; E. K a r t u s c h, Das Kardinalkollegium in der Zeit von 1181–1227.
Ein Beitrag zur Geschichte des Kardinalates im Mittelalter, Wien 1948, s. 84 i n.). W sprawie charak
terystyki głównych obszarów aktywności legatów papieskich za Aleksandra III wciąż warto konsulto
wać się z wytrzymującymi próbę czasu rozprawami: W. O h n s o r g e, Die Legaten, passim;
M. P a c a u t, Les légats d‘ Alexandre III (1159–1181), „Revue d’histoire ecclésiastiques”, t. L, 1955,
s. 821–838. Repertorium dokumentów wystawionych przez legatów tego papieża oraz innych źródło
wych danych na ich temat przejrzyście opracował S. W e i ß, Die Urkunden, s. 232–281. Do charakte
rystyki pontyfikatu Aleksandra III cf. erudycyjne studium L. F a l k e n s t e i n a, Leistungsersuchen
Alexanders III. aus dem ersten Jahrzehnt seines Pontifikates, „Zeitschrift für Kirchengeschichte”,
t. CII, 1991, nr 1, s. 45–75, wraz z cz. II — ibidem, z. 2, s. 175–208 oraz tom zbiorowy Pope
Alexander III (1159–81). The Art of Survival, red. P.D. C l a r k e, A.J. D u g g a n, Farnham 2012 (tutaj
zwłaszcza artykuł A.J. D u g g a n, Alexander ille metis. The Papacy of Alexander III, s. 13–50).
30
Wystarczy zauważyć, że na III soborze laterańskim mamy poświadczonych siedmiu biskupów
Rajnaldów, vide J.D. M a n s i, Sacrorum concilliorum nova et amplissima collectio, t. XXII, Venetiis
1778, kol. 213–217.
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wysiłek wyłowienia z obfitego materiału źródłowego dotyczącego krajów chrze
ścijańskiej ekumeny drugiej połowy XII w. postaci, które potencjalnie mogłyby
być tożsame z Reginaldem — legatem papieskim obecnym w Jeżowie. Górka
pisał: „Niestety, nawet pewność imienia i negatywne określenie charakteru legata
Raynaldusa nie umożliwia bynajmniej bliższego określenia jego osoby, gdyż imię
Rainaldus (Renaud) tak jest pospolite wśród kleru rzymskiego, że żadne identyfi
kowanie nie może być nawet z małem prawdopodobieństwem uzasadnione”. Dodał
jednak od razu w następnym zdaniu: „Uwzględniając zwyczaje Stolicy Apostolskiej,
można przypuszczać, że był to najprawdopodobniej jakiś duchowny rzymski, nie
piastujący wysokiej, określonej godności duchownej, skoro jej w tytulaturze nie
podał, może występujący w jego czasach »R. subdiaconus sedis apostolice«; jest
to jednak przypuszczenie więcej niż wątłe”31. Wiadomości o tym duchownym
Kurii rzymskiej zaczerpnął Górka — jak sam stwierdził — z wchodzącego w skład
„Liber pontificalis” życiorysu papieża Aleksandra III pióra kardynała Bosona32.
Z przytoczonej relacji wynika, że bezpośrednio po zamknięciu synodu (we wrze
śniu 1177 r.?) Aleksander III wysłał w charakterze swoich posłańców (nuntii)
trzech duchownych, aby objęli w posiadanie papieskie castrum Brettanorium.
Z tego poselstwa udało się — jak dotąd — bezapelacyjnie zidentyfikować tylko

31

O. G ó r k a, Przyczynki, s. 388; cf. też przypis 3 z tej strony.
Vide Le Liber pontificalis, wyd., wstęp i komentarze L. D u c h e s n e, t. II, Paris 1892, s. 441–
444. Z tej dość długiej narracji zacytujemy tylko kluczowe fragmenty: „In diebus illis [sc. bezpośred
nio po synodzie w Wenecji obradującym pod zwierzchnictwem Aleksandra III od 1 do 14 sierpnia
1177 — „XVIIII kal. Septembris” — M.K.] C[avalcaconte] comes de Brectanoro absque liberis apud
Venetias defunctus est; qui pro remissione peccatorum suorum suorumque parentum, et castrum ipsum
Brettanorium, quod alio nomine vocatur Susubium, et totam terram suam, licet ab antiquo iuris beati
Petri fuerit, Sacrosancte Romane Ecclesie in propriam hereditatem donavit, et ad maiorem ipsius dona
tionis firmitatem, dompno [! — M.K.] Alexandro pape suisque successoribus publicum exinde instru
mentum fieri fecit. Quamobrem pro recipiendis investituris ipsius castri quod est capud [! — M.K.]
et sedes totius comitatus, p o n t i f e x a b s q u e m o r a m i s i t i l l u c R. d i a c o n u m c a r d i 
n a l e m, R. s u b d i a c o n u m e t P. S a r r a c e n u m d a p i f e r e m s u u m, p e r q u o s c u m
investitura possesionem illius comitatus in potestatem et dominium
S e d i s A p o s t o l i c e r e c e p i t a t q u e d e t i n u i t ” (s. 441). Dowiedziawszy się o tym legacie
testamentowym i powziąwszy zamiar opanowania castri Brettanori dla siebie oraz swego syna
Henryka VI „imperator [sc. Fridericus I — M.K.], ex quo Cesenam pervenit, utens consilio malignan
tium, accessit iuxta Brettanorum, et a c c e r s i t i s a d s e p r e d i c t i s n u n t i i s, R. v i d e l i c e t
d i a c o n o c a r d i n a l i s a n c t i G e o r g i i e t R. s u b d i a c o n o A p o s t o l i c e S e d i s e t
P. d a p i f e r o e i u s d e m p o n t i f i c i s, i n s t a n t e r p o s t u l a v i t a b e i s p o s s e s i o n e m
i p s i u s c a s t r i c u m o m n i b u s p e r t i n e n t i i s s u i s [podkr. własne — M.K.]. Quibus ei
benigne respondentibus et mansuete, quod sine licentia et mandato domini sui Romani pontificis hoc
facere non debebant, confestim eos diffidavit, et exercitu circumquaque collecto ipsos de castro eiecit,
et castrum inexpugnabile sine conflictu et pugna cepit, et sibi et filio suo regi ab hominibus ipsius loci
iurari fecit” (s. 444). Okoliczności tych papiesko–cesarskich utarczek celnie, choć dość skrótowo,
omawia J.–Y. M a r i o t t e (vide niżej, przypis 43).
32
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kardynała tytułu św. Jerzego ad velum aureum, tożsamość dwu pozostałych przez
długi czas pozostawała bądź wciąż pozostaje nieznana33. Nie można wykluczyć
jednak — argumentował dalej Górka — że ów R., subdiakon rzymski, mógłby być
identyczny z legatem papieskim wysłanym do Polski, a nawet tożsamy z niejakim
Rolandem — również subdiakonem Stolicy Świętej, biskupem-elektem diecezji
Dol–de–Bretagne — wysłanym przez papieża Lucjusza III (1181–1185) w charak
terze legata do Szkocji w 1182 r., o czym obszerniejszą relację odnalazł badacz
w sławnych szesnasto–siedemnastowiecznych „Annalibus ecclesiasticis” Cezara
Baroniusa34.
O ile pierwsza z zaprezentowanych propozycji (o tożsamości Reginalda
z synodu w Jeżowie i R. — subdiakona Stolicy Świętej) mieści się jeszcze w sze
rokich granicach prawdopodobieństwa, o tyle druga (utożsamiająca hipotetycznie
R. z Rolandem, legatem papieskim do Szkocji) jest już zupełnie błędna. Górka
nie wziął bowiem pod uwagę faktu, że przywołany przed chwilą ustęp o legacji
Rolanda do Szkocji został niemal dosłownie przepisany przez Baroniusa z kro
niki Rogera z Hoveden, powstałej w ostatniej ćwierci XII w., która nie wspomina
w ogóle o okolicznościach wyboru Rolanda na biskupa Dol35. Lukę tę znakomi
cie uzupełnia natomiast źródło pierwszorzędnej rangi — kronika Roberta Torgini,
opata klasztoru na Mont–Saint–Michel (zmarłego w 1186 r.), który, będąc osobi
ście obecny w czasie tej elekcji, przekazał precyzyjną informację, że Roland był
wcześniej dziekanem kapituły w Avranches i został wybrany 11 listopada 117736.
33

Z podpisów na zachowanych bullach papieskich z lat siedemdziesiątych XII w. wiemy, że kar
dynałem tytułu św. Jerzego ad velum aureum od 1175 r. był kardynał diakon Rainer; szerzej z uzasad
nieniem O. G ó r k a, Przyczynki, s. 382–385; J.M. B r i x i u s, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums
von 1130–1181, Berlin 1912, nr 27, s. 66; nr 172, s. 125–126; S. W e i ß, Die Urkunden, nr XX.19,
s. 268 (przypisy 165–167).
34
Vide Caesaris Baronii Annales ecclesiastici denuo et accurate excusi, wyd. A. T h e i n e r,
t. XIX: 1147–1198, Parisiis 1880, s. 508: „Eodem anno [sc. 1182] Rolandus, electus Dolensis, Romanae
Ecclesiae subdiaconus, venit in Angliam ex parte papae Lucii [sc. III] ad pacem faciendam inter regem
Scottiae et Joannem episcopum S. Andrae, et perrexit ad regem Scotorum una cum Selvano abbate
Rievallensi collega suo [...]”.
35
Vide Chronica magistri Rogeri de Houedene, wyd. W. S t u b b s, t. II, London 1869 (Rerum
Britannicarum Medii Aevi Scriptores [dalej: Rer. Brit. Medii Aevi Script.], t. 51.2), s. 270–272 (sub
annis 1181–1182). Szerzej na temat autora tej kroniki i samego dzieła vide F. B a r l o w, Roger of
Hoveden, „The English Historical Review”, t. LXV, 1950, s. 352–360. Cf. drugą podstawową relację
o tej legacji: Gesta regis Henrici secundi Benedicti abbatis, wyd. R. S t u b b s, London 1867 (Rer. Brit.
Medii Aevi Script., t. 49.1), s. 286–290.
36
Vide Chronicles of the Reigns of Stephen, Henry II., and Richard I., wyd. R. H o w l e t t, t. IV:
The Chronicle of Robert of Torigni — Abbot of the Monastery of St. Michael–in–Peril–of–the–Sea,
London 1889 (Rer. Brit. Medii Aevi Script., t. 82.4), s. 275–276 (sub die 11 XI 1177): „In festivitate
sancti Martini, canonici Dolenses elegerunt in archiepiscopum Rollandum, decanum Abricensem,
virum religiosum et litterarum; cui electionis interfuerunt Henricus Baiocensis et Richardus Abricensis
episcopi, et Robertus abbas de Monte, et multi viri religiosi”. Szerzej na temat tego kronikarza i jego
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Z tej obserwacji wynika zaś prosty wniosek, że nie mógł on zaledwie miesiąc lub
dwa wcześniej jako R. subdiaconus Sedis Apostolice sprawować misji legackiej
we Włoszech, która — jak wynika z przekazu „Liber pontificalis” — trwała przez
bliżej nieokreślony, ale jednak dłuższy czas (począwszy od sierpnia/września
1177 r.)37.
Należy również zauważyć, że wyjątkowo dobrze poinformowany Robert
Torigni — jak wspomniano naoczny świadek wyboru Rolanda na biskupa Dol–
de–Bretagne — w żadnym miejscu nie potwierdza tytułu „subdiakona Stolicy
Apostolskiej” przy imieniu Rolanda pod rokiem 1177; tytuł ten znany jest dopiero
Rogerowi z Hoveden, który użył go, opisując wydarzenia z 1182 r. Wydaje się
zatem, że Roland otrzymał go dopiero pomiędzy 1177 a 1182 r., kiedy to, napo
tkawszy sprzeciw arcybiskupa Tours, który nie chciał udzielić mu sakry biskupiej,
udał się do Rzymu, gdzie wszedł do bezpośredniego otoczenia papieża i jako jego
przedstawiciel został wysłany w 1182 r. z misją legacką do Szkocji38. Sprawa iden
tyczności obu wyśledzonych przez Górkę subdiakonów musi być zatem rozstrzy
gnięta na gruncie źródłowym całkowicie negatywnie. Nie jest to jednak koniec
weryfikacji.
Pod znakiem zapytania postawić trzeba także pogląd, jakoby wzmiankowany
w „Liber pontificalis” subdiakon Kurii rzymskiej R. istotnie mógł nosić imię
Reginald (Rainald). Kompleksowo przyjrzał się tej kwestii Jean–Yves M a r i o t t e,
którego zdaniem najwięcej przesłanek przemawia za tezą, że jest on tożsamy
z Rogerem z Vico Pisano — subdiakonem papieża Aleksandra III, a następnie
dzieła vide np. R. F o r e v i l l e, Robert de Torigni et „Clio”, [w:] Millénaire monastique du Mont
Saint Michel, t. II: Vie montoise et reyonnement intellectuel, wyd. R. F o r e v i l l e, Paris 1967, s. 141–
153, a ostatnio z wielką wnikliwością paleograficzną B. P o h l, Abbas qui et scriptor? The Handwriting
of Robert of Torigni and His Scribal Activity as Abbot of Mont–Saint–Michel (1154–1186), „Traditio.
Studies in Ancient and Medieval History, Thought and Religion”, t. LXIX, 2014, s. 45–86.
37
Cf. w tej sprawie przywilej Aleksandra III wystawiony w Wenecji 8 października [1177] dla
arcybiskupa Rawenny Gerarda, w którym papież potwierdza, że otrzymał w legacie testamentowym
castro Brettanorum, vide P. A m a d u c c i, Notizie storiche su gli antichi Conti di Betinorio, „Atti
e memorie della Regia Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna”, ser. III, vol. XII,
1893–1894, nr 16, s. 248–249. Cf. Regesta Pontificum Romanorum ab condita Ecclesia ad annum post
Christum natum 1198, oprac. P. J a f f é, S. L o e w e n f e l d, F. K a l t e n b r u n n e r, P. E w a l d, wyd. 2
[dalej: JL], t. II: Ab a. MCXLIII ad a. MCXCVIII, Lipsiae 1886, nr 12 950, s. 315; Italia Pontificia...,
zebrał P.F. K e h r [dalej: IP], t. V: Aemilia sive provincia Ravennas, Berolini 1911, nr 233, s. 66. Z te
noru dokumentu wynika, że papież wciąż swobodnie dysponował ową twierdzą Brettanorium, a zatem
jej oblężenie i opanowanie przez cesarza Fryderyka I musiało mieć miejsce po 8 października 1177.
Datację oblężenia na październik 1177 r. określają też ostatnio wydawcy Regesta Imperii, vide
J.F. B ö h m e r, Regesta Imperii, t. IV: Lothar III und Ältere Staufer, cz. 2: Die Regesten des Kaiser
reiches unter Friedrich I. 1152 (1122)–1190, nr 3: 1168–1180, oprac. F. O p l l, Wien 2001, nr 2344, s. 189.
38
Cf. E. K a r t u s c h, Das Kardinalkollegium, s. 382–384 (tamże przegląd źródeł i starszej litera
tury); K. G a n z e r, Die Entwicklung des auswärtigen Kardinalats im hohen Mittelalter, Tübingen
1963, s. 137 i n.
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biskupem Lozanny w latach 1178–121239. Jakkolwiek sam autor słusznie zastrzegł,
że identyfikacja ta nie jest pewna, przytoczył jednak zarazem trzy dość istotne
fakty słabiej lub mocniej za nią świadczące: Roger pojawia się w wiarygodnej
zapisce z kopiariusza klasztoru Saint–Amant–de Boixe niezaprzeczalnie w roli
współprzewodniczącego obradom synodu w Angoulême ok. 1170 r., co wskazuje,
że już wówczas cieszył się zaufaniem Aleksandra III40; papież ów mianował go
swoim subdiakonem, a później legatem, gdy Roger był jeszcze biskupem–elek
tem Lozanny41; w maju–czerwcu 1177 r. wzmiankowany jest on imiennie wraz
z jakimś stolnikiem papieskim w kronice Romualda z Salerno (powstałej współ
cześnie z opisywanymi wydarzeniami autorstwa uczestnika zawarcia pokoju
weneckiego w 1177 r.) jako biorący udział z ramienia Stolicy Apostolskiej w per
traktacjach między Wenecjanami a wysłannikami ówczesnego, sprzymierzonego
z papiestwem króla Sycylii Wilhelma II Dobrego42. Właśnie ta ostatnia okoliczność
39

Vide J.–Y. M a r i o t t e, La schisme de 1159, la légation de Roger de Vico Pisano et leurs traces
diplomatique à Clairefontaine, „Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde”,
t. XVIII, 1972, s. 303–341, zwłaszcza s. 311–312 (przypis 38); idem, Un Pisan évêque de Lausanne.
La carrière de Roger de Vico–Pisano jusqu’à sa consécration épiscopale, „Revue historique vau
doise”, t. LXXXIII, 1975, s. 31–49 — tutaj instruktywny przegląd literatury. W sprawie późniejszej
jego roli w dziejach biskupstwa Lozanny wciąż warto konsultować się z rozprawą M. R e y m o n d a,
Un conflict ecclésiastique à Lausanne à la fin du XIIme siècle, „Zeitschrift für schweizerische
Kirchengeschichte”, t. I, 1907, s. 98–111, zwłaszcza s. 98–106. Cf. S. W e i ß, Die Urkunden, nr XX.23,
s. 270–271; M. R i e s, Roger von Vico Pisano, [w:] Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches
1198–1448. Ein biographisches Lexikon, red. E. G a t z, Berlin 2001, s. 323–324 (tamże nowsza
literatura).
40
Zapiskę tę cytuje J.–Y. M a r i o t t e, Un Pisan évêque, s. 36–37 (przypis 3); cf. W. J a n s s e n,
Die päpstlichen Legaten in Frankreich. Von Schisma Analekts II. bis zum Tode Coelestins III. (1130–
1198), Köln 1961, s. 88 i n.
41
Tytuł subdiakona wyraźnie wymienia przy imieniu Rogera jeden z jego bliskich i długoletnich
współpracowników Conon d’Estavayer, vide Cartulaire du chapitre de Notre Dame de Lausánne,
wyd. Ch. R o t h, Lausanne 1948 (Mémoires et documents publiés par la Société d’histoire de la Suisse
Ronde, t. III, 3), s. 39–40 (podaję za: J.–Y. M a r i o t t e, Un Pisan évêque, s. 32–33, 36 — tam też
zestawienie innych źródeł). Na rolę tej postaci w służbie dyplomatycznej u Aleksandra III zwrócił na
tomiast uwagę w swoim monumentalnym dziele H. R e u t e r, Geschichte Alexanders des Dritten und
die Kirche seiner Zeit, t. III, Berlin 1864, s. 298 i n. oraz M. R e y m o n d, Un conflict, s. 99–100. Cf.
I. F r i e d l ä n d e r, Die päpstlichen Legaten in Deutschland und Italien am Ende des XII. Jahrhunderts
1181–1198, Berlin 1928, s. 19 i n.; J.–Y. M a r i o t t e, La schisme, s. 310–314, 336–343 (tutaj wydanie
jednego z wystawionych przezeń dyplomów); S. W e i ß, Die Urkunden, s. 270–271.
42
Vide Romualdi Salernitati Chronicon [A. m. 130 — AD 1178], red. C.A. G a r u f i, Citta di
Castello 1935 (Rerum Italicarum Scriptores. Nuova Edizione, t. VII, p. 1), s. 282 (sub anno 1177:
„Tandem Uenetis multum rogantibus et petentibus, ut ad hoc faciendum partes suas interponere digna
retur, m o t u s p a p a [ A l e k s a n d e r I I I — M.K.] e o r u m p e t i t i o n i b u s, p e r R o g 
g e r i u m d e P i s a s u b d i a c o n u m e t s e n e s c a l c u m s u u m [podkr. własne — M.K.],
simul cum Uenetis, nuntiis regis Sicilie preces affectuose porrexit, ut diuini et sui amoris intuitu in
dignationem compescerent, et inceptam iracundiam temperarent atque propositum suum ab incepto
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ma — zdaniem Mariotta — najistotniejsze znaczenie, R. subdiakona z „Liber pon
tificalis” łączy bowiem z Rogerem subdiakonem z kroniki Romualda z Salerno
nie tylko sprawowana godność — funkcja legata w tym samym 1177 r. — oraz
pozostawania w najbliższym otoczeniu papieskim, lecz także wymieniony przez
obydwu autorów fakt, że w ich otoczeniu przebywał jakiś stolnik (P. Sarracenus
dapifer eiusdem pontifici [tj. Aleksandra III — M.K.] w „Liber pontificalis” oraz
senescalcus suus [tj. papieża — M.K.] w kronice Romualda)43. Choć nie ma co
do tego pewności, wydaje się, że może tu chodzić o jedną i tę samą godność stol
nika papieskiego44, co mogłoby wskazywać, że obaj subdiakoni są ze sobą toż
sami (do składu legacji wysłanej do castro Brettanorium dokooptowano by jeszcze
kardynała–diakona Reinera). Nie mogąc wszakże wesprzeć tego toku rozumowa
nia dodatkowymi argumentami, musimy poprzestać na podkreśleniu jego dużego
prawdopodobieństwa. Nie zmienia to wszakże zasadniczego wniosku, że nie udało
się nam znaleźć jakichkolwiek przesłanek, że R. (subdiakon papieski z „Liber
pontificalis”) mógłby nosić imię Reginald (Rainald), co — naszym zdaniem —
wyklucza go spośród kandydatów do sprawowania legacji w Polsce za czasów
pontyfikatu biskupa Gedki. Z drogi krytycznej weryfikacji wymienionych wyżej
propozycji Górki wracamy zatem, jak na razie, z pustymi rękoma.
Sformułowany przez Górkę postulat poszukiwania Reginalda wśród duchow
nych Kurii rzymskiej, stanowiących bezpośrednie otoczenie papieży Aleksandra III
i Lucjusza III, pozostaje jednak aktualny. Chcąc zatem mieć pewność, że subdiakon
imieniem Reginald (Reinald), aktywny jako przedstawiciel Stolicy Apostolskiej
za pontyfikatu któregoś z wyżej wymienionych papieży (lub ich obydwu naraz),

itinere reuocarent [...]”). Poselstwo to pokrótce omawia J.–Y. M a r i o t t e, Un Pisan évêque, s. 37.
Pogląd ogólny na życiorys samego kronikarza, jego udział w wydarzeniach weneckich z lata 1177 r.
oraz na pozostawioną kronikę dają D.M.J. M a t t h e w, The Chronicle of Romuald of Salerno, [w:]
The Writing of History in Middle Ages. Essays presented to Richard William Southern, wyd.
R.H.C. D a v i s, H. W a l l a c e, M. J o h n, Oxford 1981, s. 239–274 oraz D. Z i m p e l, Die Weltchronik
Bischof Romualds von Salerno. Überlegungen zur Verfasserschaft und zum Anlaß der Abfassung, [w:]
Quellen. Kritik. Interpretation. Festgabe zum 60. Geburtstag von Hubert Mordek, red. T.M. B u c k,
Frankfurt am Main 1999, s. 183–193 (tamże starsza literatura).
43
„Il n’est pas impossible en effet que Roger, au moment même de la paix de Venisse, se soit
trouvé en conflict direct avec l’empereur en essayant de lui disputer la place de Bertinorio en Romagne
[...] L’identité de ce sous–diacre avec Roger de Vico Pisano n’est pas certaine. Elle paraît toutefois
vraisemblable; outre l’identité de nom et de fonction il s’agit dans les deux cas d’un personnage proche
du pape que Boson désigne par son initiale comme si l’équiroque n’était pas possible. Il faut surtout
rapprocher la passage de Boson de celui de Romuald de Salerne [...], où »Roggerius de Pisa« est
designé en toutes lettres” (J.–Y. M a r i o t t e, La schisme, s. 312); cf. idem, Un Pisan évêque, s. 37–38
(tamże dokładna lokalizacja geograficzna).
44
Wymienność słów dapifer oraz senescalcus dokumentuje Glossarium mediae et infimae latini
tatis, wyd. d u C a n g e, t. III, Niort 1884, kol. 8c (dapifer) oraz t. VII, Niort 1886, kol. 414b (senes
calcus).
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rzeczywiście istniał, musimy wyprowadzić jego egzystencję z zupełnie innych źró
deł oraz uwarunkowań.
Uprzedzając dalszy ciąg wywodu, podamy, że wśród licznych świadectw
źródłowych z drugiej połowy XII w. z krajów świata chrześcijańskiego zdołali
śmy odnaleźć tylko dwie postaci, które mogą być identyfikowane z Reginaldem
obecnym na synodzie w Jeżowie. Tak mała liczba może oczywiście rodzić pyta
nie o kryteria, którymi kierowaliśmy się w naszych poszukiwaniach. Wybraliśmy
tylko te osoby, które łącznie spełniły następujące wymagania: nosiły imię Reginald
(lub którąkolwiek z form pokrewnych); były aktywne w drugiej połowie XII w.
choć raz jako legaci Stolicy Apostolskiej; nie piastowały w latach 1167–1185
(lub przez dłuższą część tego okresu) godności biskupiej45. Dodajmy jeszcze, że
kwerendą staraliśmy się objąć możliwie pełny materiał źródłowy z krajów euro
pejskich, biorąc za przewodników wydawnictwa: „Series episcoporum Ecclesiae
catholicae” Piusa G a m s a, „Hierarchia catholica medii aevi” Conrada E u b l a,
„Regesta Pontificum Romanorum” (JL), „Liber pontificalis”, bazę Regesta Imperii
oraz kolejne tomy regestów i wydań dokumentów publikowanych w ramach serii
„Göttinger Papsturkundenwerk”. W obliczu tak obfitego materiału trudno jednak
łudzić się, że ów proces heurystyczny został już definitywnie zamknięty, toteż
jeżeli na widnokręgu pojawią się nowe lub nieumyślnie przeoczone przekazy,
będziemy się do nich odnosić na bieżąco. Tymczasem skierujmy się zaś ku tym

45

Świadomie wyłączyliśmy z kręgu poszukiwań sędziów delegowanych aktywnych we wskaza
nym okresie i noszących imię Reginald, których w całej Europie nie brakowało, vide np. H. M ü l l e r,
Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit in der Normandie (12. und frühes 13. Jahrhundert), cz. 2:
Regesten und Edition, Bonn 1997, nr 64, s. 169–170 (Reginald — archidiakon z Rouen); The Cartulary
of Haughmond Abbey, wyd. U. R e e s, Cardiff 1985, nr 943, s. 183–184 (Reginald — przeor klasztoru
w Earl’s Colne w diecezji londyńskiej); Le chartier de l’Abbaye Prémontrée de Saint–Yved–de Braine
(1134–1250), wyd. O. G u y o t j e a n n i n, Paris 2000, nr 136, s. 278–279 (Rainald — opat klasztoru
St–Nicaise w Reims); Recueil des actes de la chartreuse de Portes (1115–1250), wyd. T. H e c k m a n n,
Paris 1982, nr 40, s. 104–105 (Rainald — biskup Belley od 1177 r.); Papsturkunden in Frankreich
[dalej: PUF], t. VII: Nördliche Îl–e–de–France und Vermandois, wyd. D. L o h r m a n n, Göttingen
1976, nr 247, s. 550–551; PUF, t. III: Artois, wyd. J. R a m a c k e r s, Göttingen 1940, nr 126, s. 182–
183 (Reinald — biskup Noyon 1175––1188). Wychodzimy bowiem z założenia, że osobom tym —
jako sędziom delegowanym — przekazywano z Rzymu tylko uprawnienia do rozwiązania konkret
nych sporów, ale nie delegowano ich wprost z Rzymu, jak miało to miejsce z legatami papieskimi.
Gdy wgłębimy się w ich biografie, rychło spostrzeżemy też, że zazwyczaj byli to miejscowi biskupi,
archidiakoni, prałaci lub przeorzy, którzy mogli nie mieć w ogóle styczności z bezpośrednim otocze
niem papieskim, vide D.S. S p e a r, Les archidiacres de Rouen au cours de la période ducale, „Annales
de Normandie. Revue trimestrielle d’etudes régionales”, t. XXXIV, 1984, s. 15–50, tu s. 26–27
(o archidiakonie Reginaldzie); kompleksowo rozpatrzył tę kwestię ostatnio również H. M ü l l e r,
Gesandte mit beschränkter Handlungsvollmacht. Zu Struktur und Praxis päpstlich delegieter
Gerichtsbarkeit, [w:] Aus der Frühzeit europäischer Diplomatie. Zum geistlichen und weltlichen
Gesandtschaftwesen vom 12. bis zum 15. Jahrhundert, red. C. Z e y, C. M ä r t l, Zürich 2008, s. 41–65.
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nieuwzględnianym dotąd źródłom, na które już dziś bezapelacyjnie trzeba zwrócić
baczniejszą uwagę w kontekście legacji Reginalda do Polski.
Pierwszym źródłem, zupełnie pomijanym w dotychczasowej debacie, któ
remu należy się baczniejsza uwaga, jest zachowany w oryginale dokument
papieża Lucjusza III opatrzony datą 23 maja [1184], będący potwierdzeniem
praw biskupów Veroli do zamków w Monte San Giovanni i Strangolagalli oraz
do świątyni św. Mikołaja w Civitella. Sama konfirmacja tych praw, adresowana
do biskupa Veroli Ambrożego oraz tamtejszej kapituły, ma dla nas mniejsze zna
czenie. Kluczowe jest natomiast zdanie: „Eapropter, vestris iustis postulationi
bus grato concurrentes assensu, ecclesias, quas in castris Montis Sancti Iohannis
et Strangulagalli iure dioecesano tenetis, ecclesiam quoque sancti Nicolai de
Civitella, quam iure fundatoris, sicut ex publico instrumento et multorum iurato
rum testium aserertione c o r a m d i l e c t o f i l i o R a i n a l d o, s u b d i a c o n o
n o s tr o, a n o b i s a d h o c d e l e g a t o, p r o b a t u m e s t, possidetis”46.
Rzuca się w oczy, że zdecydowanie chodzi tu o osobę z bezpośredniego otoczenia
papieskiego (subdiaconus noster) o imieniu zapisanym in extenso w dokumencie,
która została oddelegowana z Rzymu do rozpatrzenia powierzonej sobie sprawy.
Co szczególnie godne podkreślenia, ów Rajnald — subdiakon z Kurii rzymskiej
— nie został także, jak widać, przynajmniej do 1184 r. biskupem, co bezsprzecznie
łączy go z legatem bawiącym na synodzie w Jeżowie. Wytyczoną przez dokument
Lucjusza III drogę dalszych poszukiwań należy jednak zarzucić, ponieważ — na
ile zdołaliśmy ostatecznie ustalić — wspomniany Rajnald nie pojawia się w żad
nym innym przekazie.
Nieco więcej wiadomo na temat drugiego kandydata, również noszącego imię
Reinald — biskupa włoskiej diecezji Jesi, który po raz pierwszy wzmiankowany
jest wśród uczestników III soboru laterańskiego (1179), występując wówczas
już jako ordynariusz tej diecezji (Esinis episcopus)47. Za skuteczną przeszkodę
46

Dokument ten doczekał się jak dotąd trzech edycji, vide Acta Pontificum Romanorum inedita.
Urkunden der Päpste vom Jahre c. 590 bis zum Jahre 1107, wyd. J. P f l u g k –H a r t t u n g, t. III,
Tübingen 1888, nr 343, s. 312; Varia. Raccolta delle carte più antiche dell‘Archivio Caetani e regesto
delle pergamene del Fando pisano, wyd. C. R a m a d o r e, Città del Vaticano 1936 (Documenti
dell’Archivio Caetani, t. IV), nr C–83, s. 3; Le carte dell’Archivio capitolare della Cattedrale di Veroli,
wyd. C. S c a c c i a –S c a r a f o n i, Roma 1960, nr 185, s. 236–237 (stąd zaczerpnięto cytowany frag
ment; niestety nie udało mi się dotrzeć do drugiego wydania). Dyplom jest opatrzony tylko datą dzien
ną („Dat. Verulis 10 kal. iun.”), datę roczną ustalili dopiero autorzy regestów — JL, t. II, nr 15047,
s. 465; IP, t. II: Lazium, Berolini 1907, nr 30, s. 161 — głównie na podstawie analizy porównawczej
z innymi bullami papieskimi wystawionymi w tym okresie. Zaproponowana datacja nie budzi dziś
zresztą żadnych kontrowersji, cf. J.F. B ö h m e r, Regesta Imperii, t. IV, 4: Papstregesten 1124–1198,
cz. 4: 1181–1198, nr 1: 1181–1184, oprac. K. B a a k e n, U. S c h m i d t, Köln–Weimar–Wien 2003,
nr 1126–1127, s. 646–647. Zupełnie pomija natomiast tę postać skądinąd skrupulatny w odnotowywa
niu legatów papieskich S. W e i ß, Die Urkunden, vide s. 282–287 (legaci Lucjusza III).
47
Vide J.D. M a n s i, Sacrorum concilliorum, t. XXII, kol. 213. Nie wiadomo, kiedy Reinald objął
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w łączeniu go z legacją do Polski przez długi czas mogła uchodzić bulla o inci
picie Ex parte tua (JL 12977), wystawiona przez jednego z papieży imieniem
Aleksander i adresowana właśnie do biskupa Jesi. Pierwsi wydawcy tego doku
mentu odczytali bowiem inicjał imienia odbiorcy jako R. i znaleźli w tekście
dokładną datację Anagniae X. Kal. Februarii pontificatus nostri a. V., co pozwo
liło im na wysnucie na pozór logicznego wniosku, że bulla ta wyszła z kancela
rii Aleksandra III, a jej adresatem był nie kto inny jak Reinald (Rinoldo) biskup
Jesi, którego terminus ante quem objęcia rządów w diecezji uległ automatycznie
przesunięciu na 1164 r.48 Ziarno zwątpienia w słuszność tej propozycji zasiał jed
nak już Ferdinand K a l t e n b r u n n e r, podając do wiadomości, że data roczna
została dopisana ręką z XV w., przez co nie ma przeciwskazań do jej emendacji
na 23 stycznia 1174 — jak sam sugerował — lub na lata 1160–1178, jak uczynili
to wydawcy „Regestae Pontificorum Romanorum”49. Wszyscy wspomniani dys
kutanci poruszali się jednak — jak pokazała późniejsza dyskusja — po fałszywym
torze, Antonio G i a n a n d r e a oraz Melle K l i n k e n b o r g (w imieniu Paula
Fridolina K e h r a) dotarli bowiem do oryginału wspomnianej bulli, który również
zachował się w Archiwum Kapitulnym w Jesi. Autopsja oryginału doprowadziła
ich zaś do jednoznacznego wniosku, że bulla ta wyszła z kancelarii Aleksandra
IV (1254–1261), a jej odbiorcą był franciszkanin Crescentius Grizi (w oryginale
widnieje C jako inicjał imienia), który po wielu perypetiach w strukturach zakon
nych został biskupem rodzinnego Jesi w 1252 r. i piastował tę funkcję do roku
126350. Odkrycie to ma z naszego punktu widzenia fundamentalne znaczenie,
pieczę nad tą diecezją. Cf. Dizionario di erudizione storico–ecclesiastica..., compilazione G. M o r o n i,
t. XXXVI, Venezia 1846, s. 261–313 (hasło Jesi), a zwłaszcza s. 306; B. C o l l a m a t i, Le vicende
della cattedrale di Jesi attraverso i secoli, Macerata 1999–2000 (maszynopis pracy magisterskiej
w Universita’ degli studi di Macerata. Facolta’ di lettere e filosofia, promotor A. M o n t i r o n i), s. 19–
20 (tekst dostępny on–line pod adresem: web.tiscali.it/lostudiolo/Tesi1.doc, dostęp: 23 kwietnia 2016).
48
Vide pierwsze wydanie tego dokumentu — Memorie istoriche dell’ antichissima e regia citta di
Jesi..., wyd. G. B a l d a s s i n i, Jesi 1765, Appendice, nr I, s. III–IV (gdzie informacja, że podstawą
edycji był jeden z kopiariuszy Archiwum Kapitulnego w Jesi, sygn. Lib. C, nr 5). Wydanie to bezkry
tycznie przedrukowano najpierw w: G. C a p p e l l e t t i, Le chiese d’Italia dalla loro origine sino ai
nostri giorni, t. VII, Venezia 1848, s. 278, później zaś w: Epistolae et privilegia Alexandri III pontifici
Romani, [w:] Patrologiae latinae cursus completus, accurante J.P. M i g n e, t. CC, Parisiis 1855,
nr 1328, kol. 1155 (edycja ta do dziś jest chyba najbardziej rozpowszechnioną spośród wszystkich
dostępnych).
49
Vide F. K a l t e n b r u n n e r, Papsturkunden in Italien, „Sitzungsberichte der kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften. Phil.–Hist. Klasse”, t. XCIV, 1879, s. 671 (nr 8291), 646; JL, t. II,
nr 12977, s. 316.
50
Vide Carte diplomatiche Jesine, oprac. A. G i a n a n d r e a, [w:] Collezione di documenti storici
antichi inediti ed editi rari delle città e terre marchigiane, red. C. C i a v a r i n i, t. V, Ancona 1884,
nr 173, s. 211–212 (tutaj pierwsze krytyczne wydanie bulli z datą 23 stycznia 1259 w regeście; dostęp
do tego nieuchwytnego w Polsce wydawnictwa oraz pozycji z przypisu 51 zawdzięczam uczynności
Pani Elizabeth Dunkl i Pana Doktora Thomasa Hofmanna z Biblioteki Niemieckiego Instytutu His
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widać bowiem gołym okiem, że pierwszy pewny ślad źródłowy sprawowania
przez tegoż Reinalda godności biskupiej ulega przesunięciu z roku 1164 na 1179.
Wobec tego nie da się apriorycznie wykluczyć, że mógłby on przed III soborem
laterańskim sprawować legację do Polski. Skąd wszakże asumpt do potraktowa
nia jego kandydatury poważnie? Przede wszystkim z przekazu notariusza Meliora
z klasztoru św. Elpidiusza w Fermo, opatrzonego dokładną datą 6 lutego 118551.
Biorąc tę relację za przewodnika, dowiadujemy się, że papież Lucjusz III powie
rzył owemu Rainaldowi zbadanie okoliczności sporu o kościoły, domostwa, pola
uprawne i część portu w Castro, który toczył się między Berardem opatem klasz
toru św. Apolinarego in Classe a niewymienionym z imienia biskupem Fermo
imieniem Prezbiter. Okoliczność ta nie byłaby niczym nadzwyczajnym, gdyby nie
fakt, że odbiorca mandatu papieskiego został wprost określony jako „legat papie
ski” („cum adessem ego Melior sancti Helpidii tabellio in curia domini Rainaldi
Esini episcopi, d o m i n i p a p e l e g a t i s u p e r h a c c a u s a [podkr. własne —
M.K.] in castello quod dicitur Castro”). Niestety nie wiemy konkretnie, kiedy sto
sowny mandat został przygotowany, ale na podstawie dokładnej datacji w innym
dokumencie papieskim wiemy, że 13 czerwca 1184 Lucjusz III przebywał właśnie
w Castro, gdzie wystawił bullę protekcyjną dla kapituły w Savigny oraz przeora
Haimeryka52. Mandat do sprawowania misji legackiej dla Rainalda mógłby zatem
zostać wystawiony właśnie wtedy, choć wydawcy Regesta Imperii proponują rów
nież nieco inne daty, mieszczące się jednak w całości w obrębie lat 1184–118553.
W przypadku Reinalda biskupa Jesi pozornym argumentem mogącym świadczyć
torycznego w Rzymie, którym składam niniejszym serdeczne wyrazy wdzięczności). Cf. P.F. K e h r,
Papsturkunden in der Romagna und den Marken. Papsturkunden in Benevent und der Capitanata,
„Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Phil.–Hist. Klasse”, Jg. 1898,
s. 18 (dziękuję Panu Profesorowi Dariuszowi A. Sikorskiemu za odnalezienie dla mnie tej informacji);
IP, t. IV: Umbria, Picenum, Marcia, Berolini 1909, s. 205: „sed est potius Alexandri IV rescriptum
a. 1260 ian. 23 ad C(rescentium) ep. Aesinum, cuius autographum in archivo civitatis adhuc custo
ditur”. A. Giananadrea podaje do wiadomości (loc. cit.), że oryginał przechowywany jest w Jesi,
Archivio capitulare (dziś Archivio diocesano), Collezione delle pergamene, nr 32, ale nie mieliśmy
sposobności zweryfikować tej informacji. Na temat okoliczności objęcia przez Crescentiusa rządów
w Jesi cf. też R.D. B r o o k e, Early Franciscan Government. Elias to Bonaventure, wyd. 2, Cambridge
2004, s. 247–255; D. C i c c a r e l l i, Crescentius (Grizi), [w:] Lexikon des Mittelalters, t. III, 1986,
kol. 345.
51
Vide Liber iurium dell’episcopato e della città di Fermo (977–1266). Codice 1030 dell’Archivio
storico comunale di Fermo, t. I: Introduzione, documenti 1–144, wyd. D. P a c i n i, Ancona 1996,
nr 33, s. 60–63.
52
Edycja krytyczna bulli, vide Monumenta pontificia Arverniae decurrentibus IXo, Xo, XIo, XIIo
saeculis. Correspondance diplomatique des papes concernant l’ Auvergne depuis le pontificat de
o
Nicolas I jusqu’à celui d’ Innocent III , wyd. C. de L a v a r è n e, L.A. C l é m e n t, Clermond–Ferrand
1880, nr 205, s. 336–338. Szerzej na temat dokładnej lokalizacji Castro vide uwagi wydawcy w: Liber
iurium dell’ episcopato, s. 60–61.
53
Vide J.F. B ö h m e r, Regesta Imperii, t. IV, Abt. 4, Teil 4, Lief. 2: 1184–1185, oprac. K. B a a k e n,
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na korzyść jego kandydatury byłby też dość mocno akcentowany w obrębie jego
diecezji kult św. Floriana męczennika54, którego relikwie przywiózł — jak wia
domo — do Polski w 1184 r. inny posłaniec papieski — Idzi z Modeny55, ale nie
było to jedyne biskupstwo, gdzie ów święty był otaczany kultem. O wiele star
szą niż Jesi tradycją pielęgnowania kultu św. Floriana mogły się poszczycić inne
ośrodki (przede wszystkim Bolonia), skąd najprawdopodobniej pochodziły reli
kwie złożone za czasów Kazimierza Sprawiedliwego i biskupa Gedki w katedrze
wawelskiej. Oczywistym jest również, że Reinald nie musiał pochodzić z diecezji
Jesi, a w momencie legacji nie piastował jeszcze — jak pamiętamy — godności
biskupiej. Za jego kandydaturą świadczyłaby zatem tylko stwierdzalna źródłowo
sprawowana przezeń inna legacja oraz identyczne imię. Przesłanki te są jednak
jeszcze słabsze niż w przypadku subdiakona Reinalda, którego kandydaturę należy,
mając do dyspozycji tylko dwie propozycje, nieśmiało wysunąć naprzód. Nie da
się jednak ukryć, że wobec tak wątłej osnowy źródłowej nasze ustalenia, choć
całkowicie oryginalne, mogą posunąć dyskusję o tożsamości legata tylko o kilka
(oryginalnych) kroków.
V. ROLA DYPLOMU REGINALDA W ROZWIKŁANIU ZAGADKI SPORU
O DZIESIĘCINY Z WAWRZEŃCZYC

Każdy historyk zajmujący się skomplikowanymi i enigmatycznymi dziejami
sporu o dziesięciny wawrzeńczyckie, toczącego się — jak pamiętamy — między
biskupami krakowskimi i opatami benedyktyńskiego (a potem norbertańskiego)
klasztoru na Ołbinie56, wie doskonale, że konflikt ten znalazł odzwierciedlenie nie
U. S c h m i d t, Köln–Weimar–Wien 2006, nr 1145, 1147, 1148, 1157 (regest przekazu Meliora —
nr 1462).
54
Vide A. G i a n a n d r e a, Festa di S. Floriano Martire in Jesi e Tiro a segno colla balestra, insti
tuito in occassione della medesima l’anno 1453, „Archivio Storico Marchigiano”, t. I, 1879, s. 45–69,
zwłaszcza s. 45–51; ostatnio bardzo zwięźle B. C o l l a m a t i, Le vicende, s. 12–13.
55
Dokładniej omówili ten epizod K. D o b r o w o l s k i, Dzieje kultu św. Floriana w Polsce do
połowy XVI wieku, Warszawa 1923, zwłaszcza s. 8–34 oraz J. W y r o z u m s k i, Skąd pochodził kra
kowski św. Florian?, „Rocznik Krakowski”, t. LXIV, 1998, s. 53–58 (przedruk w: idem, Cracovia
mediaevalis, Kraków 2010, s. 89–101); cf. PP, s. 90–91 (nr *22 — tutaj bogatszy wybór nowszych
studiów). Pełne zestawienie literatury (wraz z moim obszerniejszym komentarzem) znajdzie się
w przygotowywanej i anonsowanej już wyżej (przypis 1) rozprawie o legatach papieskich w Polsce.
56
Wciąż nie dysponujemy nowoczesnym monograficznym ujęciem dziejów tego opactwa, w tym
jego spuścizny dokumentowej, z okresu całego średniowiecza. Wśród bezliku szczegółowych roz
praw, studiów i przyczynków na ten temat na wyróżnienie zasługują m.in.: S. T r a w k o w s k i, Ołbin
wrocławski w XII wieku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. XX, 1958, s. 69–106;
A. M o e p e r t, Die ältesten Urkunden und Besitzungen des Vicenzstiftes in Breslau, „Archiv für schle
sische Kirchengeschichte”, t. XXV, 1967, s. 1–37 (przedruk tekstu opublikowanego po raz pierwszy
w 1940 r.); K. M a l e c z y ń s k i, Wstęp, [w:] Liber mortuorum, zwłaszcza s. XXX–XLIX; H. G r ü g e r,
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tylko w dokumencie Reginalda, lecz także pośrednio w kilku innych dwunasto–
i trzynastowiecznych dyplomach, z których każdy rzuca pewne światło na zagad
nienie, które pragniemy rozwikłać. Dla porządku przypomnijmy zatem, o jakie
dokumenty chodzi i w jakiej formie doszły one do naszych czasów:
a) Wrocław, 22 czerwca 1149 — książę Bolesław Kędzierzawy nadaje klasz
torowi NMP i św. Wincentego na Ołbinie na wieczystą własność kaplicę św.
Marcina w grodzie wrocławskim, kaplicę św. Benedykta w grodzie legnickim
wraz z przynależnościami, ośmiodniowy targ z okazji święta św. Wincentego,
karczmę we Wrocławiu i targ w Kostomłotach; potwierdza dokonaną uprzed
nio przez swego brata Władysława II zamianę karczmy w Pełcznicy wraz
z czterema wsiami na rzecz klasztoru w zamian za połowę Trzebnicy; wymie
nia darowizny możnowładcze na rzecz klasztoru oraz dziesięciny nadane
przez biskupa wrocławskiego Jana i krakowskiego Mateusza (najstarsza kopia
w rękopisie Mikołaja Libentala z 1487–1492 r. pt. „Matricula sancti Vincentii”
na podstawie dawniejszego kopiariusza oraz liczne późniejsze kopie)57;
b) Lateran, 8 kwietnia 1193 — papież Celestyn III przyjmuje na prośbę opata
Cypriana obsadzony już przez premonstratensów klasztor na Ołbinie pod
opiekę Stolicy Świętej i zatwierdza wszystkie jego posiadłości, tytuły docho
dów, prawa i przywileje (oryginał oraz kopie)58;
c) Segni, 12 sierpnia 1201 — papież Innocenty III ponownie bierze opactwo nor
bertańskie na Ołbinie pod protekcję Stolicy Apostolskiej, zatwierdzając zara
zem cały stan jego posiadania i wszystkie dotychczasowe przywileje (oryginał
oraz kopie)59;
Schlesisches Klosterbuch. Breslau, St. Vicenz, Benediktiner–, dann Praemonstratenserabtei, „Jahrbuch
der Schlesischer Friedrich–Wilhelm–Universität zu Breslau”, t. XXIV, 1983, s. 67–96; M. D e r w i c h,
Monastycyzm, s. 194 i n. Wyczerpujący wykaz literatury w: PP, s. 118–124.
57
Vide Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, rec. K. M a l e c z y ń s k i [dalej: CDS],
t. I: annos 971–1204 comprahendens, Wrocław 1956, nr 25, s. 59–66 (wydanie podstawowe z najlep
szym aparatem krytycznym); Schlesisches Urkundenbuch, hrsg. von der Historischen Komission für
Schlesien, bearb. von H. A p p e l t [dalej: Sch. UB], Bd. I: 963–1230, Wien–Köln–Graz 1963, nr 19,
s. 13–15 (tutaj zestawione wszystkie poprzednie wydania). Cf. Z. K o z ł o w s k a – B u d k o w a,
Repertorium, nr 49, s. 110–112; eadem, [rec.] Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, s. 235.
Obszerną, narosłą wokół tego dokumentu literaturę znakomicie omówił L. S a n t i f a l l e r, Über die
Urkunde für das Breslauer St. Vincenzstift vom Jahre 1139–1149, „Mitteilungen des österreichischen
Staatsarchiv”, t. VI, 1953, s. 9–33, tutaj s. 11–17 (zawarte w tej rozprawie refleksje źródłoznawcze
zachowały do dziś pełną wartość), a ostatnio również w szerszym kontekście A. Ż u r e k, Wrocławska
kaplica św. Marcina w średniowieczu, Wrocław 1996, s. 20–57, a zwł. s. 20–22, 40–43. Chwilowo
pozostawiamy na boku kwestię autentyczności tego dokumentu; zajmiemy się nią poniżej.
58
Vide CDS, t. I, nr 70, s. 164–173; Sch. UB, t. I, nr 60, s. 36–38. Cf. Z. K o z ł o w s k a –
B u d k o w a, Repertorium, nr 128, s. 187 (tamże starsza literatura); PP, s. 123–124 (nr 5 — tamże
nowsza literatura).
59
Vide CDS, t. I, nr 87, s. 206–210 (wydanie z najlepszym komentarzem); Sch. UB, t. I, nr 75,
s. 48–49.
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d) s ine loco, 1206 — biskup krakowski Pełka przekazuje opatowi klasztoru na
Ołbinie Gerardowi i jego następcom za radą i zgodą kapituły krakowskiej
prawo własności wsi Kępin w diecezji wrocławskiej wraz z dziesięciną i dwu
nastoma przypisańcami oraz dziesięcinę wsi Woźniki i 20 grzywien czystego
srebra w zamian za własność wsi Wawrzeńczyce w diecezji krakowskiej wraz
z przynależnościami, tj. targiem i karczmą (dwa jednobrzmiące oryginały —
po stronie biskupa Pełki zachowany, po stronie opata Gerarda obecnie zagi
niony, choć znany z podobizny fotograficznej)60.
Mając taki materiał źródłowy, musimy podkreślić najpierw podstawowy fakt
–– wszystkie powyższe dokumenty, z wyjątkiem jednego (a), dotrwały do naszych
czasów w postaci oryginałów, na których nie widać jakichkolwiek śladów inter
polacji oraz znamion fałszerstwa. W przypadku dyplomu a) nie mamy natomiast
pewności, czy obecnie istniejąca postać dokumentu jest tożsama z tą, którą nadał
mu wystawca w XII w., co zrodziło już u schyłku XIX w. pytania o autentyczność
tego źródła, który to spór podzielił dyskutantów na rzeczników jego całkowitej
autentyczności61, częściowej nieautentyczności62 i całkowitej nieautentyczności63.
60

Vide CDS, t. II: Annos 1205–1220 comprehendens, Wrocław 1959, nr 123 (dokument wysta
wiony przez opata Gerarda), nr 124 (dokument wystawiony przez biskupa Pełkę); Sch. UB, t. I, nr 100,
s. 71–72 (tekst obydwu dyplomów zestawiony synoptycznie). Cf. MPPal., nr XXXIII–XXXIV.
61
Vide W. K ę t r z y ń s k i, Studya, s. 229 (z adnotacją „autentyczny protokół”); F. P i e k o s i ń s k i
[uwagi wydawcy], [w:] Zbiór dokumentów średniowiecznych do objaśniania prawa polskiego ziem
skiego służących, Kraków 1897, nr 16, s. 73; A. M a ł e c k i, W kwestii fałszerstwa dokumentów, KH,
t. XVIII, 1904, s. 433–434; H. A p p e l t, Zur schlesischen Diplomatik des 12. Jahrhunderts, „Zeitschrift
für Ostforschung”, t. II, 1953, s. 568–573; idem [uwagi wydawcy], [w:] Sch. UB, t. I, nr 19, s. 14–15;
K. M a l e c z y ń s k i [uwagi wydawcy], [w:] CDS, t. I, nr 25, s. 59–66; S. T r a w k o w s k i, Młyny
wodne, s. 72–74; idem, Ołbin wrocławski, s. 85–89; G. L a b u d a, [rec.] H. Appelt, Zur schlesischen
Diplomatik..., StŹr., t. I, 1957, s. 305; A. M o e p e r t, Die ältesten Urkunden, s. 5–20; H. Ł o w 
m i a ń s k i, Początki Polski, t. VI, cz. 1, Warszawa 1985, s. 273 (przypis 644); A. Ż u r e k, Wrocławska
kaplica, s. 20–22; M. B i n i a ś –S z k o p e k, Bolesław Kędzierzawy, wyd. 2, Poznań 2014, s. 213–214,
216, 234 (w rozprawie tej notabene błąd faktograficzny polegający na przysądzeniu klasztorowi na
Ołbinie w 1149 r. premonstrateńskiej, a nie benedyktyńskiej obsady konwentu). Jako autentyczny trak
tują dokument, choć expressis verbis tego nie stwierdzają: M. P l e z i a, List biskupa krakowskiego
Mateusza do Bernarda z Clairvaux, [w:] Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane Romanowi
Grodeckiemu w 70. rocznicę urodzin, Warszawa 1960, s. 133; J. B i e n i a k, Polska elita polityczna
XII wieku, Cz. IIIA: Arbitrzy książąt — krąg rodzinny Piotra Włostowica, [w:] SPŚ, t. IV, Warszawa
1990, s. 22, 31, 37, 79, 86, 91, 95–96, 100; J. R a j m a n, Norbertanie polscy, s. 94–95; J. D o b o s z,
Monarcha, np. s. 264, 269–270, 342–343.
62
Vide przede wszystkim O. G ó r k a, Przyczynki, s. 391–412 (tutaj obszerne omówienie poprzed
nich faz dyskusji); ku jego koncepcji na ogół skłaniała się także zrazu, choć nie w każdym punkcie,
Z. K o z ł o w s k a –B u d k o w a, Repertorium, nr 49, s. 110–112 (z adnotacją „podrobiony”), by z cza
sem odwołać swoje zastrzeżenia, vide eadem, [rec.] Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae,
s. 235 z konkluzją: „Wydawca [K. Maleczyński — M.K.] z powodzeniem broni dokumentów biskupa
Waltera dla klasztoru na Piasku z r. 1149/50 (nr 26) i Bolesława Kędzierzawego dla klasztoru
św. Wincentego z r. 1149 (nr 25)”.
63
Vide Regesten
zur schlesischen
Geschichte,
t. I, nr 33,ze
s. środków
33–34 (zastrzeżenia
C.i Grünhagena);
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Nie zajmując na razie wyraźnego stanowiska w tym sporze, pragniemy usto
sunkować się najpierw do dwu kluczowych dla nas passusów w dokumencie
Bolesława Kędzierzawego, a mianowicie nadania benedyktynom ołbińskim wsi
Wawrzeńczyce przez niejakiego komesa Andrzeja oraz zatwierdzenia zakonni
kom przez biskupa krakowskiego Mateusza dziesięciny z tej wsi, nadanej przez
jego poprzedników. W tym celu przywołajmy tekst dokumentu: „Hec autem
sunt nomina villarum, quas comites Polonici eidem contulerunt ecclesie. Comes
Petrus fundator ecclesie Virbeno, Odram, Crescenicam dedit et Olauam. In mon
tibus Pachozlaus villam dedit et molendinum in Dobra, Vlostnissa comitissa dedit
aliam. Sandiuoius Sveccino, Jordanus aliam, Cristinus iuxta Legnicham alteram.
Diui Veyuovo, Vitozlauus in Zaseph, Andreas Laurencit, Rathmirus Thatosouo,
Bronisius Gorech, Sulislauus Pulsnicam et (Crayec) Zozauiam”64. Rzuca się w oczy,
że mamy tu do czynienia z wewnętrznie jednorodną i uporządkowaną grupą nadań
możnowładczych, postępujących od zapisów najważniejszych postaci, czyli Piotra
Włostowica i jego małżonki, przez kolejnych, niekiedy skądinąd nieznanych dona
torów. Nadania poprzedzone zostały w dokumencie donacjami samego wystawcy
— Bolesława Kędzierzawego, który przekazał klasztorowi na wieczystą własność
„cappellam [––] sancti Martini infra civitatem Wratizlay sitam et cappelam sancti
Benedicti in Legnice cum villis et redditibus et forum in festo supradicti martyris
[sc. Vincentii] pro octo dies institutum et thabernam in fine pontis prescripte civi
tatis positam forum quoque de Costinlot”, oraz konfirmacją przez wystawcę nadań
jego starszego brata — Władysława II, który darował klasztorowi „thabernam in
Polsnica, cum villis Grabisin et Socolnice et Chenese, Sobocisce [—] pro dimidia
Trebnicha”. Nie widać podstaw, aby kwestionować autentyczność wszystkich tych
nadań (łącznie z Wawrzeńczycami). Nawet gdyby dyplom Kędzierzawego nigdy
nie istniał jako zwarta jednostka dyplomatyczna, a do jego zredagowania ex post
posłużyłyby zapiski np. z domniemanej klasztornej „Liber traditionum”, zapiski
te musiałyby odzwierciedlać rzeczywisty stan rzeczy65. Fakt posiadania przez

najpełniej L. S c h u l t e OFM, Die angebliche Stiftungsurkunde für das St. Vincenzkloster auf dem
Elbing, ZVGS, t. XXXVII, 1903, s. 286–309, idem, Die angebliche Urkunde des Herzogs Bolesławs IV.
vom Jahre 1149. Eine Abwehr, ZVGS, t. XLVIII, 1914, s. 332–364 (jego zdaniem mamy do czynienia
z notorycznym falsyfikatem zredagowanym w całości dopiero w XIV w. na podstawie domniemanej
Libri traditionum monasterii s. Vincentii na potrzeby wykazania pierwszeństwa chronologicznego
klasztoru na Ołbinie względem klasztoru NMP na Piasku).
64
Vide CDS, t. I, nr 25, s. 63–66 (dalej cytuję na podstawie tego wydania).
65
Utwierdza nas w tym przekonaniu połączone świadectwo trzech pozostałych dokumentów
oznaczonych przez nas b), c) oraz d), w których zawsze występuje wiadomość o posiadaniu przez
klasztor na Ołbinie wsi Wawrzeńczyce, vide odpowiednio CDS, t. I, nr 70 (bulla z 1193 r.), s. 168
(„Andreas [dedit] Laurentij [...]”; ibidem, nr 87 (bulla z 1201 r.), s. 208–209 („Villas Sobotisse, Virben
[...], Kenese et Laurenticij cum decimis et omnibus earum appenditiis [...]”; Schl. UB, t. I, nr 100 (do
kumenty Gerarda opata i biskupa Pełki), s. 72 („Ego Gerardus abbas [...] dedi domino episcopo
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klasztor na Ołbinie praw do Wawrzeńczyc nie może zatem podlegać wątpliwości66.
Ze zgoła odmienną sytuacją mamy natomiast do czynienia w przypadku drugiej
kwestii — dziesięciny pobieranej z tej wsi. Pozornie wydaje się, że w rozwikła
niu tej zagadki również możemy posiłkować się zapisem z dokumentu Bolesława
Kędzierzawego, gdzie czytamy: „Johannes Wratislauiensis episcopus omnium vil
larum istarum et decimas usibus ecclesie supradicte incommunabiliter ampliavit
e t M a t h e u s e p i s c o p u s d e c i m a m i n L a u r e n c i t, q u a m a n t e 
c e s s o r e s s u i d o n a v e r u n t, s u b a n a t h e m a t e c o n f i r m a v i t [podkr.
własne — M.K.]”67. Nie zaprowadzi nas to jednak daleko, z zachowanego w orygi
nale dokumentu Reginalda wynika bowiem niedwuznacznie, że opat Kalikst „suo
eas [sc. decimas] iuri nec aliqua ratione aliqualiter vel testibus vendicare posset”68.
Jest nie do pomyślenia, aby legat wydał tak jednoznaczny wyrok, gdyby klasz
tor na Ołbinie istotnie posiadał dokument Kędzierzawego, w którym widniałby
powyższy zapis (dający opatom prawo do pobierania choćby jakiejś części docho
dów dziesięcinnych z Wawrzeńczyc)69. Z tego też względu Górka słusznie uznał
Cracouiensi Fulconi villam nomine Laurentic in Cracouiensi episcopatu sitam cum omnibus eidem
ville pertinentibus, foro videlicet et taberna et omnibus attinentibus”).
66
Przyznał to jednoznacznie nawet zwolennik poglądu o nie do końca autentycznym charakterze
dyplomu Bolesława Kędzierzawego, vide O. G ó r k a, Przyczynki, s. 400–401 (całość wywodu w tej
sprawie s. 400–406). O osobie donatora (komesa Andrzeja) brak jakiejkolwiek pewnej wskazówki.
Próbowali identyfikować go: J. B i e n i a k, Polska elita polityczna XII wieku, cz. III A, s. 86 (przypis
387); M.L. W ó j c i k, Ród Gryfitów do końca XIII wieku. Pochodzenie — genealogia — rozsiedlenie,
Wrocław 1993, s. 32, 116; A. T a r n a s –T o m c z y k, Ród Wierzbnów do końca XIV wieku. Genealogia
i rozsiedlenie, Wrocław 1993, s. 25–27; D. K a r c z e w s k i, Związki genealogiczne fundatorów dwu
nastowiecznych prywatnych fundacji klasztornych, [w:] Genealogia. Rola związków rodzinnych i ro
dowych w życiu publicznym w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. A. R a d z i m i ń s k i,
J. W r o n i s z e w s k i, Toruń 1996, s. 266–267. Nie potrzeba dodawać, że propozycji tych nie sposób
ani potwierdzić, ani obalić.
67
Dodajmy, że dla ostatniego wydawcy tego dyplomu, H. A p p e l t a (Schl. UB, t. I, nr 19, s. 14),
passus ten pełnił wręcz rolę jednego z weryfikatorów autentycznego charakteru całości dokumentu,
czemu dał wyraz w słowach: „Das Fehlen der Sigelankündigung, die Begalubigung durch das Anathem
und der primitive stilistiche Aufbau entsprechen durchaus dem Urkundenwesen der Mitte des
12. Jahrhunderts”. Sąd ten wygłosił głównie przeciwko obrońcom tezy o sfałszowaniu bądź podfałszo
waniu dokumentu Kędzierzawego, z których imiennie wymienia zwłaszcza O. G ó r k ę, Przyczynki,
s. 391–412, a zwłaszcza s. 400–406. Pod tezą Appelta można byłoby się z pełnym przekonaniem pod
pisać, gdyby zmodyfikować w niej argument o użyciu konfirmacji pod anatemą, o czym niżej.
68
Vide aneks do niniejszej rozprawy.
69
Dokładna lektura zapisów dokumentów Bolesława Kędzierzawego i legata Reginalda pozwala
zauważyć istniejący między nimi dysonans natury semazjologicznej. Otóż o ile w drugim mówi się
konsekwentnie o „dziesięcinach” (decimas), o tyle w pierwszym o „dziesięcinie” (decima). Aprio
rycznie dopuszczalny byłby zatem wniosek, że dochody te były pierwotnie podzielone na dwu odbior
ców, a układ ten naruszyło dopiero nieuprawnione targnięcie się opata na całość przychodu. Gdy jed
nak rozpatrywać tę propozycję krytycznie w kontekście pozostałych tekstów, rychło okazuje się, że
jest ona zawodna; pod uwagę należy wziąć natomiast najprostszą możliwość — że forma „decimam”
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wyróżniony przez nas fragment za ewidentną interpolację, której czas wciągnięcia
do tekstu dokumentu oznaczył na lata ok. 1193–120670. Koronnymi argumentami,
jakie uczony ten wysunął w swojej rozprawie, były przede wszystkim następujące
okoliczności: bulla papieska z 1193 r. nie podaje, aby klasztor na Ołbinie istotnie
miał mieć prawo do dziesięcin(y) z Wawrzeńczyc71, a zatem interpolację wniesiono
po tej dacie; jednobrzmiące dokumenty biskupa Pełki i opata Gerarda z 1206 r.
również nie wspominają nic o prawach klasztoru na Ołbinie do tego źródła docho
dów, mimo że obiektem wymiany jest właśnie wieś Wawrzeńczyce, co pozwala
— zdaniem Górki — na przyjęcie tezy, że w 1206 r. spór został już definitywnie
wygaszony. Stanowisko to, zupełnie jasno i przejrzyście wyłożone, zostało jednak
niemalże gremialnie podważone (naszym zdaniem niesłusznie) w nowszych uję
ciach, wśród których liczbą przytoczonych argumentów i pomysłowością badaw
czą wyróżnia się krytyka sformułowana przez Stanisława T r a w k o w s k i e g o.
Przedstawiony przezeń wywód bazuje na następujących przesłankach: dyktat
dokumentu z 1149 r. pochodzi niewątpliwie od odbiorcy, a zatem mnicha benedyk
tyńskiego obserwancji hirsauskiej lub kluniackiej, który umyślnie nie poinformo
wał, że książę Bolesław Kędzierzawy zatwierdził klasztorowi posiadanie przezeń
dochodów dziesięcinnych z Wawrzeńczyc, gdyż taka konfirmacja leżała — w świe
tle wyznawanych przez niego reguł i zasad prawnych — wyłącznie w gestii strony
kościelnej (biskupa krakowskiego Mateusza); w związku z tym legat — przyzwy
czajony do innych reguł kancelaryjnych sporządzania dokumentów — odrzucił to
zatwierdzenie, wobec czego po ukończeniu przewodu sądowego przygotowano
sprawnie czystopis dyplomu Reginalda, którego wszakże nie uwierzytelniono pie
częcią, klasztor dostarczył bowiem nowe dowody na rzecz słuszności swoich racji.
Prawa opackie do spornej(ych) dziesięciny (dziesięcin) zostały także potwierdzone
ogólną formułą konfirmacyjną w bulli Celestyna III z 1193 r. oraz expressis verbis
w bulli Innocentego III z 1201 r., a w klasztorze ołbińskim utrzymała się tradycja,
że obustronna wymiana posiadłości i dochodów opata Gerarda z biskupem Pełką
obejmowała również prawa do dziesięcin pobieranych z Wawrzeńczyc72.
oraz dostosowana do niej gramatycznie: „quam” w dokumencie z 1149 r. mogą być wynikiem błędu
kopisty.
70
Vide O. G ó r k a, Przyczynki, s. 392, 398, 404–406, 412, w przeciwieństwie do L. S c h u l t e g o,
Die angebliche Urkunde, s. 347–348, który uznawał — mimo wszystkich wątpliwości — autentycz
ność tego passusu.
71
Cf. CDS, t. I, nr 70, s. 166–168 (gdzie niemalże identyczna lista donatorów–możnowładców
i ich nadań jak w dokumencie Bolesława Kędzierzawego, ale co znamienne brak zdania o nadaniu
dziesięcin przez biskupa Jana i zatwierdzeniu dziesięciny z Wawrzeńczyc przez Mateusza). Drobiaz
gowe śledztwo w sprawie źródeł pisanych, które posłużyły do zredagowania bulli z 1193 r., wykracza
łoby już poza ramy niniejszej rozprawy.
72
Vide przede wszystkim S. T r a w k o w s k i, Młyny wodne, s. 73–74 (przypisy 70–72), na które
go wprost powołuje się A. Ż u r e k, Wrocławska kaplica, s. 42 (przypis 25). Z wcześniejszych i póź
niejszych głosów kwestionujących tezę Górki w sprawie Wawrzeńczyc trudno często wydobyć dojrza
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Trudno oprzeć się wrażeniu, że za pomocą takiego szkieletu argumentacyj
nego wątpliwości wyrażonych przez Górkę tak łatwo się nie pozbędziemy. Idąc
bowiem nawet na najdalej idące ustępstwa wobec rzeczywiście istniejących i nie
kwestionowanych różnic w praktykach kancelaryjnych sporządzania dyplomów
i indywidualnej wrażliwości dyktatorów, nie można zbyć nimi jednoznacznego
świadectwa, że przed sądem legackim uwzględniono możliwie najszerszy wachlarz
obustronnych racji, z uwzględnieniem zeznań świadków („[Calixtus abbas] suo
eas iuri nec aliqua ratione vel testibus vendicare posset”)73. Należy też zapytać,
jakich innych dowodów mógł dostarczyć opat Kalikst, aby de facto anulowano
wyrok legata, skoro ani świadectwo dokumentu, ani zeznania świadków, którzy
mogliby dobrze pamiętać wydarzenia sprzed najdalej 30–35 lat, nie mogły być

łą krytykę analityczną, cf. przede wszystkim K. M a l e c z y ń s k i [uwagi wydawcy], [w:] CDS, t. I,
nr 25, s. 66 (przypis 45 — tutaj gołosłowna uwaga: „Nieuzasadnionym [...] jest zdanie Górki O. [...],
że mamy tu do czynienia z interpolacją”) oraz H. Ł o w m i a ń s k i, Początki Polski, t. VI, cz. 1, s. 273
(dopuszczał on prawdopodobieństwo innych, drobniejszych interpolacji). Całkowicie pominął zastrze
żenia Górki A. M o e p e r t, Die ältesten Urkunden, s. 15–20, zwłaszcza s. 19–20, zadowalając się za
pewnieniem L. S c h u l t e g o, Die angebliche Urkunde, s. 347–348, że passus o nadaniu dziesięciny
z Wawrzeńczyc jest autentyczny. Konkretnej krytyki tych ustaleń nie przedstawił również
L. S a n t i f a l l e r, Über die Urkunde, s. 14–33, a nierozstrzygniętą sprawę pozostawił H. A p p e l t
[uwagi wydawcy], [w:] Schl. UB, t. I, nr 19 (s. 14–15: „Allein die Tatsache, dass diese Zehnten sehr
bald Gegenstand eines Rechtsstreites zwischen dem Stift und dem Bistum Krakau wurden [...], ist
noch kein Beweis für Verunechtung [der ganzen Urkunde aus dem Jahre 1149 — M.K.]”). Swój sąd
zawiesiła też ostatecznie Z. K o z ł o w s k a –B u d k o w a, [rec.] Codex diplomaticus nec non epistola
ris Silesiae, s. 235, konkludując: „sprawa dziesięciny z Wawrzeńczyc, głównego powodu zarzutów
przeciw temu ostatniemu [dokumentowi z 1149 r.], nie jest jeszcze jasna. Legat Reinald w Jeżowie
przysądził tę dziesięcinę biskupowi krakowskiemu (nr 50). Późniejsze dokumenty z lat 1193, 1201
i 1206 wymieniają Wawrzeńczyce jako własność klasztoru (ostatnie nawet z przynależnościami w po
staci targu i karczmy), ale bez wzmianki o dziesięcinie, której nie pomijają, mówiąc o innych posiadło
ściach klasztoru. Stąd wniosek, że klasztor musiał wyrzec się tej dziesięciny i jeżeli podrobił tytuł
prawny w postaci wzmianki o nadaniu biskupa Mateusza, utwierdzonym jego klątwą, wzmianki wsta
wionej w akt książęcy z r. 1149, to chyba w czasie procesu po śmierci wystawcy (Bolesława
Kędzierzawego), a przed synodem w Jeżowie, a przed r. 1185”. Drobniejsze, przygodne wypowiedzi
autorów z konieczności pomijam.
73
Zastosowanie w dokumencie legata takiej formuły ukazuje, że w Jeżowie odbywał się dosłow
nie rozumiany sąd z drobiazgową i staranną weryfikacją racji obydwu stron. Gdyby więc mnisi z opac
twa ołbińskiego dzierżyli w ręku dokument Bolesława Kędzierzawego wraz z widniejącym w nim dziś
passusem o konfirmacji biskupa Mateusza (lub mogli dostarczyć go do Jeżowa za pośrednictwem po
słańców), to wobec takiego świadectwa nie dałoby się przejść obojętnie, a jego autentyczność mógłby
— wobec wątpliwości legata — podnieść każdy świadek rekrutujący się z polskiej świeckiej elity po
litycznej czy hierarchii kościelnej, zorientowanych znakomicie w prawidłach redagowania polskich
dokumentów tej doby. Nie wydaje się też, aby Reginald zdecydował się rozstrzygnąć tę kwestię przed
wcześnie, nie zapoznając się z całością pisemnej podstawy ołbińskich roszczeń, a reprezentanci klasz
toru z opatem na czele powołaliby się z pewnością na ten dokument i po niego posłali, jeżeli nie przy
wieźli go od razu na synod, gdzie opat Kalikst wystąpił jako powód.
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wystarczające? Jednoznaczna nie wydaje się również kwestia późniejszego stanu
prawnego w zajmującej nas sprawie, bulla Celestyna III (1193) informuje bowiem
wprawdzie bardzo ogólnie o zatwierdzeniu wszystkich dochodów opactwa (w tym
dziesięcin) en bloc74, ale expressis verbis dowiadujemy się o tym dopiero z bulli
Innocentego III (1201). Obydwa dokumenty zostały zredagowane w Rzymie na
podstawie nadesłanych ze Śląska materiałów, których z oczywistych względów
nikt nie mógł na miejscu za każdym razem weryfikować, zatem z faktu wyszcze
gólnienia dziesięcin z Wawrzeńczyc w 1201 r. nie wynika jeszcze prosty wniosek,
że istotnie należały one — zgodnie z prawem — do klasztoru75.
Nic na ten temat nie wiedzą również jednobrzmiące dokumenty biskupa
krakowskiego Pełki i opata norbertanów wrocławskich Gerarda z 1206 r., w któ
rych było i miejsce, i sposobność, by wspomnieć, co rzeczywiście przekazywały
sobie strony. Nic nowego pod tym względem nie wnoszą także przywołane przez
Trawkowskiego i stosunkowo późne „Dzieje opatów klasztoru św. Wincentego”
Mikołaja Libentala, z których wynika, że opat norbertanów zrzekł się wówczas
również należnych mu dochodów dziesięcinnych z Wawrzeńczyc; zapisy te zna
mionuje rażąca sprzeczność z dyspozycjami oryginalnych dokumentów76. Nie
74

Vide CDS, t. I, nr 70, s. 166, 169–170: „Preterea quascumque possessiones, quecumque bona
eadem ecclesia in presentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum,
largitione regum vel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante domino poterit
adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus
exprimenda vocabulis. [Tu następuje dokładne wyliczenie dóbr klasztornych wykazujące ogromne
podobieństwo do analogicznego wyliczenia z 1149 r., pomnożone o nowe nadania, zredagowane
najpewniej w petycji do Stolicy Apostolskiej na podstawie zapisek z klasztornej „Libri traditionum”,
a następnie:] Sane laborum vestrorum, que propriis manibus aut sumptibus, colitis sive de nutrimentis
animalium vestrorum. Nullus a vobis decimas exigere vel extorquere presumat [...] Ad hec inhibemus,
ne cui episcopo vel aliiplus a vobis pro vestris decimis petere et recipere liceat, quam fuerit
a predecessoribus eorum usque ad hec tempora requisitum [...] Decimas preterea et possessiones ad ius
ecclesiarum vestrarum spectantes, que a laicis detinentur, redimendi et legitime liberandi de manibus
eorum et ad ecclesias, ad quas pertinent, revocandi libera sit vobis de auctoritate nostra facultas”.
75
Vide CDS, t. I, nr 87, s. 206–208: „Eapropter dilecti in domino filii [...] personas vestras et
monaterium cum omnibus bonis, que in presentiarum rationabiliter possidet, aut in futurum iustis mo
dis prestante domino poterit adipisci, sub beati Petri et nostre protectione suscipimus. Specialiter
autem sancti Martinj in Vratizlau [...] Villas: Sobotisse, Virben, [...] Polisnice, Zuetez, Reptones,
Veyow, Zuetniki, Kenese e t L a u r e n t i c i j c u m d e c i m i s e t o m n i b u s e a r u m a p p e n 
d i t i i s [podkr. własne — M.K.]”. Passus ten można rozumieć dwojako — albo słowa „cum decimis
et omnibus earum appenditiis” odnoszą się tylko do Wawrzeńczyc, a poprzednie wsie wymieniono na
zasadzie prawa własności posiadanego do nich przez klasztor, albo zakonnicy posiadali prawo do po
boru dziesięciny i innych świadczeń z każdej z wymienionych wsi. Skłaniamy się ku drugiej tezie.
76
Vide Schl. UB, t. I, nr 100, s. 71–72. Wystarczy przywołać jedną wersję: „Ego Gerardus abbas
ecclesie sancti Uincentii notum facio omnibus [...], quia consilio et consensu fratrum ecclesie sancti
Uincentii dedi domino episcopo Cracouiensi Fulconi v i l l a m n o m i n e L a u r e n c i c i n
C r a c o u i e n s i e p i s c o p a t u s i t a m c u m o m n i b u s e i d e m v i l l e p e r t i n e n t i b u s,
f o r o v i d e l i c e t e t t a b e r n a e t o m n i b u s a t t i n e n t i b u s eidem episcopo et suis succes
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widzimy zatem powodu, by odstąpić od zarzuconej obecnie w historiografii pro
pozycji Górki, który słowa: „et Matheus episcopus decimam in Laurencit, quam
antecessores sui donaverunt, sub anathemate confirmavit” uznał za fragment ewi
dentnie interpolowany w dokumencie Bolesława Kędzierzawego. Jest to także
— w naszej opinii — jedyna większa interpolacja w tym dyplomie; wszystkie
pozostałe zapisy zasługują na wiarę, uznanie i krytyczne wykorzystanie77.
Drobnego retuszu wymaga jedynie termin wniesienia owej interpolacji, datę
skłonni bylibyśmy raczej umiejscawiać w przedziale między 1193 a 1201 r., a nie
w latach 1193–1206, ponieważ wzmianka o dziesięcinach z Wawrzeńczyc pojawia
się expressis verbis już w 1201 r., a bulla z roku 1193 nie dostarcza rozstrzygającego
dowodu, czy istotnie już wówczas opactwo zgłaszało swoje do nich roszczenia.
Tego ośmioletniego przedziału nie jesteśmy już w stanie zawęzić, choć biorąc pod
uwagę stosowny czas na formalności związane z uzyskaniem bulli Innocentego III
w Kurii rzymskiej, wydaje się, że wykaz posiadłości, które przedłożono do zatwier
dzenia, był już gotów w 1200 r. Asumpt do podfałszowania dyplomu Bolesława
Kędzierzawego stanowiła najpewniej lista świadków, którą otwierają właśnie Jan
(biskup wrocławski) i Mateusz (biskup krakowski). Bliskie kontakty tego ostat
niego z benedyktynami na Ołbinie, które potwierdza również wpis komemoracyjny
jego osoby do Nekrologu klasztoru na Ołbinie pod precyzyjną datą 18 paździer
nika78, sugerują, że rzeczywiście mógł on być obecny we Wrocławiu, gdy ówcze
sny princeps wystawiał dokument dla opactwa. Z całą pewnością nie konfirmował
jednak wówczas darowizny dokonanej przez poprzedników, których imiona –– co
znamienne –– nie pojawiają się w Nekrologu. Fałszerstwo to daje się wychwycić
głównie dzięki dokumentowi legata Reginalda, którego znaczenie jest na tym polu
nie do przecenienia.

soribus pleno iure in perpetuum possidendam pro villa Campino... [podkr. własne — M.K.]”. Jeżeli
znaleziono miejsce na wymienienie karczmy i targu jako przynależności Wawrzeńczyc, o których nie
wiadomo, by kiedykolwiek były przedmiotem sporów, to o ileż bardziej należało wpisać w tym miej
scu dziesięcinę(y) z tejże wsi, gdyby istotnie i ona(e) była(y) przedmiotem transakcji. Cf. na tym tle
Gesta abbatum monasterii s. Vincentii (Nikolai Liebental gesta abbatum monasterii s. Vincentii), [w:]
Scriptores rerum Silesiacarum oder Sammlung schlesischer Geschichtsschreiber, wyd. G. S t e n z e l,
t. II, Breslau 1839, s. 136: „Eciam sub hujus tempore anno Domini MCCVI. Fulco, episcopus
Cracoviensis, dedit villam Campyn alias Zaspi cum decimis pro villa Laurencii cum decimis in distric
tu Cracoviensi”.
77
Korzystając ze sposobności, prostuję błąd, który zakradł się do mojego artykułu recenzyjnego
O ustawie sukcesyjnej Bolesława Krzywoustego w kontrowersyjnym oświetleniu. W związku z pracą
Jacka Osińskiego, Statut Bolesława Krzywoustego, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2014, ss. 271+5 ta
blic, CzP.–H., t. LXVII, 2015, z. 2, s. 266, gdzie określiłem ów dokument jako „podrobiony”. Zgodnie
z zamysłem, przeoczonym w autorskiej korekcie, co ze skruchą wyznaję, miało widnieć tu słowo:
„podfałszowany”.
78
Vide Liber mortuorum, s. 78 (przypis 706), s. 140 (podobizna fotograficzna).
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VI. KONKLUZJE

W wyniku przeprowadzonej powyżej analizy podstawy źródłowej oraz dopeł
niającej ją literatury przedmiotu dochodzimy do następujących wniosków:
1. Przechowywany w Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej dokument
legata papieskiego, który 13 stycznia niewiadomego roku przybył do Polski za
pontyfikatu biskupa krakowskiego Gedki i rozstrzygnął na synodzie w Jeżo
wie spór o prawo do pobierania dziesięcin ze wsi Wawrzeńczyce na rzecz tego
hierarchy w jego sporze z opatem benedyktyńskiego klasztoru na wrocławskim
Ołbinie Kalikstem, zachował się nie tylko, jak dotąd uważano, w postaci mocno
nieczytelnego oryginału i kopii w kopiariuszu „Liber antiquus” z ok. 1445 r.,
lecz także kopii siedemnastowiecznej w kopiarzu znanym pod nazwą „Liber
archivi”, spisanym za pontyfikatu Andrzeja Trzebickiego.
2. Kopia siedemnastowieczna niezaprzeczalnie została sporządzona wyłącznie na
podstawie swojej piętnastowiecznej poprzedniczki z pominięciem oryginału, co
może wskazywać, że mógł on już wówczas być w pewnym stopniu nieczytelny
(o ile wcześniej nie zaginął).
3. Problem datacji dokumentu pozostaje nierozwiązany — jakiekolwiek próby
jej dookreślenia są całkowicie nieprzekonujące. Wyznacznikiem są w tej kwe
stii tylko lata pontyfikatu biskupa krakowskiego Gedki (19 czerwca 1166 —
19/20 września 1185).
4. Imię legata zostało zapisane w oryginale nie tak jak dotąd najczęściej przyjmo
wano, czyli w formie „Reinaldus”, lecz „Reginaldus”, na co wskazuje autopsja
dokumentu z użyciem lampy UV. Z obszernego materiału źródłowego z krajów
chrześcijańskiego świata drugiej połowy XII w. udało się nam wyłowić tylko
dwie niewymieniane dotąd w tym kontekście postaci, które moglibyśmy identy
fikować z legatem Reginaldem. Chodzi mianowicie o: a) Rainalda subdiakona
w Kurii rzymskiej, który z polecenia Lucjusza III rozpatrywał kwestię praw
biskupów Veroli do zamków w Monte San Giovanni i Strangolagalli oraz do
świątyni św. Mikołaja w Civitella — wzmiankuje go zachowany w oryginale
dokument papieski z 23 maja [1184]; b) Rainalda biskupa Jesi (przynajmniej od
1179 r.), który — jak zaświadcza pod rokiem 1185 współczesny wydarzeniom
notariusz klasztoru św. Elpidiusza w Fermo, Melchior — miał zbadać okolicz
ności sporu o kościoły, domostwa i część portu w Castro, toczącego się mię
dzy Berardem opatem klasztoru św. Apolinarego in Classe a biskupem diecezji
Fermo — Prezbiterem. Z obu tych kandydatur więcej przesłanek stoi za pierw
szą, jest to bowiem osoba z bezpośredniego otoczenia papieskiego (subdiakon),
wysłana z misją wprost z Rzymu, która z całą pewnością nie otrzymała sakry
biskupiej przynajmniej do 1184 r.
5. Całkowitemu podważeniu uległ natomiast domysł Olgierda Górki, że legatem
w Polsce mógłby być inny subdiakon papieski o inicjale R., opisany w „Liber
pontificalis” pod rokiem 1177 jako poseł papieski (nuntius) na terenie obecnych
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Włoch. W świetle badań Jeana–Yves’a Mariotte’a (1972, 1975) był nim naj
pewniej Roger z Vico Pisano, późniejszy biskup Lozanny (1178–1212). Ów
subdiakon R. na pewno nie jest też tożsamy z subdiakonem Rolandem, bisku
pem–elektem diecezji Dol–de–Bretagne, który w 1182 r. wysłany został do
Szkocji jako legat Lucjusza III, co wynika dobitnie z połączonych świadectw
opata z Mont–Saint–Michel Roberta Torigni, Rogera z Hoveden, Benedykta
(opata z Peterborough) i kardynała Bosona w „Liber pontificalis”.
6. Dokument legata Reginalda, sam w sobie niezwykle lapidarny, nie daje żadnych
podstaw do snucia rozważań nad okolicznościami zawiązania sporu o dziesię
ciny z Wawrzeńczyc. W połączeniu z przekazem innych źródeł dokumentowych
związanych z klasztorem św. Wincentego na Ołbinie można jednak zrekon
struować najistotniejsze etapy tego zatargu, na co zbyt słabo, zbyt rzadko lub
zgoła mylnie zwracano uwagę w dotychczasowej debacie. W wyniku przepro
wadzonego rozbioru krytycznego tych dyplomów jasne się staje, że klasztor
benedyktynów na Ołbinie dysponował od 1149 r. tylko prawem własności wsi
Wawrzeńczyce (nadanej przez niejakiego komesa Andrzeja), ale nie dziesię
ciną (dziesięcinami) pobieraną (pobieranymi) z tej wsi, na co dokument legata
wskazuje zupełnie jasno. Jeszcze w bulli protekcyjnej Celestyna III z 1193 r.
dla klasztoru na Ołbinie (świeżo przejętego przez norbertanów) nie znajdujemy
żadnej wyraźnej wskazówki, że dziesięcina(y) ta(e) miała(y) przynależeć klasz
torowi, mimo że bulla została zredagowana na podstawie bardzo skrupulatnego
wyliczenia wszystkich ówczesnych posiadłości i źródeł dochodów. Prawa do
spornej(ych) dziesięciny (dziesięcin) zostały wymienione dopiero w kolej
nej bulli — Innocentego III z 1201 r., ale norbertanie — ustami swego opata
Gerarda — nic o nich nie wspominali, zrzekając się własności Wawrzeńczyc na
rzecz biskupów krakowskich w 1206 r. w zamian za wieś Kępin z przypisań
cami, 20 grzywien srebra i dziesięcinę z Woźnik. Późniejsze zapiski klasztorne,
dopowiadające fakty, których nie znajdujemy w podstawie dokumentowej, nie
zasługują w tym przypadku na wiarę. Passus o nadaniu dziesięciny wawrzeń
czyckiej benedyktynom przez poprzedników biskupa krakowskiego Mateusza
i zatwierdzeniu przez niego tej darowizny pod anatemą, znajdujący się w doku
mencie Bolesława Kędzierzawego z 22 czerwca 1149, okazał się natomiast póź
niejszą interpolacją wniesioną najpewniej między 1193 a 1201 r.
7. Nie widząc innych świadectw i poszlak źródłowych, które mogłyby okazać się
pomocne w naświetleniu losów legacji Reginalda do Polski, zamykamy dysku
sję nad wystawionym przezeń dokumentem nową edycją krytyczną, która jako
pierwsza opiera się zarówno na odczycie oryginału, jak i całej zachowanej pod
stawie rękopiśmiennej.
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ANEKS*
79

Jeżów, 13 stycznia (1167–1185)
Reginald, legat Stolicy Apostolskiej, rozstrzyga na synodzie w Jeżowie w obec
ności polskiej hierarchii kościelnej i elity politycznej spór o prawo do pobiera
nia dziesięcin ze wsi Wawrzeńczyce, który rozgorzał pomiędzy Gedką biskupem
krakowskim a Kalikstem (Chwaliszem) opatem benedyktyńskiego klasztoru św.
Wincentego na Ołbinie we Wrocławiu, przyznając sporne dziesięciny biskupowi
krakowskiemu, który jednak w geście szczodrości darował je dożywotnio na prośbę
legata niemającemu do nich tytułów prawnych opatowi. Po jego śmierci mają one
jednak — zgodnie z wyrokiem — należeć do biskupów krakowskich.
Or.: Kraków, Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej [dalej cyt.:
AKKK], Dokumenty pergaminowe, sygn. D. Perg. 2. Niewielki dokument perga
minowy (tzw. odmiany niemieckiej) o wymiarach: 175 mm (szerokość) × 83 mm
(wysokość) z pliką wysokości 12 mm. Pergamin dość cienki, dobrze zachowany,
widoczne niewielkie ubytki oraz naddarcia brzegu w prawej części karty; popla
miony w kilku miejscach bliżej nierozpoznaną substancją chemiczną (nie reagen
sem, bowiem pismo w zaplamionych miejscach jest dobrze widoczne). Pieczęci
brak, pozostały jedynie cztery niewielkie nacięcia w plice (każde o długości 5 mm
i szerokości 1 mm) o rozszerzających się delikatnie szerokościach przy górnych
i dolnych końcach, przez które mógł przechodzić cienki sznur (konopny lub lniany),
na którym mogła wisieć raczej drobna pieczęć (z racji wymiarów nacięć użycie
paska pergaminowego jest niemożliwe). Pismo z drugiej połowy XII w., wskazujące
na pochodzenie dokumentu od odbiorcy, staranne, z widoczną przewagą cech stylu
kodeksowego nad dokumentowym, bez elementów zdobniczych (brak inicjałów oraz
*

Niniejszą edycję oparto na wskazaniach Instrukcji wydawniczej dla średniowiecznych źródeł hi
storycznych, oprac. Komisja Historyczna Polskiej Akademii Umiejętności przy współudziale Towa
rzystw Naukowych we Lwowie, Poznaniu, Warszawie i Wilnie, Kraków 1925. Skróty stosowane
w edycji są tłumaczone na bieżąco w obrębie tekstu. Podstawą wydania uczyniono oryginał, natomiast
w kilku miejscach niemożliwych do odczytu nawet przy użyciu lampy UV posiłkowano się kopią 1
(fragmenty te ujmujemy zawsze w nawiasy kwadratowe). Dla przejrzystości edycji przyjęto też nastę
a– –a
oznacza litery, słowa lub dłuższe frazy widoczne w Or. gołym okiem lub za
pujące oznaczenia:
b– –b
— analogiczne litery, słowa lub dłuższe frazy widoczne
pomocą szkła powiększającego, natomiast
tylko pod lampą UV. W jednym miejscu wprowadzamy też nawias ostrokątny <…> na oznaczenie
wyrazu, którego brak tak w Or., jak i obydwu kopiach, choć pisarz Or. ewidentnie pozostawił miejsce
właśnie na wyraz „meo”, który narzuca się z kontekstu całkiem jasno. W miejscach niewidocznych
w Or. przyjęto też, jako najbardziej odpowiadającą dwunastowiecznym regułom, pisownię z e caudata
(kop. 1 oddaje ten dźwięk przez „e”, a kop. 2 przez dyftong). W kop. 2 dominuje pisownia klasycyzu
jąca, czego osobno dla każdego wyrazu nie sygnalizujemy (wyjątek stanowią nazwy własne).
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wydłużonego kształtu liter w inwokacji), dość regularne, z tendencją do zacho
wywania stałej szerokości liter i ich osobnego stawiania w bardzo niewielkich
odstępach wewnątrz wyrazów, z wertykalnie wydłużonymi laskami liter wysokich
(szczególnie w przypadku „s” i „f” zakończonymi z reguły prosto u dołu, a zagię
tymi w prawą stronę u góry), rozciągnięte na praktycznie całą szerokość pergaminu
(z minimalnymi marginesami po lewej i prawej stronie oraz z relatywnie większym
dolnym marginesem), wyblakłe, w zdecydowanej większości miejsc już nieczytelne
(wersy 1 oraz 2 czytelne tylko w środkowej części, w wersach 3–5 zupełnie nieczy
telna prawa strona, najlepiej zachowane wersy 6–9), zdaniem E. O t t e n t h a l a
(Mitteilungen des österreichischen Instituts für Geschichtsforschung, t. XXXVIII,
1920, s. 336) wykazujące podobieństwo do pisma notycji o zamianie dwu wsi
leżących pod Sandomierzem na dwie wsie i las książęcy, dokonanej między
biskupem Gedką a Marią żoną Bolesława Kędzierzawego (AKKK, Dokumenty per
gaminowe, sygn. D. Perg. 1 oraz podobizna fotograficzna w: Monumenta Poloniae
Paleographica, wyd. S. K r z y ż a n o w s k i, fasc. I, Cracoviae 1907 [dalej cyt.:
MPPal.], tabl. VIII). Na stronie dorso dokumentu brak śladów jakichkolwiek
inwentaryzacji zabytku w dobie staropolskiej.
Kop.: 1) AKKK, Libri privilegiorum, sygn. LP 2, tzw. kopiariusz „Liber antiquus”,
fol. 74v. (kopia piętnastowieczna — wg Or.); 2) AKKK, Libri privilegiorum, sygn.
LP 5/9, tzw. kopiariusz „Liber archivi”, fol. 20v, nr VI (kopia siedemnastowieczna
— wg kopii 1).
Podob.: 1) Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej, ed. F. P i e k o s i ń s k i
[dalej cyt.: KDKK], cz. I, Kraków 1874, tabl. IV; 2) MPPal., tabl. XI. Obydwie
podobizny przedstawiają Or.
Ed.: 1) ks. M. G ł a d y s z e w i c z, Żywot błogosławionego Prandoty z Białaczowa
— biskupa krakowskiego, Kraków 1845, s. 198–199 (cz. III: Dowody z oryginal
nych dyplomatów i z innych akt Kapituły katedralnej krakowskiej wypisane, nr
2) — wg kop. 1; 2) KDKK, cz. I, nr 2, s. 4–6 (zdaniem wydawcy wg Or., z licznymi
odwołaniami do do kop. 1); 3) L. S c h u l t e OFM, Die angebliche Urkunde des
Herzogs Bolesław’ IV., „Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens” [dalej:
ZVGS], vol. XLVIII, 1914, s. 349 (wg ed. 2); 4) Codex diplomaticus et commemo
rationum Masoviae generalis, ed. J.K. K o c h a n o w s k i, t. I, Warszawa 1919,
nr 91, s. 94–95 (wg ed. 2); 5) Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae,
ed. K. M a l e c z y ń s k i, t. I, Wrocław 1956, nr 50, s. 121–123; 6) Schlesisches
Urkudenbuch, bearb. von H. A p p e l t, Bd. I, Wien–Köln–Graz 1963, nr 52, s. 31
(w przypadku ed. 5 oraz 6 brak wyraźnego wskazania ze strony wydawców, co było
podstawą edycji).
Reg.: 1) Regesten zur schlesischen Geschichte namens des Vereins für Geschichte
und Alterthum Schlesiens, hrsg. von C. Grünhagen, Teil 1: Bis zum Jahre 1250,
Breslau 1868, nr 44, s. 34; 2) S. S m o l k a, Mieszko Stary i jego wiek, wyd. 3,
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Kraków 2009 [pierwodruk 1881], nr 31, s. 451; 3) Z. K o z ł o w s k a –B u d k o w a,
Repertorium polskich dokumentów doby piastowskiej, z. 1: Do schyłku wieku XII,
wyd. 2, Kraków 2006 [pierwodruk 1937], nr 107, s. 168–169; 4) S. W e i s s, Die
Urkunden der päpstlichen Legaten von Leo IX. bis Coelestin III. (1049–1198),
Beihefte zu J.F. B ö h m e r, Regesta Imperii, Bd. 13, Köln 1995, nr XX.29, s. 281;
5) Polonia Pontificia sive repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis
Pontificibus ante annum MCLXXXXVIII Poloniae, ecclesiis, monasteriis civita
tibus singulisque personis concessorum, congessit W. K ö n i g h a u s, Gottingae
2014, s. 91 (nr 23) oraz s. 123 (nr 2).
a
1
b
c, 2
Ego Reg[ina]l[dus , A]p(osto)licę Sedis legatus , cum in sinodo , quę in Yezov in
oct(ava) Epiphanię [celebrata] est, [cum episcopis et abbati]bus et ceteris Polonię
d
e
3
personis consederem et abbas sancti [Vincentii Calixtus videlicet] alio v(ero)
f
g,4
nomine Qualis dictus , pro decimis de Laurentic super epis[copum Cracouiensem
5
h
Gethconem virum honara]bilem, querimoniam fecisset et suo eas iuri nec aliqua
i
r(ati)one vel testibus [vendicare posset, a prefato] episcopo non sine precum ins
tantia impetravi, quatinus iam dictus abbas decimas, [de quibus agebatur], sub
j
obtentu gr(ati)ę personaliter ad tempus obtineret, personaliter v(ero) dico et ad
k
tempus, [ut ei tantummodo, dum] viveret, et n(on) eccl(es)ię ipsius concessas
l
credatur . Ne ergo de cetero post decessum eius [a successore ipsius] vel eius
dem ecclesię fratribus contra dominum Cracouiensem vel successorem eius pro
sep[edictis decimis] querimonia moveri posset, quod me mediante et impetrante
terminatum est, [scripto et si]gillo <meo> confirmare decrevi.

a

Kop. 1: Ego Reinaldus (obydwa wyrazy z majuskulnej litery). W Or. odczytanym pod lampą UV
można dostrzec niewidoczną gołym okiem trzecią literę „g” w imieniu, co wyklucza lekcję Reinaldus.
Kop. 2 również podaje Reginaldus, ale jest to zbieżność przypadkowa z Or. (vide. wyżej, pkt. III);
b
Kop. 1 oraz Kop. 2: synodo; c Kop. 1: Yezon, Kop. 2: Jezow; d Kop. 1 (niepoprawnie): conscende
rem, Kop. 2 (niepoprawnie): conscendens; e Kop. 2: Vincentij; f Kop. 2 (niepoprawnie): dictis;
g
Kop. 1: Laurencic, Kop. 2: Laurencyce; h Kop. 1 i 2 (niepoprawnie): iure; i Kop 1: racionem ali
quam; Kop. 2: ratione aliqua; j Kop. 1: gracie; k Kop. 1 i 2 (niepoprawnie): concessa; l Kop. 1 oraz
Kop. 2 (niepoprawnie): reddatur.
1
Skądinąd nieznany, brak tytulatury biskupiej ewidentnie sugeruje, że w momencie wystawiania
dokumentu nie zaliczał się do grona hierarchów Kościoła; zapewne jeden z duchownych Kurii rzym
skiej za pontyfikatu Aleksandra III lub Lucjusza III (subdiakon, prałat?). O próbach jego identyfikacji
i naszych w tym zakresie propozycjach cf. wyżej, pkt IV. 2 Jeżów — miejscowość w gminie Jeżów
(ob. województwo łódzkie, powiat brzeźnicki). Od XII w. siedziba prepozytury benedyktyńskiego klasz
toru w Lubiniu — domniemanej fundacji rodu Awdańców (J. B i e n i a k, Polska elita polityczna XII w.,
cz. IIIA, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, red. S.K. K u c z y ń s k i [dalej: SPŚ], t. IV,
Warszawa 1990, s. 42–43; T. K i e r s n o w s k a, O pochodzeniu rodu Awdańców, [w:] SPŚ, t. V, War
szawa 1992, s. 66–67), Bolesława Krzywoustego (Z. P e r z a n o w s k i, Opactwo benedyktyńskie
w Lubiniu. Studia nad fundacją i rozwojem uposażenia w średniowieczu, Wrocław 1978, s. 59–61),
Bolesława Kędzierzawego lub jego syna Leszka (M. D e r w i c h, Monastycyzm benedyktyński w śre
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dniowiecznej Europie i Polsce. Wybrane problemy, Wrocław 1998, s. 196–197); cf. W zestawieniu ta
belarycznym W. R o z y n k o w s k i, Patrocinia kościołów klasztornych fundacji władców polskich (XI–
XV wiek). Wokół patronatu władcy?, [w:] Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym, red.
M. D e r w i c h, A. P o b ó g –L e n a r t o w i c z, Wrocław 2005, tabl. 32 (s. 37, 41). 3 Kalikst (Chwa
lisz) — (ostatni?) opat benedyktyńskiego klasztoru św. Wincentego na Ołbinie we Wrocławiu (przed
przejęciem go przez zakon premonstratensów najpóźniej ok. 1193 r.). W nekrologu klasztoru św. Win
centego na Ołbinie pod dniem 21 września odnajdujemy wpis „Falo abbas obiit”, którego to opata
wydawcy Nekrologu identyfikują z Kalikstem, jako że wpis został wniesiony najstarszą, trzynasto
wieczną ręką, która wpisała do zachowanego do dziś rękopisu także inne niewątpliwe komemoracje
z czasów, gdy klasztor należał jeszcze do benedyktynów (vide Liber mortuorum Abbatiae s. Vincentii
Wratislaviensis, wyd. K. M a l e c z y ń s k i, współpraca B. K ü r b i s, R. W a l c z a k, Warszawa 1971
(MPHsn, t. IX, cz. 1), s. 72 oraz przypis 651, s. 137). Podobna zapiska w tzw. Nekrologu czarnowąskim
(ed. W Wattenbach) pod dniem 21 września: „Falo et Otto abbates” — ZVGS, vol. I, 1855, s. 228.
Identyfikację tę należy ocenić jako najbardziej prawdopodobną, również z punktu widzenia onomasty
ki. Oczywiste bowiem wydaje się, że opat występujący na synodzie na Jeżowie nosił dwa imiona: jedno
łacińskie (Calixt) oraz drugie — ewidentnie słowiańskie (Qualis?). Najpewniej chodzi tu więc o jedno
z trzech wywodzących się ze wspólnego pnia etymologicznego imion: Chwalisz — Falisz —
Kwalisz; Chwał — Fał — Kwał; Chwałek (Chwałko) — Fałek (Fałko) — Kwałek (Kwałko), które wy
stępują licznie w średniowiecznym materiale źródłowym w bogactwie form wariantywnych, vide
Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. T a s z y c k i, t. I, Wrocław 1965, s. 353–356 (pod taki
miż hasłami). Wysuniętą swego czasu przez W. Kętrzyńskiego (MPH, t. V, Lwów 1888, s. 706, przypis
a) propozycję, aby w opacie Falonie z Nekrologu ołbińskiego próbować dostrzec przełożonego klasz
toru cystersów z Wąchocka, urzędującego ok. 1234 r., należy uznać dziś za całkowicie przebrzmia
4
Wawrzeńczyce — miejscowość w gminie Igołomia–Wawrzeńczyce (ob. województwo małopol
łą.
skie, powiat krakowski). W 1206 r. opat klasztoru św. Wincentego na wrocławskim Ołbinie odstąpił
własność tej wsi w zamian za wieś Kępin z 12 przypisańcami, 20 grzywien srebra oraz dziesięcinę
z Woźnik, vide wyżej, pkt. V. Zgodnie z informacją Jana Długosza z polecenia biskupa krakowskiego
Iwona Odrowąża powstał tu pierwszy kościół parafialny (Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae in
cliti Regni Poloniae, rec. D. T u r k o w s k a [et al.], lib. V–VI, s. 229, sub anno 1229); Joannis Długosz
senioris canonici Cracoviensis Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis nunc primum e codice auto
grapho editus, [ed. L. Ł ę t o w s k i], t. II: Ecclesiae parochiales, Cracoviae 1864, s. 173–175; t. III:
Monasteria, Cracoviae 1864, s. 77, 105, 268–269). 5 Gedko — biskup krakowski od 19 czerwca 1166
do 19/20 września 1185. Szerzej o nim vide R. G r o d e c k i, Gedko, biskup krakowski, [w:] PSB, t. VII,
Kraków 1948–1958, s. 366–367; J. D o b o s z, Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego,
Poznań 1995, s. 86–90, 161–172.

A critical study of Legate Reginald’s (Rajnald’s) document.
A contribution to the Polish diplomacy of the twelfth century
The present study focuses on one of the oldest, preserved in an original form, genuine
Polish documents from the second half of the twelfth century — the so–called diploma of
Papal Legate Reginald (Rajnald). Although the document has been known in the literature
on the subject for over one hundred and fifty years (both in the form of its much illegible
original, and of its fifteenth–century copy), for some time now it has not been a subject of
thorough studies of researchers, whose most acute interest in it displayed at the end of the
nineteenth and early twentieth century. This essay breaks this tendency and, after some
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preliminary remarks and as complete as possible review of the literature, from the oldest to
the most recent texts, it attempts to answer three essential questions which either remain
unanswered or are given erroneous answers. The questions are as follows: 1) What is the
value of the second, made in the seventeenth century, copy of the document, which has not
been commented upon and not researched? (remarks on the studies of the source made on
the basis of the author’s own archival search); 2) Whether the attempts made so far to
identify the person of the legate and to establish a correct lection of his name are reliable?
And if not, is it possible in the source text of the Christian European country of the second
half of the twelfth century to indicate alternative candidates? And 3) What is the role played
by Legate Reginald and his importance in historiographic contemplation of a dispute over
tithes at the village of Wawrzeńczyce, which the legate sought to resolve when he was in
Poland at a synod of bishops in the town of Jeżów under Cracow Bishop Gedko. The
reflections close with a new, sixth critical edition of the diploma, based on the reading of
the original with the use of state–of–the–arts equipments (ultraviolet lamp) and the whole
preserved handwritten text.
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Dyplomatyczne nieporozumienia.
Spory o podarki poselskie na dworze moskiewskim
w XVI i XVII w.
W nowożytnym moskiewskim ceremoniale dyplomatycznym wymiana podar
ków odgrywała znacznie istotniejszą rolę niż na dworach Europy Zachodniej1.
Zagraniczni dyplomaci zadziwieni odmiennością moskiewskiego protokołu
w opisach swoich doświadczeń poselskich często podkreślali szczególne znacze
nie upominków, których wręczanie kojarzono z obyczajami Orientu. Również
w historiografii genezę tego zwyczaju tłumaczono politycznymi związkami Rusi
Kijowskiej i Złotej Ordy, uważając ten obyczaj za kulturowe dziedzictwo okresu
jarzma tatarskiego2. Po zrzuceniu ostatnich śladów mongolskiej zależności w latach
osiemdziesiątych XV w. Wielkie Księstwo Moskiewskie musiało utwierdzić swoją
pozycję na arenie europejskiej, czemu służyło ustanowienie przez dwór moskiew
ski sojuszy i kontaktów z państwami zachodnimi. Rozszerzenie politycznych hory
zontów i umocnienie autorytetu moskiewskiego władcy miało wyraźny wpływ na
ceremoniał dyplomatyczny. W XVI i XVII w. pod wpływem zintensyfikowanych
kontaktów z Zachodem protokół ewoluował i był wielokrotnie celowo zmieniany3.
W transformacji moskiewskiego ceremoniału dyplomatycznego szczególną rolę
odegrało Wielkie Księstwo Litewskie, które pełniło funkcję pośrednika pomiędzy
1

L. J u z e f o w i c z, Put’ posła. Russkij posol’skij obyczaj. Obichod. Etikiet. Ceremoniał — ko
niec XV — pierwaja połowina XVII w., S.–Peterburg 2011, s. 116–132. Niniejszy artykuł nie rości
sobie pretensji do wyczerpania obszernej tematyki wymiany darów w ceremoniale dyplomatycznym
Moskwy. Ze względu na różnice w protokole i ceremoniale dyplomatycznym (podarki były rozumiane
jako symbol zależności i podległości) nie uwzględniono nieporozumień dotyczących podarków z misji
dyplomatycznych tatarskich i tureckich.
2
N.I. W i e s i e ł o w s k i j, Tatarskoje wlijanije na russkij posolskij ceremoniał w moskowskij pe
riod russkoj istorii, S.–Peterburg 1911.
3
O ceremoniale dyplomatycznym: S.A. B i e ł o k u r o w, O posolskom prikazie, Moskwa 1906,
s. 76–96; W.O. K l j u c z e w s k i j, Skazanija inostrancew o Moskowskom gosudarstwie, Moskwa
1918, s. 41–73; „Oko wsiej wielikoj Rossii”. Ob istorii russkoj dipłomaticzeskoj służby XVI–XVII wie
kow, red. N.M. R o g o ż i n, Je.W. C z i s t i a k o w a, Moskwa 1989.
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Moskwą a Zachodem. Wytrawni dyplomaci litewscy jak nikt inny rozumieli zasady
wschodniej dyplomacji.
Analiza funkcji i znaczenia wymiany darów w ceremoniale poselskim może
przyczynić się do głębszego zrozumienia praktyki i kultury politycznej państwa
nowożytnego4. Badania z zakresu nauk społecznych i kulturowych, poczynając od
klasycznego eseju Marcela M a u s s a, często koncentrowały się wokół społecznych
funkcji wymiany darów5. W ostatnich latach tematyka ta staje się coraz częściej
przedmiotem studiów z zakresu dziejów dyplomacji6. W polskiej historiografii na
polityczne znaczenie podarków w kontaktach dyplomatycznych Rzeczypospolitej
z Moskwą w XVI–XVII w. zwrócił uwagę Hieronim G r a l a, który przedstawił
całościowy przegląd poselstw z tego okresu. Omówił przy tym towarzyszące
wymianie darów nieporozumienia i skandale7. Wydaje się, że polityczne funkcje
podarków i różnice w ceremoniale poselskim najwyraźniej uwidaczniają się wła
śnie w sytuacjach skrajnych.

4

D. C a r r i ó –I n v e r n i z z i, Gift and Diplomacy in Seventeenth–Century Spanish Italy, „The
Historical Journal”, t. L, 2008, nr 4, s. 882.
5
M. M a u s s, Szkic o darze, [w:] idem, Socjologia i antropologia, przeł. M. K r ó l, K. P o m i a n,
J. S z a c k i, Warszawa 2001, s. 165–306; C.J. H i l s d a l e, Gift, „Studies in Iconography: Special
Issue Medieval Art History Today — Critical Terms”, t. XXXIII, 2012, s. 171–182.
6
M.in. Ch. W i n d l e r, Tributes and Presents in Franco–Tunisian Diplomacy, „Journal of Early
Modern History”, t. IV, 2000, nr 2, s. 168–199; M. J a n s s o n, Measured Reciprocity: English
Ambassadorial Gift Exchange in the 17th and 18th Centuries, „Journal of Early Modern History”,
t. IX, 2005, nr 3–4, s. 348–370; H. R e i n d l –K i e l, East is East and West is West, and Sometimes the
Twain Did Meet: Diplomatic Gift Exchange in the Ottoman Empire, [w:] Frontiers of Ottoman Studies,
vol. II, red. R. M u r p h e y, K. K i y o t a k i, C. I m b e r, London–New York 2005 (Library of Ottoman
Studies, 6), s. 113–124; D. C a r r i ó –I n v e r n i z z i, Gift and Diplomacy, s. 881–899; A.A. L j u b a j a,
Tatarskije „pominki” w kontiekstie wzaimootnoszenij Pol’skogo korolewstwa i Wielikogo kniażestwa
Litowskogo s Krymskim chanstwom w XVI wiekie, „Studia historica Europae Orientalis. Issliedowanija
po istorii Wostocznoj Jewropy”, t. I, 2010, s. 239–262; M.W. M o j s i e j e w, Ewoliucija i sodierżanije
posol’skich darow — „Pominok” w russko–nogajskich otnoszenijach XVI wieka, „Wiestnik MGGU
im. M.A. Szołokowa”, 2011, nr 4, s. 17–31; P. B u r s c h e l, A Clock for the Sultan: Diplomatic Gift–
giving from an Intercultural Perspective, „The Medieval History Journal”, t. XVI, 2013, nr 2, s. 547–
563; Ch. B r a u n e r, Connecting Things: Trading Companies and Diplomatic Gift–Giving on the Gold
and Slave Coasts in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, „Journal of Early Modern History”,
t. XX, 2016, nr 4, s. 408–428; M. T a l b o t, A Treaty of Narratives: Friendship, Gifts, and Diplomatic
History in the British Capitulations of 1641, „Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies”,
t. XLVIII, 2016, s. 357–398; Na jazykie darow. Prawiła simwoliczeskoj kommunikacii w Jewropie
1000–1700 gg., red. G. A l ’ t h o f, M. B o j c o w, Moskwa 2016.
7
Przede wszystkim H. G r a l a, Dyplomacja z upominkami w tle (wokół ceremoniału poselskiego
w stosunkach polsko–moskiewskich na przestrzeni XVI–XVII wieku), [w:] Skarby Kremla. Dary
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, red. N.W. R a s z k o w a n, I.A. Z a g o r o d n i a j a, A. S a r a 
t o w i c z –D u d y ń s k a, Warszawa 1998, s. 39–87; idem, Iwan Michajłow Wiskowatyj. Kar’iera go
sudarstwiennogo diejatiela w Rossii XVI w., Moskwa 1994, s. 260–274.
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Należy wyróżnić dwie grupy upominków: podarki wręczane carowi (w imie
niu monarchy wysyłającego poselstwo i osobiste w imieniu posła) oraz podarki
od cara przekazywane członkom legacji pod koniec ich misji, przed wyruszeniem
w drogę powrotną8. W kontaktach dyplomatycznych z Moskwą wartość darów,
które w symboliczny sposób reprezentowały monarchów i ich rządy, musiała odpo
wiadać randze legacji oraz prestiżowi wysyłającego ją władcy, a zarazem odzwier
ciedlać szacunek i poważanie dla moskiewskiego monarchy9. Upominki od cara dla
posłów powinny natomiast przekraczać wartość darów uprzednio mu złożonych,
oznaczać to miało jego znaczenie polityczne i międzynarodową pozycję. W 1603 r.
członkowie poselstwa miast hanzeatyckich otrzymali od cara upominki o wartości
odpowiadającej podarkom złożonym na początku misji Borysowi Godunowowi
i jego synowi — „gospodam lubekskim i sztral’zundskim posłam w dar po sierie
brianomu pozołoczenomu kubku, sootwietstwienno s podarkom, podniesiennym
każdym iz nich gosudarju”10. Ponadto posłowie otrzymali sobolowe futra, dzięki
czemu carskie dary, zgodnie z dyplomatycznym obyczajem, swój wartością znacz
nie przewyższały upominki poselskie.

8

Ceremoniał wręczania darów na audiencji opisał poseł cesarski Sigismund von Herberstein,
S. G i e r b e r s z t e j n, Zapiski o Moskowii: w dwuch tomach, red. A.L. C h o r o s z k i e w i c z,
Moskwa 2008, t. I, s. 552–553. Po przedstawieniu celu poselstwa doradca, który wprowadził posłów
przed oblicze władcy, wyczytywał z wcześniej sporządzonego spisu podarki (tzw. pominki, czyli dary
na pamięć) wraz z informacją, kto ów dar złożył (który poseł „bił czołem”).
9
W zbrojowni moskiewskiego Kremla mieści się jedna z najbardziej okazałych kolekcji posel
skich upominków. Wielokrotnie wydawano opisy zbiorów i albumy wystaw ilustrowane licznymi fo
tografiami, m.in. Gosuadrstwiennaja Orużejnaja pałata Moskowskogo Kremlja. Sbornik naucznych
trudow po materiałam gosudarstwiennoj Orużejnoj pałaty, red. S.K. B o g o j a w l i e n s k i j, G.A. N o 
w i c k i j, Moskwa 1954; Ch. O m a n, The English Silver in the Kremlin: 1557–1663, London 1961;
Gosudarstwiennaja orużejnaja pałata Moskowskogo Kremlja, red. A.A. G o n c z a r o w a et al.,
Moskwa 1969; G.A. M a r k o w a, Pamiatniki dipłomaticzeskich snoszenij Rossii i Awstrii w Orużejnoj
pałatie Moskowskogo Kriemla, [w:] Sławiano–germanskije kul’turnyje swiazi i otnoszenija, red.
W.D. K o r o l j u k, Moskwa 1969, s. 338–344; eadem, Gollandskoje sieriebro w sobranii Gosudar
stwiennoj Orużejnoj pałaty: Katalog, Moskwa 1990; Skarby Kremla. Dary Rzeczypospolitej Obojga
Narodów: wystawa ze zbiorów Państwowego Muzeum Historyczno-Kulturalnego, Moskiewski Kreml,
7 września — 8 listopada 1998, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1998; Gifts to the Tsars
1500–1700. Treasures from the Kremlin, red. B. S h i f m a n, G. W a l t o n, New York 2001;
I.A. Z a g o r o d n i a j a, Dipłomaticzeskije dary russkim cariam iz Rieczi Pospolitoj (po materiałam
knig prijezdow pol’skich wielikich posłow wtoroj połowiny XVII w.), [w:] Issliedowanija po
istocznikowiedieniju istorii Rossii (do 1917 g.): Sbornik statiej, Moskwa 2003, s. 71–98; eadem, Dary
szwiedskogo korola Karla XI w sobranii Orużejnoj pałaty, „Filimonowskije cztienija”, nr 2, Moskwa
2004, s. 174–182; „Wo utwierżdienije druzby...” Posolskije dary russkim carjam, zestawiła
I.A. Z a g o r o d n i a j a, Moskwa 2005; Britannia & Muscovy: English Silver at the Court of the Tsars,
red. N. A b r a m o v a, O. D m i t r i e v a, Yale University Press 2006.
10
Pojezdka Ganzejskogo posol’stwa w Moskwy (1603 u.), [w:] Sbornik materiałow po russkoj
istorii naczała XVII wieka, oprac. I.M. B o ł d a k o w, Sankt–Peterburg 1896, s. 34–35.
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Przy tym nie wszystkie rodzaje upominków były akceptowane. Wiadomo, że na
Zachód wysyłano w charakterze darów przede wszystkim sobolowe futerka, nigdy
jednak w formie futrzanych okryć. Przyjęło się bowiem, że równym sobie wład
com nie przystoi obdarowywać się ubiorami. Do niestosownych darów należały
również pieniądze, które kojarzyły się z płaceniem daniny oraz relacją podległo
ści11. Giles Fletcher, wysłannik królowej Elżbiety I na dwór Fiodora Iwanowicza,
przywiózł ze sobą niezwykle skromne według standardów moskiewskich dary, na
które składały się głównie monety. Według badaczy Fletcher nie mógł jednak przy
wieźć ze sobą po prostu pieniędzy. Elżbieta I zbyt dobrze znała się na dyplomacji,
by wysyłać moskiewskiemu władcy podarki nie dość bogate czy niemile widziane.
Jeżeli składano w darze monety, to tylko w ogromnych ilościach, wypełniając
nimi po brzegi złote i srebrne naczynia. Najprawdopodobniej poseł przywiózł
monety lub medale z wizerunkami królowej. Ponieważ tego rodzaju wyroby nie
były w Moskwie dobrze znane, uznano je za dary wyjątkowo mierne12. Podczas
oficjalnej audiencji car Fiodor Iwanowicz zakazał ich przyjmowania i zarządził,
by odesłano je posłowi13. Borys Godunow w liście do królowej angielskiej z lipca
1589 r. skarżył się, że chociaż Fletcher przywiózł podarki, to ani on, ani car nie
mogli ich przyjąć, ponieważ były to monety („pominki zołotyje, i w poły zołotoj,
i w czetwiert’ zołotogo i w diengu zołotogo/pieces of gold, and a half piece of
gold and a quarter piece of gold and a piece of gold of the size of a fathing”), tego
rodzaju prezenty nigdy wcześniej w dziejach relacji dyplomatycznych władców
moskiewskich z królową Elżbietą nie były składane14. W odpowiedzi w sierpniu
1590 r. Elżbieta I wystosowała długie pismo do cara Fiodora zawierające wiele
skarg, m.in. na niegodne potraktowanie jej posła. Fletcher został wręcz uwięziony
pod strażą (przy czym szczególnie miał się znęcać nad nim dumski diak Andriej
Jakowlewicz Szczełkałow), przez dłuższy czas nie mógł doczekać się audiencji
i nie został dopuszczony do prowadzenia rozmów z dumą bojarską w sprawie
współpracy handlowej i statusu kupców angielskich w Moskwie. Królowa zareago
wała również na odmowę przyjęcia wspomnianych monet, czy też medali, pisząc,
że przysłała wspaniałe dary w czasie, gdy zajęta była najtrudniejszym momentem
wojny z Hiszpanią. Jak pisała, dotarły do niej informacje, że podarki uznano za
niewystarczające i odrzucono, jakkolwiek nie były przecież, wedle jej mniemania,
tak błahe. Królowa zwróciła przy tym uwagę, że między władcami darzącymi się
miłością i przyjaźnią, wymieniano i dwakroć uboższe prezenty. Stwierdzała, że jej
11

L. J u z e f o w i c z, Put’ posła, s. 117, 121.
Britannia & Muscovy, s. 189–190.
13
Statiejnyj Spisok Anglijskago posła Jelizara Fletczera bywszago w Moskwie w 7097 godu, [w:]
Wriemiennik Impieratorskago moskowskago obszczestwa istorii driewnostiej rossijskich, Moskwa
1850, ks. 8, s. 3.
14
The First Forty Years of Intercourse between England and Russia 1553–1593 / Pierwyja sorok
liet snoszenij mieżu Rossijeju i Anglijeju 1553–1593, wyd. G. T o l s t o y, St. Petersburg 1875, s. 358,
363.
12

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

DYPLOMATYCZNE NIEPOROZUMIENIA

71

dary zostały odrzucone i wzgardzone w najbardziej uwłaczający sposób, wysłano
je bowiem z powrotem wraz z posłem do Anglii bez poszanowania braterskiej
miłości, którą car obiecywał Elżbiecie. Królowa pouczyła Fiodora Iwanowicza,
że jego carskiej czci znacznie bardziej odpowiadałoby, gdyby z zaufaniem i po
bratersku zawiadomił ją, że podarek po prostu się mu nie spodobał. Jeżeli car kie
dykolwiek przysłałby jej upominek wart i dziesięciokrotnie mniej od tego, o który
toczył się spór, przyjęłaby go nie przez wzgląd na samą rzecz, lecz na szacunek,
którym darzy osobę darczyńcy15.
Kolejny krytyczny komentarz cara przesłany został Elżbiecie I po wizycie jej
wysłannika Jerome’a Horseya w lipcu 1591 r. Fiodor Iwanowicz uznał za obrazę
pominięcie większej części jego carskiego tytułu w kierowanych doń przez królową
listach oraz opieczętowanie ich małą, a nie wielką pieczęcią. Najpierw w ogóle nie
chciał przyjąć z rąk Horseya dokumentów, jednak ostatecznie, na prośbę Borysa
Godunowa, wysłuchał posła i odpowiedział na listy. Samo powierzenie misji
Horseyowi, który był niemile widziany na dworze Fiodora Iwanowicza, zostało
potraktowane jako afront. Car w swojej odpowiedzi zaprzeczył, jakoby Giles
Fletcher był potraktowany gorzej niż jego poprzednicy. W sprawie podarków wyra
ził się natomiast krótko i jasno — nie były takie, jakie być powinny, w związku
z czym gdy car wysyłać będzie posła do królowej, również odpowiednio zmniejszy
dary16. W dalszej korespondencji, dzięki koncyliacyjnemu usposobieniu królo
wej Elżbiety oraz staraniom Borysa Godunowa, spór o tytulaturę i podarki został
załagodzony.
Władcom moskiewskim najczęściej przywożono w darze kunsztownie zdo
bione wyroby ze srebra i złota, drogocenne klejnoty lub wynalazki techniczne. Nie
zawsze spotykały się jednak one ze zrozumieniem. W 1559 r. duńskie poselstwo
Klausa Urne (Uhrne) w imieniu króla Chrystiana III podarowało Iwanowi IV pięk
nie zdobiony zegar, który początkowo został przyjęty. Jednak po trzech dniach car
zwrócił posłom podarek, mówiąc, że przyjaźń z duńskim królem jest dla niego
bardzo cenna, jemu jednak, jako chrześcijańskiemu władcy, nie wypada mieć do
czynienia z planetami i innymi znakami niebieskimi, dlatego przeprasza, ale jest
zmuszony zwrócić zegar17. Dla angielskich i holenderskich wysłanników misje
poselskie były także okazją, by zaprezentować swoje państwo od strony handlowej,
dlatego darowywano bardzo często główne towary eksportowe18. Indywidualne
upominki od posłów zwyczajowo były im zwracane pod koniec misji wraz z dodat
kową gratyfikacją w postaci futerek sobolowych. Te najlepszej jakości rozdawano
15

Ibidem, s. 374.
The First Forty Years, s. 393–394.
17
F. A d e l u n g, Kritiko–literaturnoje obozrienije putieszestwiennikow po Rossii do 1700 goda,
cz. 1, Moskwa 1864, s. 144; Akty Kopiengagienskago archiwa, t. 1: 1326–1569 gg., „Cztienija w Ob
szczestwie istorii i driewnostiej rossijskich” [dalej: CzOIDR], 1915, kn. 4, s. 139.
18
L. J u z e f o w i c z, Put’ posła, s. 118–120.
16
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na sztuki lub w parach, natomiast tańsze w tzw. sorokach, czyli kompletach składa
jących się z 40 sztuk19. Cesarski poseł Daniel Printz von Buchau wysłany z misją
w latach siedemdziesiątych XVI w. odnotował, że pod koniec legacji, kiedy jej
uczestnicy przygotowywali się już do drogi powrotnej, car przysłał dary składające
się z sobolowych futer, przy czym niektórym członkom poselstwa zwrócono to, co
sami wcześniej podarowali. Należało to do zwyczaju i bynajmniej nie stanowiło
oznaki niezadowolenia cara20.
Zwrot upominków przez posłów, odmowa ich przyjęcia albo zniszczenie z woli
cara, a nawet nieporozumienia towarzyszące ocenianiu wartości darów poselskich
mogły przyczynić się do porażki misji dyplomatycznej. W relacji Zygmunta von
Herbersteina znajduje się opis incydentu między wielkim księciem Wasylem III
a posłami litewskimi: wojewodą połockim Piotrem Kiszką, podskarbim litew
skim Michałem Bohuszem Bohowitynowiczem i pisarzem hospodarskim Iwanem
Hornostajem w 1526 r. Posłowie mieli na celu wynegocjowanie pokoju, zanim
doszło jednak do jakiegokolwiek porozumienia, kniaź Wasyl oddał królewskim
wysłannikom ich podarki, dodając „coś od siebie”. Herberstein tłumaczy, że tym
gestem władca moskiewski dawał do zrozumienia, że odprawia posłów, zanim ci
zdążyli wypełnić swoją misję. Jednocześnie miało to na celu zastraszenie posłów
i wymuszenie korzystniejszych dla Moskwy warunków planowanego porozumie
nia21. Skomplikowana symbolika wymiany dyplomatycznych upominków była
zrozumiała tylko dla doświadczonych, profesjonalnych dyplomatów22. Co prawda
brak podarków od monarchy wysyłającego poselstwo nie był uznawany za afront,
19

Ibidem, s. 117.
Naczało i wozwyszenije Moskowii. Soczinienije Daniła Princa iz’ Buchowa, CzOIDR, 1876,
kn. 4, s. 57.
21
S. G i e r b e r s z t e j n, Zapiski o Moskowii, t. I, s. 583–585.
22
Negatywnie zwyczaj obdarowywania ocenił włoski kupiec Rafaello Barberini, który przybył na
dwór Iwana Groźnego w 1564 r. W swojej pisemnej relacji z pobytu w Moskwie Barberini scharakte
ryzował mieszkańców państwa jako „chciwych” i „pozbawionych skrupułów” do tego stopnia, że
„niemożliwym jest uzyskanie od nich czegokolwiek albo załatwienie interesu, jeśli się ich wcześniej
czymś nie obdaruje”. Kupiec uprzedzał, że jeśli ktoś pragnąłby dostąpić zaszczytu audiencji u cara,
powinien przynieść ze sobą podarek. Zwyczajowo o „pragnieniu ucałowania ręki gosudara” informo
wano „kanclerza” (dumskiego diaka), który mógł w takiej sytuacji zapytać, czy petent przyniósł ze
sobą coś, dzięki czemu byłby godny „ujrzenia jasnych oczu gosudara” — to znaczy, czy przyniósł ze
sobą podarki. Barberini pisze, że ta wszechobecna zachłanności zaraziła także osoby prywatne. Jego
zdaniem polityczna elita państwowa dawała zły przykład carskim poddanym. Barberini nie postrzegał
zwyczaju obdarowywania podarkami jako istotnego elementu dworskiego i dyplomatycznego ceremo
niału, nie rozróżniał również zwyczajowego podarku od łapówki. Ponieważ podróżnik, sam nie będąc
dyplomatą, nie osadził tej tradycji w kontekście rytuału, nie zrozumiawszy treści, które ów rytuał
niósł, przypisał mieszkańcom Państwa Moskiewskiego chciwość, a elitę polityczną opisał jako do
szczętnie skorumpowaną. Barberini zresztą zauważył, że posłowie najróżniejszych państw przywożą
carowi dary i składają je na pierwszej audiencji, w związku z czym uznał, że i on musi obdarować
władcę (złożył pozłacany puchar z pokrywą), ponieważ bał się, że w przeciwnym wypadku „być może
20
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jednak niezłożenie osobistych darów przez posła dyskredytowało i kompromito
wało go nie tylko w oczach cara, lecz także i całego dworu. Zaobserwował to
w trakcie swojego pobytu w Państwie Moskiewskim w latach osiemdziesiątych
XVI w. legat papieski Antonio Possevino: „Dary przeznaczone dla tego księcia
powinny być godne tak wielkiego władcy, z nich pewna część powinna być złożona
w imieniu Stolicy Apostolskiej lub tego, który wysyła posła. Druga część podarun
ków powinna być ofiarowana w imieniu posła, w przeciwnym bowiem wypadku
wielki książę moskiewski poczytałby to sobie za obrazę, podobnie zresztą jak inni
władcy wschodni od zamierzchłych czasów”23.
Demonstracyjna hojność względem legatów była ściśle związana z ideą car
skiej czci. Koncepcja ta miała kluczowe znaczenie dla kształtu dyplomatycznej
etykiety, opierającej się na przekonaniu, że dawanie należy do najważniejszych pre
rogatyw władcy, a otrzymywanie jest powiązane z pozycją poddanego. Odnotował
to Herberstein: „W swoim czasie było przyjęte, by na takie podarki odpowiadać
podarkami dwukrotnie większymi; dlatego i darowali, i w zamian dostawali nie
mało”24. Podobną obserwacją dzieli się Possevino: „Dary te (jak mówiłem) zwra
cają się często z nawiązką przy odjeździe posła”25. Odmowa przyjęcia carskich
podarków spotykała się ze stanowczą reakcją urzędników moskiewskich, czego
także miał okazję doświadczyć legat papieski: „Kiedy po raz drugi odmówiłem
przyjęcia darów, senatorowie zwrócili mi uwagę, że powinienem uszanować sta
rodawny zwyczaj tego państwa i nie urażać łaskawości księcia”26. Nieodpowiedni
podarek, uwłaczający sposób wręczenia go moskiewskiemu władcy albo, co gor
sza, podanie w wątpliwość carskiej hojności i wzgardzenie carskimi darami mogły
stać się zarzewiem poważnego konfliktu dyplomatycznego, czego przykładem są
niefortunne losy poselstwa wojewody inowrocławskiego Jana Krotoskiego i kasz
telana mińskiego Mikołaja Talwosza z 1570 r.27 Problemy zaczęły się w momen
cie przekroczenia przez polsko–litewski orszak wschodniej granicy, a napięta
atmosfera towarzyszyła posłom w trakcie prowadzenia negocjacji pokojowych
oraz audiencji u cara. Nie zabrakło także skandali związanych z podarkami.
Jeden z członków poselstwa, Rafał Leszczyński, podczas audiencji u cara, zgod
nie z moskiewskim obyczajem, złożył swoje upominki. Później jednak na dworze
zjawili się kupcy, by przedstawić carowi swoje towary. Jednym z nich był zegar,
który spodobał się Iwanowi IV tak bardzo, że chciał go odkupić za proponowaną

nie wypuściliby mnie z tego kraju”, Putieszestwije w Moskowiju Rafaela Barberini w 1565 godu, „Syn
otieczestwa”, 1842, ks. 7, s. 16, 21.
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A. P o s s e v i n o, Moscovia, tłum. A. W a r k o t s c h, Warszawa 1988, s. 74.
24
S. G i e r b e r s z t e j n, Zapiski o Moskowii, t. I, s. 552–553.
25
A. P o s s e v i n o, Moscovia, s. 74.
26
Ibidem, s. 52.
27
Szczegółowo przebieg poselstwa i wszelkie konsekwencje natury dyplomatycznej i politycznej
przedstawił H. G r a l a, Dyplomacja z upominkami, s. 47–53.
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przez kupca kwotę. Okazało się jednak, że kupiec nie chciał przyjąć zapłaty, tłu
macząc, że jest to przysłany przez posła Leszczyńskiego upominek. Car wpadł
w gniew, że taki „młody parobek” śmie składać władcy podarki, a nie zgodnie
z etykietą, sam poseł28. Z kolei niektórzy z uczestników legacji w dość nieprzemy
ślany sposób wyrazili własne niezadowolenie z otrzymanych podarków, co zostało
uznane przez stronę moskiewską za despekt względem cara29. Obydwie strony —
polsko–litewska i moskiewska — prowadziły skrupulatną dokumentację przebiegu
misji poselskiej, możemy zatem porównać relacje. Strona polsko–litewska skar
żyła się na obelżywe potraktowanie oraz przemoc opryczników. Po zakończeniu
negocjacji i podpisaniu kompromisowego traktatu pokojowego posłom przysłano
zgodnie z tradycją podarki carskie, „przeciwko upominków naszych, któreśmy
jemu dawali”30. Jednak niektórym członkom legacji oraz świty, w tym sekreta
rzowi Andrzejowi Chorużejowi, nie spodobał się fakt, że car nie wynagrodził ich
wystarczająco sowicie w porównaniu z podarkami, które sami złożyli. Postanowili
zatem nie przyjmować darów: „a tych upominków jego albo podarków brać nie
chcąc, przed przystawem kładli, mówiąc, aby te dary od nich wziął, a ich rzeczy im
zasię wrócone były”31. Nazajutrz posłów nawiedziło kilkuset zbrojnych, na czele
z Bułatem Arcybaszewem, którzy nie tylko potraktowali wysłanników w sposób
obraźliwy i niegodny, lecz także rozsiekali dwa konie wcześniej im podarowane.
A wszystkim, którzy nie chcieli przyjąć carskich podarków, Arcybaszew „obelży
wość wielką czynił i z sukien rozwlekając, pod nogi swoje kładł i deptał; a na
tych sukniach one dary odbierał i odliczywał; i niektórych za brodę rwał; zaczem
wielkiego niebezpieczeństwa używaliśmy”32. Strona moskiewska inaczej widziała
tę sytuację, o czym świadczą instrukcje dla carskich posłów z 1571 r. Chorużej
miał doświadczyć zniewagi i wielkich nieprzyjemności ze strony carskich pod
danych, ponieważ sam najpierw wzgardził darami Iwana IV, które były o wiele
liczniejsze i cenniejsze niż „upomineczki” złożone przez sekretarza. Car rozkazał
zwrócić Chorużejowi jego liche i biedne podarki, a także odebrać mu dary, złożone
mu wcześniej w imieniu władcy. Sekretarz na tę wiadomość miał zacząć ciskać
sobole na ziemię, czego świadkiem był Bułat Arcybaszew, który dotkliwie pognę
bił Chorużeja (zdarł z niego płaszcz i wyrwał mu brodę), za co spotkała go jednak
carska niełaska i został ukarany33. Zarówno posłowie, jak i car starali się dowieść,
że to przeciwna strona jako pierwsza naruszyła etykietę dyplomatyczną i postąpiła
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Sbornik Impieratorskogo Russkogo Istoriczeskogo Obszczestwa [dalej: SIRIO], t. LXXI: Pa
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t. III: 1560–1571, Sankt–Peterburg 1982, s. 786.
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H. G r a l a, Dyplomacja z upominkami, s. 50.
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Jagiellonki polskie w XVI wieku, t. V, wyd. J. S z u j s k i, Kraków 1878, s. 169.
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Ibidem.
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niewłaściwie. Niektórzy członkowie legacji odmówili przyjęcia podarków, być
może licząc na dodatkową gratyfikację ze strony cara. Niestety atmosfera skan
dalu, która od początku towarzyszyła tej misji, odbiła się negatywnie na rytuale
wymiany — próba nawiązania przez posłów do uświęconych zwyczajem „nego
cjacji” zakończyła się fiaskiem i eskalacją przemocy wobec nich. Nawet strona
moskiewska uznała, że przekroczona została granica i poczuła się w obowiązku
ukarać sprawcę. Iwan IV ze swojej strony poczuł się wielokrotnie obrażony — po
pierwsze uczyniono mu despekt już samym faktem wysyłania z podarkiem, który
przecież miał stanowić część ceremoniału podkreślającego pozycję i władzę cara,
zwykłego sługi. Składanie upominków od władcy i od posłów było szczegółowo
określoną ceremonią, której towarzyszyła pompa i splendor, odpowiadające sta
tusowi poselstwa, ale przede wszystkim honorujące główną postać dyplomatycz
nego spektaklu — moskiewskiego monarchę. Zaburzenie tej ceremonii stanowiło
wyraźne naruszenie zasad dyplomacji, a także było poczytywane za wielki afront
i obrazę cara. Po drugie — polscy i litewscy posłowie wzgardzili podarkami.
W mniej napiętej atmosferze być może takie zachowanie zostałoby zaakceptowane
przez wszystkich i uchodziło za zrozumiały element gry dyplomatycznej (o czym
dalej), niefortunne okoliczności sprawiły jednak, że zostało odczytane jako gest
wrogi, symbolizujący naruszenie carskiej czci.
Podobna sytuacja wydarzyła się kilkadziesiąt lat później w trakcie poselstwa
kanclerza Lwa Sapiehy do Borysa Godunowa w 1600 r., o czym dowiadujmy się
z relacji spisanej przez Eliasza Pielgrzymowskiego. Wysłannicy króla Zygmunta III
przygotowali podarki dla cara i następcy tronu. Ich spis wraz z krótką charaktery
styką odczytał w trakcie pierwszej audiencji bojar Michaił Sałtykow, posługując
się wcześniej przygotowanym rejestrem34. Jako pierwsze wymienił znakomite dary
od posłów królewskich, a następnie pomniejsze upominki od dworzan, którzy przy
jechali z poselstwem. Wart odnotowania jest brak darów od samego Zygmunta III,
spowodowany trudną i złożoną sytuacją między Rzecząpospolitą a Moskwą. Fakt
ten nie został jednak uznany za afront ani za naruszenie zasad dyplomacji w sytu
acji, w której zaprezentowano osobiste podarki od posłów35.
Ponieważ negocjacje trwały dłużej, niż przewidywano, wśród posłów i przed
stawicieli cara narastała wzajemna niechęć i irytacja. Konflikt zaczął się już na
samym początku tradycyjnymi sporami o tytulaturę carską, której Rzeczpospolita
nie uznawała36. Im dłużej obydwie strony nie mogły wypracować kompromisu,
34
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tym bardziej atmosfera stawała się napięta. Misja polsko–litewskich wysłanników
— którzy ze stroną moskiewską mieli traktować o niezwykle delikatnych planach
politycznej unii pomiędzy państwami — przedłużała się i wypracowanie zadowala
jącego obie strony rozwiązania stawało się coraz trudniejsze37. W pewnym momen
cie doprowadziło to do skandalu. Posłowie wzgardzili podarkami, a poirytowany
Sapieha zażądał przerwania rozmów i wypuszczenia jego ludzi z powrotem do
Rzeczypospolitej. Car mógł zatrzymać wszystkie przekazane mu dary jako zapłatę
za utrzymywanie i karmienie posłów w Moskwie: „A kniaź wielki wasz za to
zechce–li nagrody,/ Podarki od nas wzięte niech ma za swe szkody”38. Tak wyrażone
stanowisko zostało odebrane jako obelga i obraza carskiej czci. Utrzymywanie
zagranicznych dyplomatów po przekroczeniu przez nich moskiewskiej granicy
było uważane za honorowy obowiązek cara i jego poddanych. Bojarzy odpowie
dzieli, że mają wiele skarbów i bogactw, a car nie potrzebuje lichych podarków.
Zostaną więc one zwrócone posłom: „To słowo nieprzyhożo — dosyć skarbów
mamy,/ Hospodar nasz i my z nim na swym przestawamy./ O wasze upominki jeśli
wam tak idzie,/ Do każdego, kto co dał, nazad wszytko przydzie”39. Zwrot kosztow
ności nie należał bynajmniej do reguł dyplomatycznej gry, w której oznaczał łaskę
i hojność władcy moskiewskiego, przeciwnie — był raczej oznaką niezadowolenia
cara, niosąc ze sobą ryzyko niepowodzenia polskiej misji. Sapieha odpowiedział,
że nie przywieźli ze sobą prezentów, by je otrzymać z powrotem i że równie dobrze
mogą się one przysłużyć temu, komu zostały już wręczone: „Podarki–śmy nie
w sposób wrócenia tam dali,/ Żebyśmy o nagrodę i o nie zaś stali./ Bodaj zdrów ich
używał, komuśmy je dali,/ A my prędką odprawę do domu dostali”40. Ostatecznie
kryzys został zażegnany. Choć misja nie osiągnęła głównego celu, uczestnicy lega
cji otrzymali nie tylko tradycyjne futra od cara i mniejsze podarki od jego syna,
lecz także zwrot swoich podarków41, aczkolwiek — jak odnotował niezadowolony
i nieprzychylnie nastawiony do Moskwy Pielgrzymowski — ich wartość znacznie
odstawała od dobrze znanej zwyczajowej hojności moskiewskich władców: „Tej
tu w Moskwi że mało,/ myśmy to poznali./ Awa jako drzewo złe kwiat piękny
wydaje,/ Moskiewskie przeciwko nam były obyczaje”42.
Podarki od posłów były tak ważnym elementem ceremoniału dyplomatycz
nego, że bez nich nie mogło dojść do pierwszej audiencji. Gdy opóźniała się
dostawa podarków angielskiego posła Jerome’a Horseya, car Fiodor Iwanowicz,
po kilkukrotnym ponagleniu, sam wreszcie zdecydował się wysłać pięćdziesięciu
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strzelców, by przyspieszyli ich przewóz43. Poseł cesarza Ferdynanda I Hieronim
Hofmann, przebywający w Moskwie w latach 1559–1560, nie przywiózł ze sobą
podarków nie tylko od władcy, lecz także od siebie, tłumacząc, że nic nie wiedział
o takim obyczaju44. Przez stronę moskiewską zostało to uznane za afront45. Cesarski
wysłannik przybył na dwór Iwana Groźnego z trudną misją w okresie wojny inflanc
kiej. W instrukcji poselskiej nakazano mu przede wszystkim zgromadzić informa
cje na temat konfliktu; dodatkowo miał w miarę możliwości dążyć do zakończenia
działań wojennych. Cesarz wyraził nadzieję, że wielki książę moskiewski, nie zwa
żając na przyczyny wybuchu wojny, zawrze niebawem pokój z królem Zygmuntem
Augustem46. Poseł nie spotkał się z życzliwym przyjęciem i jego misja zakoń
czyła się fiaskiem już na samym początku, ponieważ nie wydano zgody nawet na
audiencję u cara. Hofmannowi pozostały tylko nieoficjalne spotkania z bojarami
oraz gromadzenie informacji. Porażkę posła można tłumaczyć nieprzestrzeganiem
przez niego podstawowych zasad moskiewskiego protokołu dyplomatycznego47.
Hofmanna kilkukrotnie dopytywano, czy aby na pewno nie przywiózł żadnych
podarków ani od cesarza, ani od siebie, lecz za każdym razem poseł odpowiadał
przecząco. Kolejnym powodem dyplomatycznych zatargów było konsekwentne
odmawianie uznania przez posła tytułu carskiego Iwana Groźnego. Hofmann
tłumaczył się, że został wysłany przez cesarza nie do imperatora, a do wielkiego
księcia i nie otrzymał pozwolenia na tytułowanie moskiewskiego władcy w inny
sposób. Sam Ferdynand zresztą w poselskiej instrukcji tytułował Iwana Groźnego
tylko wielkim księciem48. Pozostaje pytanie, czy gdyby poseł cesarski przywiózł
podarki, to jego misja zakończyłaby się w inny sposób. Istnieją przesłanki (o któ
rych dalej), by sądzić, że w wyjątkowych lub sprzyjających okolicznościach strona
moskiewska mogła wybaczyć posłowi brak upominków lub zręcznie wybrnąć
z tej sytuacji. Warto przyjrzeć się zatem politycznym okolicznościom, w których
przyszło Hofmannowi reprezentować swojego władcę na dworze moskiewskim.
43

Russia at the Close of the Sixteenth Century: Comprising the Treatise of the Russe Common
Wealth by Giles Fletcher, and the Travels of Sir Jerome Horsey, ed. E.A. B o n d, London 2010 [re
print], s. 219.
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H. G r a l a, Dyplomacja z upominkami, s. 43.
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Hofmann pojawił się w Państwie Moskiewskim w zwrotnym momencie
początkowego etapu wojen inflanckich. Tuż przed nim, w styczniu 1560 r., na
dwór cara zawitał wysłannik Zygmunta Augusta, przynosząc ze sobą wyrażone
w ostrych słowach królewskie ultimatum oraz przestrogę. Polski władca katego
rycznie zażądał od Iwana Groźnego zaprzestania jakichkolwiek działań na terenie
Inflant, podkreślając przy tym, że te terytoria oddał mu pod opiekę sam cesarz,
co zostało potwierdzone wielokrotnie traktatami. Zygmunt August nie uznawał
carskich pretensji do daniny z Dorpatu („juriewskiej dani”), uważając za swój
obowiązek ochronę mieszkańców rozległych ziem. Strona moskiewska uznała
obecność polskich garnizonów w inflanckich twierdzach i miastach za niewąt
pliwe naruszenie praw Iwana Groźnego. Ze względu na dwuznaczne zachowanie
polskiego wysłannika kurs moskiewskiej polityki zagranicznej zaostrzył się tuż
przed przybyciem nieświadomego najnowszych dyplomatycznych przetasowań
Hofmanna49. Cesarski wysłannik już na wstępie wysłuchał od dumskiego diaka
Iwana Michajłowicza Wiskowatego długiego wykładu o przyczynach wybuchu
wojny w Inflantach, o dziedzicznych prawach władców moskiewskich do tych
terytoriów i planach militarnych Iwana Groźnego50. Interesującego kontekstu
dla tej misji dostarczają także dwa pisma — dostarczony przez Hofmanna list od
Ferdynanda I do cara Iwana IV pisany w październiku 1558 r. oraz odpowiedź
cara z lutego 1560 r.51 Cesarz Ferdynand w swoim liście nalegał, by car zakończył
działania wojenne na terenie Inflant oraz zwrócił wszystkie zajęte przez jego woj
ska terytoria. Oferował przy tym swoje pośrednictwo przy negocjowaniu warun
ków pokoju, tak by car nie miał najmniejszego powodu do niezadowolenia52. Car
odpowiedział, że Ferdynand powinien raczej obrócić swój gniew na mieszkańców
Inflant, którzy wystąpili przeciwko sprawiedliwości i wierze chrześcijańskiej. Iwan
Groźny przypomniał m.in. o swoim dziedzicznym prawie do Juriewa/Dorpatu53.
W przekazanej Hofmannowi odpowiedzi car stwierdził ponadto, że będzie dążył
do całkowitego zajęcia terytorium Inflant, a popieranie jego przeciwników pozba
wione jest sensu. Iwan Groźny mógłby uznać pośrednictwo cesarza przy próbach
mediacji i doprowadzenia do pokoju, jednak tylko w przypadku, gdyby Ferdynand
I napisał do niego w nieco przyjaźniejszym tonie i uznał jego carski tytuł54.
Zarówno niefortunne próby Ferdynanda I wymuszenia pokoju w Inflantach, jak
i drażliwa kwestia tytulatury Iwana Groźnego stanowiły wystarczający powód, by
49

H. G r a l a, Iwan Michajłowicz, s. 228–229.
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wieka, Moskwa 2003, s. 239.
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misja Hoffmanna od początku skazana była na niepowodzenie55. Brak podarków
poselskich tylko pogorszył sytuację wysłannika, jednak sam w sobie niekoniecznie
musiał przesądzić o dyplomatycznej porażce.
Kiedy stosunki między władcą wysyłającym poselstwo a carem moskiew
skim były mniej napięte, a sytuacja wymagała podjęcia niecodziennych środków,
wysoko postawieni urzędnicy mogli uciec się do dyplomatycznej mistyfikacji.
W 1598 r. cesarz Rudolf II wysłał na dwór nowo wybranego cara Borysa Godunowa
swojego gońca Michała Schielego. Powodem odprawienia posła tak niskiej rangi
było nieprzepuszczenie przez Polaków wielkiego poselstwa wysłanego wcześniej
od cesarza. Gdy okazało się, że goniec nie przywiózł ze sobą żadnych podarków
ani od cesarza, ani od siebie, tłumacząc to niebezpieczeństwem zatrzymania go
w Rzeczypospolitej, postanowiono odegrać dyplomatyczne przedstawienie —
goniec przeistoczył się w posła, a jako dary poselskie, które powinien złożyć
carowi, Schiele zaproponował swoje dwa zegarki. Nazwany wielkim kanclerzem
dumski diak Andriej Jakowlewicz Szczełkałow, odpowiedzialny za kurs polityki
zagranicznej oraz kontakty dyplomatyczne, nie tylko z aprobatą przyjął propozycję
gońca, lecz także zapowiedział, że do zegarków dodane zostaną inne jeszcze cenne
przedmioty, którymi Schiele, już jako „wielki poseł”, obdaruje Godunowa w imie
niu cesarza i własnym. Co więcej, owe „poselskie dary” miały zostać zaprezento
wane przez moskiewskich dworzan ubranych na modłę niemiecką, ponieważ sam
Schiele przybył ze skromnym orszakiem. Przed audiencją Szczełkałow zmienił
jednak zdanie i nakazał gońcowi/posłowi przedłożyć podarki tylko w swoim imie
niu, zwracając uwagę, że cesarz nie przesłał żadnego rozkazu ani instrukcji w tej
sprawie, a zatem samowolne działanie byłoby nietaktem56. Ten przykład doskonale
ilustruje z jednej strony teatralizację ceremonii dyplomatycznych i uwypukla ich
performatywny charakter, z drugiej zaś — elastyczność sztywnych z pozoru reguł.
Strona moskiewska, biorąc pod uwagę zarówno niesprzyjające okoliczności, jak
i istotne znaczenie samego faktu przybycia wysłannika od Rudolfa II, zadbała, by
nie poniosły uszczerbku ani cesarski honor, ani carska cześć.
Tego, że brak podarków niekoniecznie musiał oznaczać klęskę całej misji
dyplomatycznej dowodzi inny wyjątkowy przykład. W 1629 r. przybył do Moskwy
na dwór Michała Romanowa poseł króla Ludwika XIII Louis Deshayes baron de
Courmenin. Celem jego misji było zacieśnienie handlowej współpracy między
Francją a Rosją. Deshayes również nie przywiózł ze sobą podarków, tłumacząc,
że w jego państwie nie ma takiego zwyczaju, co wielce rozgniewało bojarów
i samego cara57. Francuska misja zaczęła się zatem od dyplomatycznego skandalu
55
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spowodowanego nieznajomością i niedochowaniem przez posła ceremoniału.
Baron de Courmenin nie chciał pozwolić przystawowi Okuniewowi jechać po
swojej prawej stronie, zgodnie z moskiewskim obyczajem. Poseł, oburzony takim
zamiarem, wyjaśnił swoją odmowę tym, że jako reprezentant swojego władcy,
który jest królem chrześcijańskim, nie może jechać u lewego boku przystawa.
Ostatecznie kryzys zażegnano i poseł dotarł do Moskwy w towarzystwie dwóch
przystawów, jadących po obu jego stronach58. Według części badaczy również ta
misja zakończyła się klęską — de Courmenin w rozmowach z bojarami miał nie
uzyskać niczego nowego59. Niektórzy historycy rosyjscy zwracają uwagę na to,
że dokument zawierający ostateczną odpowiedź cara, zachowany w jednym tylko
egzemplarzu we Francji60, świadczy o pozytywnym odniesieniu się przez stronę
moskiewską do przedstawionych przez posła propozycji dotyczących współpracy
handlowej. Wcześniej badacze mieli korzystać z brudnopisu wstępnej wersji odpo
wiedzi władcy, zachowanej w archiwum rosyjskim i sporządzonej jeszcze przed
zakończeniem negocjacji61. Także z innych źródeł dowiadujemy się o pomyślnym
sfinalizowaniu rozmów de Courmenina z moskiewskim rządem. Car wręczył
posłowi list do Ludwika XIII, w którym skarżył się na pominięcie w królewskim
piśmie fragmentów jego tytulatury, informował jednak także o zaakceptowaniu
propozycji Ludwika XIII oraz utrzymaniu z królem dobrych relacji. Francuscy
kupcy otrzymali pozwolenie na handel na terytorium Państwa Moskiewskiego pod
warunkiem wniesienia do carskiego skarbu odpowiedniego cła62. W historiogra
fii podawano w wątpliwość istnienie jakiegokolwiek traktatu zawartego w tym
czasie pomiędzy Moskwą a Francją. Nie uważano przy tym za rzecz słuszną, by
traktować listy cara do Ludwika XIII jako prawnie obowiązującą podstawę o cha
rakterze międzynarodowego traktatu63. Rezultat misji możemy zatem rozpatrywać
dwojako — albo nieznajomość moskiewskiego ceremoniału dyplomatycznego
czetwiertaja (Prussija, Francija i Szwecija), Moskwa 1902, s. 79; Recueil des traités et conventions
conclus par la Russie avec les puissances étrangères, t. XIII: Traités avec la France 1717–1897/
Sobranije Traktatow i Konwiencij, zakljuczennych Rossijeju s inostrannymi dierżawami, t. XIII:
Traktaty s Francijeju 1717–1807, oprac. F.F. M a r t e n s, Sankt–Peterburg 1902, s. XVII.
58
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przez francuskiego posła stała się jednym z powodów niepowodzenia poselstwa,
albo zakończyło się ono pomyślniej, niż wcześniej sądzono dzięki „rozgrzesze
niu” de Courmenina z uchybień dyplomatycznych, spowodowanemu tym, że rząd
moskiewski faktycznie był żywo zainteresowany korzystną współpracą handlową
z Francją.
Podarki mogły służyć dobitnej demonstracji zmiany politycznego nastawie
nia i niełaski, w którą poseł mógł łatwo popaść. Biorąc pod uwagę zniuansowane
i niepisane zasady rządzące dyplomacją, sprowokowanie skandalu nie było trudne.
Nawet doświadczeni dyplomaci i kupcy angielscy, którzy nawiązali bliskie i przy
jazne kontakty handlowe z Moskwą jeszcze w połowie XVI w., mogli doprowadzić
do nieporozumienia. W przypadku ambasadora królowej Elżbiety I sir Jerome’a
Bowesa jego trudny charakter oraz niesprzyjające okoliczności doprowadziły
do powstania napiętej sytuacji między Anglią a Moskwą, załagodzonej dopiero
w wyniku dyplomatycznych zabiegów monarchini64.
Sir Jerome Bowes udał się do Moskwy w 1583 r. razem z powracającym z misji
rosyjskim posłem — dumskim diakiem Fiodorem Andriejewiczem Pisiemskim.
Jego zadaniem było z jednej strony wyperswadowanie Iwanowi Groźnemu mał
żeństwa z Marią Hastings, krewną Elżbiety I, a z drugiej — zabezpieczenie przy
wilejów angielskich kupców, a nawet wynegocjowanie monopolu handlowego
dla Kompanii Moskiewskiej65. Powierzenie misji Bowesowi krytykowano później
z powodu arogancji i impertynencji, którą okazał w Moskwie. Można jednak przy
chylić się do twierdzenia, że właśnie ktoś o twardym charakterze mógł najlepiej
przysłużyć się królowej Elżbiecie, która dbając o interesy handlowe Kompanii
Moskiewskiej, starała się unikać ścisłego sojuszu politycznego z Moskwą66. Mimo
gorszącego i naruszającego etykietę dyplomatyczną zachowania Bowes wywarł
pozytywne wrażenie na Iwanie Groźnym. Być może gdyby car, który zbliżenie
z Anglią uczynił jedną z głównych dyrektyw polityki zagranicznej, żył dłużej,
misja Bowesa nie zakończyłaby się całkowitą porażką i odprawieniem go w nieła
sce a przy tym w aurze skandalu.
Bowes podczas pierwszej audiencji u cara dał się poznać jako dyplomata o trud
nym charakterze, niepozbawiony odwagi do ryzykowanych posunięć. Zgodnie
z ceremoniałem po prezentacji i zapytaniach o zdrowie królowej poseł miał zasiąść
przed carem na specjalnie przygotowanej dla niego ławce, a dumski diak, nazwany
kanclerzem, powinien od niego odebrać pisma od władczyni dla cara. Bowes jednak
64
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nie oddał listów diakowi, odpowiadając: „her Majesty had directed no letters to
him; and delivered them himselfe to the Emperors owne hands”. Było to jawne
naruszenie etykiety67. Na kolejnej audiencji u Iwana Groźnego angielski poseł
nieoczekiwanie zyskał osobistą przychylność cara. W trakcie negocjacji władca
moskiewski został bardzo szybko wyprowadzony z równowagi, gdyż Bowes nie
chciał spełnić jego woli i zgodzić na wszystkie postawione warunki. Ogarnięty
złością car stwierdził, że królowa Elżbieta nie jest władcą mu równym. Bowes
w odpowiedzi stanął w obronie swojej władczyni i w akcie protestu opuścił pałac,
czym rozwścieczył cara. Jednocześnie jednak zyskał szacunek i przyjaźń władcy,
który podziwiał jego odwagę i lojalność. Zewnętrznym wyrazem przychylności
cara miała być zapowiedź wielkiego poselstwa do Anglii, a także prezenty — dla
królowej o wartości trzech tysięcy funtów i dla Bowesa o wartości tysiąca funtów
wraz ze zwiększeniem jego codziennej diety poselskiej68.
Sytuacja angielskiego wysłannika zmieniła się diametralnie wraz z nagłą
śmiercią cara w marcu 1584 r. Władzę w Moskwie tymczasowo przejęli jego
wrogowie — kniaź Nikita Romanowicz Zacharin–Juriew i dumski diak Andriej
Jakowlewicz Szczełkałow, którzy wcześniej prowadzili z nim negocjacje i na któ
rych poseł skarżył się carowi, że zostali przekupieni przez kupców holenderskich,
stanowiących największą konkurencję dla Kompanii Moskiewskiej na rynku
rosyjskim. Bowes został na kilka tygodni zamknięty w areszcie domowym. Gdy
wreszcie został zaproszony do pałacu, spotkał się z nim Szczełkałow z bratem
Wasylem, którzy przekazali mu niepomyślne wieści. Nowy car Fiodor odpra
wił posła do domu, informując, że nie ma już przyjaźni między władcą Moskwy
a królową Anglii, a wszelkie rozmowy dotyczące sojuszu mają zostać natychmiast
przerwane. Bowes narzekał na niehonorowe potraktowanie go w pałacu — gdy
wreszcie doczekał się audiencji u cara, to nie dość, że nie dowiedział się niczego
ponad to, co usłyszał od Szczełkałowa, to jeszcze zabrano mu tłumacza, przez co
stracił możliwość udzielenia odpowiedzi. Posłowi kazano jak najszybciej wyje
chać z Moskwy i udać się z powrotem do Anglii69. Według relacji Bowesa w dro
dze do portu w Chołmogorach towarzyszył mu tylko jeden, w dodatku grubiański,
przystaw70. W porcie wręczono mu list od Fiodora Iwanowicza, który nie zawierał
nic z wcześniej poczynionych z Iwanem Groźnym ustaleń, tak korzystnych dla
Anglii i Kompanii Moskiewskiej. Otrzymał także „nędzny i haniebny prezent”
(„poore and disgracefull present”), który wraz z carskim listem zdołał potajem
nie odesłać przystawowi i odpłynąć zanim ktokolwiek się zorientował: „he sent
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Ibidem, s. 260–261.
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to be delivered to him or left at his lodging, his masters weake letter, and worse
present”71.
Ponieważ posiadamy również dokumentację Poselskiego Prikazu z przebiegu
wyżej opisanej misji72, możemy skonfrontować dwie relacje o upominkowym skan
dalu. W swojej gramocie przystaw Suszczow informował, że Bowes kazał swoim
ludziom zostawić u niego carską gramotę napisaną do królowej Elżbiety, oraz
„twoje g(osu)d(a)r(ie)wo żałowan’ie” — trzy niepełne soroki soboli73. Pod koniec
1584 r. car Fiodor Iwanowicz posłał do Anglii tłumacza Reinholda (Romana)
Bekmana, który wiózł m.in. list ze skargą na zachowanie Bowesa. W carskiej gra
mocie podkreślano chęci Iwana Groźnego, a później jego syna, utrzymania przyja
znych stosunków z królową Elżbietą oraz liczne ustępstwa poczynione na korzyść
Anglii w trakcie negocjacji. Car Iwan, wbrew istniejącym od dawna obyczajom,
spotkał się osobiście z Bowesem, na co ten nalegał, czyniąc to przez wzgląd na
angielską królową, która osobiście rozmawiała z carskim posłem Pisiemskim. Iwan
Groźny miał nie zwracać uwagi na nieuprzejme i impertynenckie słowa („mno
gije nieprigożije słowa”) Bowesa oraz na jego kłamstwa o bojarach — zapewne
chodziło o Nikitę Romanowicza i Andrieja Szczełkałowa. Choć angielski wysłan
nik szukał podobno tylko osobistej korzyści, car Iwan wynagrodził go hojniej niż
innych posłów. Jak czytamy dalej, po śmierci Iwana jego syn Fiodor próbował
podtrzymać przyjacielskie stosunki, jednak z winy Bowesa, który zachowywał się
arogancko i „niezgodnie z poselskim obyczajem” wobec nowego władcy i jego
bojarów, nie było to możliwe. Anglik nie tylko grubiańsko traktował przystawa
Suszczowa w drodze powrotnej, lecz także zostawił carską gramotę adresowaną
do królowej oraz list od siebie, w którym zawarł wiele „nieprigożych słow”. Nowy
car posłał tłumacza, by królowa Elżbieta na pewno dowiedziała się o wszystkim
i znów mogła zapanować przyjaźń między władcami74.
Obie negocjujące strony użyły podarków, by okazać swoje niezadowolenie. Po
popadnięciu w niełaskę nie tylko pod znakiem zapytania stanęło powodzenie misji,
lecz także zagrożone było życie Bowesa. Poseł, którego wielomiesięczne wysiłki
zostały zniweczone przez politycznych wrogów, poczuł się urażony carską gramotą
przekreślającą uzyskane przez niego wcześniej przywileje. Dodatkowo otrzymał
podarek w jego odczuciu ubogi i nędzny. Będąc obeznanym z dyplomatyczną ety
kietą, musiał zdawać sobie sprawę z wymowy obraźliwego gestu. W tej sytuacji
nie tylko okazał ostentacyjnie swoją dezaprobatę, lecz także udowodnił, że sam
potrafi grać w tę grę i że ostatnie słowo będzie należeć do niego. Dlatego odpłynął
zanim przystaw mógł w imieniu swojego władcy zareagować. Fiodor Iwanowicz
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z kolei oskarżył Bowesa nie tylko o wzgardzenie zwyczajowym podarkiem, lecz
także przede wszystkim carskim słowem przez zwrócenie wspomnianej gramoty.
W piśmie tym pada wielokrotnie oskarżenie, że angielski wysłannik zachowywał
się niezgodnie z poselskim obyczajem i obrażał cara oraz jego przedstawicieli.
W ten sposób każda ze stron przedstawiła dowody niegodnego zachowania dru
giej. Ostatecznie jednak honor cara stać musiał wyżej niż poselski, w związku
z czym królowej Elżbiecie pozostało tylko załagodzić konflikt przeprosinami za
zachowanie krnąbrnego wysłannika.
Problem z przyjęciem podarków miał także inny angielski poseł. W 1663 r.
Charles Howard hrabia Carlisle poczuł się zmuszony odrzucić upominki cara
Aleksego, ponieważ podczas wjazdu do Moskwy, który zgodnie z tradycją powi
nien być uroczysty i podkreślający pozycję angielskiego króla, spotkały go znie
wagi75. Odpowiedzią na nie była odmowa przyjęcia podarków, traktowana jako
obrona honoru władcy Anglii. Najpierw ceremonialne wkroczenie posła i jego
świty do stolicy opóźniało się tak, że trzeba było je przełożyć na kolejny dzień.
Rozgniewało to hrabiego i — jak zaznaczył sekretarz legacji — „dzień, który
powinien był być dniem przepychu i świetności, okazał się być dniem trudności
i niezadowolenia; ten dzień, w którym Jego Ekscelencja powinien był otrzymać
wyjątkowe oznaki, świadczące o największej przyjaźni, jaka do tej pory panowała
pomiędzy dwoma władcami, był dniem, w którym nie otrzymał nic poza oznakami
upokorzenia i wzgardy”76. Poseł zażądał publicznych wyjaśnień i przeprosin od
cara, bojąc się, że ten epizod ośmieszy zarówno jego, jak i króla Karola II Stuarta.
Kiedy już doszło do uroczystego wjazdu, pojawił się kolejny problem — kto ma
jako pierwszy wysiąść z sań: przystaw, który reprezentował cara przy tym powi
taniu, czy poseł uosabiający angielskiego monarchę? Ostatecznie uzgodniono, by
obydwaj dotknęli stopami ziemi w tym samym momencie, jednak w mniemaniu
hrabiego Carlisle spotkało go dotkliwe upokorzenie77. Prowadzone później nego
cjacje handlowe posła z bojarami zakończyły się całkowitym niepowodzeniem —
kupcy angielscy nie odzyskali cofniętych wcześniej przywilejów. W świetle fiaska
swojej misji zarówno na tle politycznym, jak i ceremonialnym Carlisle na zakoń
czenie swojego pobytu postanowił przywrócić równowagę przynajmniej w sto
sunkach dyplomatycznych. Miała temu służyć właśnie odmowa przyjęcia carskich
podarków, która spotkała się oczywiście ze wzburzeniem i osłupieniem ze strony
moskiewskiej (posłowi grożono nawet, że jeśli nie przyjmie sobolowych futer od
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cara, zostanie zesłany na Syberię, gdzie za karę sam będzie skazany na polowanie
na sobole, co było karą za największe przestępstwa)78. Zaskoczony car rozkazał
bojarom wyjaśnić tę sprawę. Poseł tłumaczył, że nie chciał swoim zachowaniem
okazać wzgardy czy obrazić carskiej hojności. Wręcz przeciwnie — uważał jego
podarki za wyjątkowo wspaniałomyślne i szczodre, nie mógł jednak ich przyjąć,
gdyż wtedy byłby „zanadto zobligowany”. Ze względu na przebieg misji i finalną
jej porażkę Carlisle nie mógł zaakceptować jakichkolwiek upominków ani świa
dectw przychylności cara dopóki ten nie zadośćuczyni prośbom o sprawiedliwość,
czyli publicznie nie wyjaśni ceremonialnych uchybień i zniewag, które musiał zno
sić upokorzony poseł. W rezultacie Aleksy również zwrócił swój podarek, który
otrzymał od hrabiego podczas pierwszej audiencji79.
Przykład dyplomatycznej gry podarkami możemy znaleźć w relacji holen
derskiego kupca, dyplomaty i polityka Nicolaasa Witsena, który podróżował do
Moskwy wraz z poselstwem Jakoba Boreela w latach 1664–1665. Celem misji było
zacieśnienie handlowej współpracy między Niderlandami a Rosją. Młody wów
czas podróżnik skrupulatnie opisywał wszystkie obserwowane zwyczaje i proce
dury, w tym ceremonię prezentowania podarków carowi Aleksemu. Pierwszym jej
etapem było ocenienie wartości upominków i ich spisanie przez carskich wysłan
ników. Witsen zanotował, że nie doceniali oni artyzmu przedmiotów, a pod uwagę
brali jedynie wartość srebra — „Rosjanin nie ceni sztuki i patrzy tylko na cenę”.
Narzekali na pustą perłową szkatułkę i inne puzderka, zauważając, że powinny one
być wypełnione klejnotami i innymi drogocennościami80. Przystawowie spraw
dzali każdy podarek dokładniej niż najbardziej ostrożni kupcy towar, przy oka
zji wykazując się jednak ignorancją (m.in. porcelanę nazywali pogardliwie gliną,
której w Moskwie nie ceniono wysoko). Co ciekawe, wszystkie podarki zostały
zamknięte w osobnej komnacie, którą później zapieczętowano. To niecodzienne
zachowanie Witsen tłumaczy strachem moskwian przed dżumą, która w 1664 r.
zdziesiątkowała ludność Amsterdamu. Członkowie poselstwa nie mogli opuszczać
przydzielonego im dworu , a wręczone przez nich podarki miały się wietrzyć, by
uleciało z nich morowe powietrze i by można je było bezpiecznie zaprezento
wać carowi81. Kiedy uznano, że nastał odpowiedni moment, wszystkie upominki
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miały zostać zaniesione do pałacu na Kremlu. Wtedy car ponownie przysłał swo
ich przedstawicieli, a każdy z nich (było ich 148) niósł po jednej tylko rzeczy,
choćby najdrobniejszej82. Po oficjalnej prezentacji i wyjawieniu celu poselstwa
Jakob Boreel zasiadł na specjalnie przygotowanej ławeczce, gdzie pozostał póki
wszystkie podarki nie zostały należycie zaprezentowane. Witsen zauważył, że cho
ciaż car obejrzał wszystkie kosztowności, to tak naprawdę ich nie widział, patrząc
jakby przez nie i nie wyrażając żadnego zainteresowania. Kiedy parada podarków
dobiegła końca, poseł wstał i oświadczył, że przywiózł ze sobą wiele upominków
od Stanów Generalnych jako oznakę przyjaźni, a także swoje własne, aby nie tylko
okazać uprzejmość władcy, lecz także wypełnić obowiązki legata. Ta deklaracja
zakończyła ceremonię prezentacji darów83. Kilka dni później Witsen odnotował, że
posłom powiedziano, że władca kazał wycenić podarki, w wyniku czego ich war
tość została wielokrotnie zaniżona. Powtórzył też zasłyszaną informację, że car nie
ceni ani artyzmu, ani jakości wykonania, ale rozmiar upominku, a ponad wszystko
czyste złoto i srebro84. Warto zwrócić uwagę na zmiany, jakim przechodził sam
rytuał obdarowywania. W drugiej połowie XVII w. demonstracyjna szczodrość
carów ustąpiła pragmatycznym kalkulacjom. Zwyczaj, który wcześniej służył
manifestowaniu hojności i podkreśleniu pozycji moskiewskiego władcy, poddany
został racjonalizacji przez coraz silniej zbiurokratyzowaną administrację85.
Wiele miesięcy później, w ostatniej fazie opisywanego poselstwa, rytuał
wymiany i odwzajemnienia miał się dopełnić, kiedy to carscy wysłannicy po raz
kolejny odwiedzili holenderskich kupców i dyplomatów, przynosząc futra i inne
kosztowności od swojego monarchy. Następnego dnia jednak, gdy wysłannicy
gotowali się do pożegnania poselstwa, Boreel stwierdził, że jest w pełni świadom
tego, że posłowie Stanów Generalnych wysyłani do Moskwy przed nim, otrzymy
wali znaczniejsze podarki. Był wręcz wstrząśnięty, że w tej sytuacji przystawowie
zachwalali szczodrość swojego cara i oświadczył, że gdy następnym razem do
Amsterdamu zawita poselstwo moskiewskie, jego członkowie nie powinni liczyć
na dary tak hojne i bogate jak wcześniej przekazywane Moskwicinom, i to nie
z powodu skąpstwa rządzących, lecz dlatego, że strona moskiewska dopuściła się
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zaburzenia dyplomatycznej równowagi. Holenderski legat podkreślił zarazem, że
jego wyrzuty nie są podyktwane chciwością, gdyż i tak nie przyjąłby teraz żad
nych dodatkowych kosztowności. Oczywiście słowa te miały ukrytą sugestię.
Następnego dnia posłowie i członkowie ich świty otrzymali od cara więcej podar
ków. Pomimo początkowych zapewnień Boreela, że nie będzie już niczego przyj
mować, dary zostały przyjęte z radością. Jak zauważył sam Witsen, pierwsza partia
prezentów miała być wyrazem wyjątkowej łaski moskiewskiego władcy, podczas
gdy druga zawierała właściwe dyplomatyczne upominki. Gdy Boreel poskarżył
się na skąpstwo cara, przystawowie zajrzeli do dokumentacji Poselskiego Prikazu
i przyznali, że posłowie moskiewscy otrzymali w Amsterdamie świetniejsze dary
niż te, które początkowo przekazano Holendrom, dlatego też postarali się napra
wić błąd86. Oburzenie głównego posła oraz odrzucenie, a następnie zaakceptowa
nie prezentów można interpretować jako część dyplomatycznej gry, której aktorzy
rozpoznali ukryte znaczenie oficjalnie wypowiadanych słów. Istota tego przed
stawienia pozostawała zamaskowana i nieuchwytna dla kogoś, kto nie rozumiał
wszystkich tajników moskiewskiej dyplomacji.
Protokół dyplomatyczny mógł zostać niezrozumiany lub błędnie zinterpreto
wany zarówno przypadkowo, jak i intencjonalnie. Skandale wynikające z niewła
ściwego potraktowania podarków i obdarowującego mogły wybuchnąć z powodu
ignorancji i braku doświadczenia dyplomaty, mogły też być starannie zaplanowane
w celu wpłynięcia na bieg prowadzonych negocjacji. Rytualna wymiana darów
mogła też być postrzegana jako osobliwy, archaiczny i enigmatyczny zwyczaj,
pozostając często niezrozumiałą dla osób z zewnątrz. Sytuację taką możemy zaob
serwować w relacji Bernarda Tannera, Czecha udającego się do Rosji w 1678 r.
wraz z poselstwem polskim. Opis przebiegu tej legacji zawiera być może jeden
z najbardziej interesujących przykładów kulturowego nieporozumienia i zawie
dzionych nadziei. Tanner był zawołanym podróżnikiem, który przez przypa
dek dołączył do poselstwa wojewody Michała Czartoryskiego do cara Fiodora
Aleksiejewicza. Raczej nie znał on dzieł takich autorów piszących o Moskwie jak
Herberstein czy Adam Olearius87. Wiele natomiast przekazanych przez niego infor
macji znajduje potwierdzenie w dziełach innych podróżników i wysłanników. Nie
był dyplomatą, stąd niektóre tajniki protokołu poselskiego były dla niego niejasne.
Możemy przypuszczać, że jednym z nich był moskiewski zwyczaj składania posel
skich podarunków.
W swojej relacji Tanner wspomina podarki poselskie po raz pierwszy w momen
cie, w którym delegacja dotarła do stolicy państwa rosyjskiego, gdy wszyscy szy
kowali drogocenności, by podarować je carowi w imieniu Jana III Sobieskiego
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i własnym. Nie bez zdumienia odnotował, że wielu szlachciców dobrowolnie
i hojnie oddawało swoje własne kosztowności na podarunek carowi. Ten ustęp
wskazuje, że czeski podróżnik nie był zaznajomiony z rytuałem wymiany darów
i zwyczajem zwracania podarków posła pod koniec legacji z dodatkową, szczo
drą gratyfikacją w postaci sobolich skórek. Z niewiedzy tej wynikało zaskoczenie
spontanicznym, pozornym altruizmem i życzliwością polskiej i litewskiej szlachty:
„Wtedy też bardzo wielu dworzan z polskiej szlachty z własnej woli wspaniało
myślnie przyniosło posłom swe kosztowności, by ci złożyli je później carowi”88.
Tanner zrozumiał istotę odwzajemniania podarków i zarazem spodziewanych
związanych z tym korzyści podczas pierwszej audiencji u cara w maju 1678 r.:
„Następnie książę poseł przedłożył przywiezione w imieniu króla dary, a potem
posłowie ofiarowali swoje własne upominki, a na końcu to samo z wielkim szacun
kiem uczyniła reszta dworzan i osób towarzyszących posłom, wszyscy z nadzieją,
że car odpłaci im jeszcze szczodrzej”89.
Kiedy misja dobiegała końca, Tanner zwrócił uwagę na rosnące poruszenie
pośród członków poselstwa oczekujących na zwyczajowe podarki od cara, które
miały zostać dostarczone tuż przed odjazdem: „Wszyscy byli bardzo podekscyto
wani z powodu upominku, jakim Wielki Książę zwykł obdarowywać wszystkich
dworzan z otoczenia goszczących u niego posłów. Bardzo czekaliśmy na ten dzień.
[...] Teraz nie pozostawało już nic innego jak tylko czekać, aż nadejdą dary od cara,
o czym wspominałem, w rewanżu za te podarunki, które dworzanie posłów ofiaro
wali carowi podczas pierwszej audiencji”90. Warto zwrócić uwagę, że Tanner rów
nież uczestniczył we wspólnym oczekiwaniu. Wreszcie nadszedł wyglądany przez
wszystkich dzień i polskie poselstwo odwiedzili carscy wysłannicy, niosący upra
gnione dary z Kremla — sobolowe futra91. Niestety Tanner został niemile rozcza
rowany. Strzelcom niosącym carskie podarki towarzyszyli przystawowie i kniaź.
Ten ostatni rozkazał rozdać futra pomiędzy członków poselstwa zgodnie z war
tością upominków złożonych przez legatów i dworzan kilka miesięcy wcześniej.
88

Ibidem, s. 171. „Posthaec cura omnis erat de muneribus Magno Duci quam decentissime seu
Regio seu privato Legatorum nomine deferendis, ubi complures nobiles Poloni aulici, quae privatim
habebant cimelia, ultro Legatis magnifice offerebant Czaro praefentanda”, ibidem, s. 321.
89
Ibidem, s. 175. „Protulit dein munera, quae Regis nomine deferebantur Legatus Princeps; tum
sua Legati singuli; ac demum, quia magnificentia Czari, largius remuneraturi spem in multis excitave
rat, sua etiam multa cum venerationssignificatione, offerebant Legatorum ministry, comitesve”, ibi
dem, s. 325.
90
Ibidem, s. 220, 224. „Iam igne cupiditatis flagrabant praecordia ob donum, quod impertiri om
nibus Legationis Aulicis, magnus Dux consuevit, diemque magno desiderio expectabamus. [...] Iam nil
aliud supererat, quam ut dona a Czaro, in remunerationem eorum munerum, quae, ut dictum est, ipsi
Ministri Legatorum sub audientia prima Czaro etiam obtulerant, subsequerentur”, ibidem, s. 361, 364.
91
„Quae quidem dona neque artificiali venusta ingenio, neque aureo, argenteoque onusta decore,
sed hirsutis pellium sobolinarum villis, magnificentiam et liberalitatem Czari designarunt”, ibidem,
s. 361.
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W tym momencie rozpoczęła się dyplomatyczna gra — posłowie odmówili przy
jęcia futerek i zwrócili uwagę, że ich wartość jest niższa niż cena darów przywie
zionych przez nich do Moskwy. Nie tylko zatem odrzucili syberyjskie futra, lecz
także zażądali, by ich własne „pominki” ofiarowane wcześniej moskiewskiemu
monarsze zostały im zwrócone. Ku zdziwieniu Tannera uczyniono to przy akom
paniamencie śmiechu i przyjaznych żartów obydwu stron. Pozostałe futerka, które
miały być według podróżnika rozdysponowane pomiędzy niższych członków lega
cji, Czartoryski zabrał dla siebie. W związku z tym Tanner gorzko skonstatował:
„pozbawiono nas podarunków cara, którymi zwykł on hojnie obdarzać wszystkich,
nawet tych najmniej znaczących”92. Do Rzeczypospolitej powrócił zawiedziony
i rozczarowany.
Interpretacja zachowania strony moskiewskiej jako próby obrażenia polsko–
litewskiego poselstwa nie ma żadnych racjonalnych podstaw w warunkach podpi
sanego wówczas traktatu, niekorzystnego przecież dla Rzeczypospolitej. Kłótliwe
nastawienie posłów spierających się o wartość futer i zwrot prywatnych, czy też
osobistych podarków należy rozpatrywać w kategoriach uświęconego przez trady
cję rytuału, dyplomatycznej gry. Ogólna radość, która towarzyszyła rozdawaniu
futer i upominków, tak zaskakująca dla Tannera, może świadczyć za słusznością
tej tezy. Pamiętnikarz oskarżył Czartoryskiego o kradzież przeznaczonego dla
niego podarku, przy czym musimy zauważyć, że zwyczaj polegał na wzajemno
ści (in remunerationem). Był to akt obejmujący obydwie strony, a w relacji brak
śladu, by sam Tanner cokolwiek carowi ofiarował. Podczas audiencji wszystkie
podarki były zapisywane w specjalnym rejestrze wraz z imionami osób, które je
składały. Jeżeli poseł miał pod koniec legacji otrzymać z powrotem swój osobisty
upominek, musiał go najpierw złożyć przed carem. W celu dopełnienia rytuału
obydwie strony musiały wykazać wzajemność — obdarowujący (poseł) na końcu
przeistaczał się w odbiorcę, obdarowanego, co tradycyjnie łączyło się z pozycją
zależności, a obdarowany początkowo car, którego cześć została w ten sposób
uhonorowana, mógł w efekcie odegrać rolę hojnego władcy. Dlatego podarek od
zagranicznego monarchy był opcjonalny, a osobisty dar od posła — obowiązkowy
i fundamentalny w dyplomatycznym rytuale. Podstawą stosunków dyplomatycz
nych była zatem zasada odwzajemnienia — wręczenie podarku tworzyło u obdaro
wanego zobowiązanie rewanżu, co wpisuje się w model świadczeń całościowych
Maussa. Wymiana darów, które w teorii powinny być dobrowolne i spontaniczne,
w praktyce opierała się na obowiązku dawania, przyjęcia i odwzajemnienia, two
rząc cykl93.
*
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Ibidem, s. 225. „Hinc muneribus Czari, quae omnibus etiam minimis munifice distribuere sue
vit, nos privati sumus”, ibidem, s. 365.
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M. M a u s s, Szkic o darze, s. 170, 297.
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W świetle przedstawionych przykładów niezaprzeczalnym jest fakt, że posel
skie podarki odgrywały jedną z najistotniejszych, wręcz kluczowych ról w mos
kiewskim ceremoniale dyplomatycznym. Celem zaprezentowania przykładów
dyplomatycznych skandali z podarkami w roli głównej było zwrócenie uwagi,
że więcej o samym procesie i ceremoniale dyplomatycznym mówią sytuacje,
w których ów proces szwankował lub jego uczestnicy napotykali przeszkody niż
niezakłócona i zgodna z protokołem wymiana. Wszelkie uchybienia w etykiecie
składania darów mogły zostać wykorzystane do zerwania negocjacji lub nieżycz
liwego potraktowania posła. Z drugiej strony niekiedy niezrozumiały z dyplo
matycznego punktu widzenia fakt niezłożenia upominków daje się wytłumaczyć
dzięki rozpatrzeniu go na tle panującej sytuacji politycznej i relacji międzynaro
dowych. Niekiedy ten sam gest zwrócenia posłowi jego podarków mógł być dwo
jakim komunikatem — zgodnie ze zwyczajem najczęściej symbolizował hojność
i przychylność moskiewskiego władcy, ale w napiętej atmosferze mógł też sygna
lizować nadchodzący skandal i fiasko misji. Znaczenie darów było każdorazowo
negocjowane między społecznymi aktorami. Takie negocjacje nie były arbitralne
ani swobodne — zależały jednocześnie od funkcjonujących kulturowych modeli
oraz dyplomatycznej praktyki. Angażując się w wymianę podarków, aktorzy nie
ograniczali się jednak tylko do podążania za ustalonym scenariuszem, ale czynili
użytek z dostępnych możliwości94. Podarków nie można sprowadzić tylko do roli
materialnego elementu nadwornych ceremonii. Stanowiły one bowiem istotne
narzędzie komunikacji — poseł lub władca mógł za ich pomocą złożyć polityczną
deklarację lub zademonstrować publicznie swoją reakcję na zachowanie drugiej
strony. Bardzo często sposób, w jaki obchodzono się z upominkami, stanowił
jedyną możliwość niewerbalnego przekazania tego, czego nie sposób było komuni
kować wprost. Dyplomacja, z jej niepisanymi zasadami i symbolicznymi gestami,
jest dziedziną, w której kulturowe różnice stają się najbardziej widoczne. Bez zna
jomości meandrów dyplomatycznej etykiety cały protokół stawał się nieczytelny
i niektórzy zewnętrzni obserwatorzy mogli uważać go za anachroniczny, a nawet
absurdalny. Należy zaznaczyć jednak, że nie zawsze do ceremonialnych kontro
wersji dochodziło w prostej konsekwencji zderzenia dwóch kultur czy niezrozu
mienia obcych rytuałów. Przeciwnie — sytuacja konfliktowa bywała oznaką tego,
że wszyscy gracze poruszali się na polu znanej dyplomatycznej praktyki, której
zasady wykorzystywali do osiągnięcia własnych celów. Niejednoznaczność gestu
staje się jasna tylko wtedy, kiedy możemy go osadzić we właściwym kontekście
i odczytać ukryte znaczenie. W komunikacji między carem a posłem i –– analo
gicznie –– między dwoma monarchami i dwoma państwami podarki niosły ze sobą
symboliczne znaczenie, którego nie wolno było nie doceniać95.
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G. A l g a z i, Doing Things With Gifts, [w:] Negotiating the Gift: Pre–Modern Figurations of
Exchange, ed. G. A l g a z i, V. G r o e b n e r, B. J u s s e n, Göttingen 2003, s. 10, 13.
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Diplomatic misunderstandings. Disputes over envoys’ gifts
at the Muscovite court in the sixteenth and seventeenth centuries
In her article, the author focuses on the cultural and political role and importance of
gift exchange in diplomatic contacts with Muscovy in the sixteenth and seventeenth
centuries. Research in the fields of social and cultural sciences often focused on social
functions of the exchange of gifts. In recent years the problem has increasingly often drawn
the interest of historians of diplomacy. The author attempts to present, on the basis of
numerous examples of diplomatic missions, how difficult situations of conflict over gift
exchange revealed the differences in diplomatic ceremonials between the courts, how
important it was to understand those rituals in order to successfully negotiate and how gifts
and their exchange gestures were used to demonstrate political declarations.
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Michał Szymon Karski (z treści pamiętnika): Los sprawił, że jestem ostatnim z Kar
skich, który przeżył dzieciństwo, młodość i znaczną część lat dojrzałych w domu
ojców, w niepowtarzalnej atmosferze jego zwyczajów i tradycji, wśród ludzi zwią
zanych z naszym domem od pokoleń. Mnie właśnie było sądzone opuścić ten dom
na zawsze i na mnie urywa się ciąg żyjącej w nim rodziny. Nie urywa się jednak
serdeczna i duchowa więź z gniazdem rodzinnym i zachowując w sercu jego żywy
obraz, pragnę przekazać go moim dzieciom i wnukom. Po to właśnie piszę te wspo
mnienia, aby dać im wyobrażenie o naszym życiu we Włostowie w ostatnim 40–leciu
jego istnienia, opisać jego urok i niezmienne wartości duchowe stamtąd wyniesione,
oraz smak pracy na własnej, odziedziczonej po pradziadach ziemi.
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STEPHAN LEHNSTAEDT
Touro College Berlin

Prejudices of an Elite.
The Central Powers in Occupied Poland,
1915–1918
When in 1915 the Central Powers conquered Congress Poland, which had
been under Russian rule up to that time, they were not meeting Poles and Jews for
the first time. Quite the contrary: Poles and Jews already served in their armies
and were citizens and subjects of their kingdoms. The Austrians had treated
Poles in Galicia very favourably, made them the ruling ethnicity in the region
and discriminated against Ruthenes (Ukrainians) and Jews for their benefit. The
Galician Poles had sent a large fraction to the Vienna Reichsrat, a fraction which
was mostly conservative and rather loyal; from 1895 until 1897 Kazimierz Badeni
even served as prime minister for the Cisleithanian half of the Dual Monarchy.
The Prussians had mostly suppressed Polish national sentiments. They supported
the large German minority in these regions, fought against Catholic influence
and tried to Germanize — and assimilate — the locals. Polish political influence
remained small; in Berlin Poles hardly made up five percent of the members of the
Reichstag1. However, when war broke out in 1914, these elites remained loyal to
the Kaiser2.
This article wants to show the sentiments and politics that the new rulers
developed in the newly occupied German Generalgouvernement Warsaw and the
Austro–Hungarian Military Generalgouvernement Lublin during the war. I will
1

Ph. T h e r, Deutsche Geschichte als imperiale Geschichte. Polen, slawophone Minderheiten und
das Kaiserreich als kontinentales Empire, [in:] Das Kaiserreich transnational. Deutschland in der
Welt 1871–1914, ed. S. C o n r a d, J. O s t e r h a m m e l, Göttingen 2006, p. 129–148, here 137–141.
Especially on Galicia: A.V. W e n d l a n d, Imperiale, koloniale und postkoloniale Blicke auf die
Peripherien des Habsburgerreiches, [in:] Kolonialgeschichten. Regionale Perspektiven auf ein
globales Phänomen, C. K r a f t, A. L ü d t k e, J. M a r t s c h u k a t, Frankfurt am Main 2010, p. 211–
235, here 216–219.
2
P. S z l a n t a, Der Glaube an das bekannte Heute, der Glaube an das unsichere Morgen. Die
Polen und der Beginn des Ersten Weltkriegs, “Jahrbücher für die Geschichte Osteuropas”, vol. LXI,
2013, p. 411–432, here 425–427.
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consider attitudes towards Poland and Poles as well as towards Jews, who were
the largest ethnic minority — in 1913 roughly 1,95 million Jews lived in Congress
Poland3. Given the large gaps in research on the occupation of Eastern Europe
and Poland in World War I will restrict myself to the perceptions of the leading
personnel, while the soldiers of the occupation forces cannot be considered here4.
For the Germans, I focus especially on Hans von Beseler, the Governor General of
Warsaw, and for Austria–Hungary on Leopold von Andrian, the long–term envoy
to Warsaw5. I want to raise the question of how Poles and Jews were perceived
by Andrian and Beseler, and how this contrasts with other information on the
occupation. Were they seen as equal, or did imperial, colonial or antisemitic views
veto this kind of sentiment? And were they considered to be “racially inferior”
already in the First World War?
Andrian and Beseler knew each other and, although allied through the Central
Powers, saw themselves as adversaries as their empires had contrasting aims in
Poland. Both wrote many private letters which historians up to this day have
largely ignored; this goes also for the somewhat less interesting diaries of the two
antagonists. Many important papers drafted by these two men cannot be considered
as private material but rather are official reports and briefings, which raises the
question of whether to consider these as ego–documents and, more generally, what
constitutes an ego document.

3

W.M. G l i c k s m a n, In the mirror of literature: The economic life of the Jews in Poland as
reflected in Yiddish literature (1914–1939), New York 1966, p. 23.
4
For the German side there is research only on the dislocation of the troops: J.E. S z c z e p a ń s k i,
Niemiecka Piechota Zapasowa w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 1915–1918, Warszawa
2008; idem, Landszturm w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 1915–1918: Formacja głębo
kich rezerw, Warszawa 2012. For a first orientation concerning front soldiers cf. P. H o e r e s, Die
Slawen. Perzeption des Kriegsgegners bei den Mittelmächten. Selbst– und Feindbild, [in:] Die ver
gessene Front. Der Osten 1914/15. Ereignis — Wirkung — Nachwirkung, ed. G.P. G r o ß, Paderborn
2006, p. 179–200. Cf. also: E. M ü h l e, Weltkriegserlebnis an der galizisch–polnischen Ostfront
1914/15. Zur Wahrnehmung des Ostens in Feldpostbriefen des Ostforschers Hermann Aubin,
“Zeitschrift für Ostmitteleuropa–Forschung”, vol. LI, 2002, p. 529–75.
5
For their respective biographies see R.M. S p ä t, Für eine gemeinsame deutsch–polnische
Zukunft? Hans Hartwig von Beseler als Generalgouverneur in Polen 1915–1918, “Zeitschrift für
Ostmitteleuropa–Forschung”, vol. LVIII, 2009, p. 469–500; A. S t e m p i n, Generał–pułkownik Hans
Hartwig von Beseler — generalny gubernator warszawski w latach 1915–1918, “Dzieje Najnowsze”,
vol. XLIII, 2011, No 3, p. 21–34; G. R i e d e r e r, Der letzte Österreicher: Leopold von Andrian und
sein Nachlass im Deutschen Literaturarchiv Marbach, Marbach 2011; Leopold von Andrian (1875–
1951): Korrespondenzen, Notizen, Essays, Berichte, ed. U. P r u t s c h, K. Z e y r i n g e r, Wien 2003;
U. P r u t s c h, Historisches Gedächtnis in kulturpolitischer Machtstrategie. Deutschland, Österreich–
Ungarn und die polnische Frage (1915–1918), [in:] Ambivalenz des kulturellen Erbes. Vielfachkodierung des historischen Gedächtnisses, ed. C. M o r i t z, K. Z e y r i n g e r, Innsbruck 2000, p. 69–
91.
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For the German side, the discussion has been greatly influenced by Winfried
S c h u l z e, a historian of the Early Modern period6. He argues that all documents
that voluntarily or involuntarily reveal personal perceptions can be called ego–
documents. This very broad definition makes many texts ego–documents. It is in
this sense that Carlo G i n z b u r g in “The Cheese and the Worms” in 1976 used
protocols from the French inquisition to reveal the everyday life and the ideas
of people who did not write themselves7, and in the previous year Emmanuel
L e R o y L a d u r i e had done the same for the peasant village of Montaillou in
the Pyrenees8.
However, there are differences between the reports and other, “classic”, ego–
documents such as diaries or letters to friends: When writing to other, superior
authorities, Beseler and Andrian mostly pursued political aims. And a self–
justification for incidents in Poland in front of the Kaiser or the Austrian foreign
ministry is different than explaining to a relative why certain things went wrong.
As much as no ego–document is part of an action other than the writing itself,
and part of an ex–post discourse on the legitimacy of the past, this is all the more
true for the reports used here. Official documents usually are based on a higher
degree of reflection prior to their being written, which is why personal sentiments
can be over– or understated and always have to be seen in the context of the
recipient’s suspected reaction. Yet this goes for all documents and even for most
oral testimonies too. In the end, Andrian’s and Beseler’s papers will demonstrate
that the distinction between private and official papers is not so huge and of lesser
importance than the category of intent.
As these reports reveal many personal sentiments, they quite definitely can
— and should — be used when investigating elitist perceptions among the Central
Powers in occupied Poland. Together with private letters and texts from other
high–ranking personnel, they allow us deep insight into prejudices against Jews
and Poles. And as these men greatly influenced or even determined ethnic and
national policies, they also allow reflections on the importance of these feelings
for actual politics. This is what the last part of this article will address: What role
do the personal sentiments of a leadership elite play — or how are they being
transmitted into politics?
*

6

W. S c h u l z e, Ego–Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte? Vorüber
legungen für die Tagung “Ego–Dokumente”, [in:] Ego–Dokumente: Annäherung an den Menschen in
der Geschichte, ed. W. S c h u l z e, Berlin 1996, p. 11–30.
7
C. G i n z b u r g, The Cheese and the Worms: The Cosmos of a Sixteenth Century Miller, Balti
more 1980 (French first edition in 1976).
8
E. L e R o y L a d u r i e, Montaillou: The promised land of error, New York 1979.
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In May 1916 a report by the Vienna Foreign Ministry stated that Poland’s
material supply was completely in the hands of “German [meaning Austrian] and
Jewish officers”, with the latter preferring to cooperate with the local “Jewish
merchants and speculators”. The Jews allegedly conducted “the most sophisticated
speculation”, which in turn increased “the bitterness of the Polish population,
which considered the Jews as a national enemy”9. As Jews comprised 15 percent
of the population in the Kingdom of Poland, antisemitism was of great relevance
for the perception of the locals. This is even more true as roughly 85 percent of the
Jewish population lived in cities10, where most of the occupiers were stationed, so
that contact was more common than suggested by the mere percentages.
The comments noted above point to a central feature: Polish antisemitism.
I will not discuss this at length here, but it is remarkable how often the occupiers
referred to it and justified their own actions by reference to it. In this way, their
own antisemitism was tied to an alleged will of the Polish people11. And indeed,
policies especially in the Austro–Hungarian Military Generalgouvernement turned
more and more against the Jews, first and foremost because it was felt that the
Polish population could be won over in this way12. Nevertheless, it has to be noted
that neither Germany nor Austria–Hungary possessed a clear national policy for
Congress Poland at the outbreak of war.
Against this background, the perception of the Jews is of particular importance
because of concepts of national politics developed subsequently which aimed
at a clear distinction between the Polish and Jewish populations. For Austria–
Hungary it was Leopold von Andrian who first provided something like guidelines
for policy towards the Jews. Born on 9 May 1875 in Berlin as the only son of
an Austrian imperial aristocrat, he grew up in a well–off household. The family
wealth, however, came primarily from his mother, who was the daughter of the
famous composer Giacomo Meyerbeer. As a passionate supporter of the Austro–
Hungarian Dual Monarchy, Andrian saw himself as doubly marked out, for he was
both half Jewish and born outside the Habsburg realm in Prussian territory. His
Jewish ancestry played a major role in that he under no circumstances wanted to
be “discovered” as a Jew, for example through being seen as pro–Jewish. This
perception as an outsider was reinforced by his homosexuality, a subject frequently
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discussed in his diaries, of which he was deeply ashamed — partly due to his strict
Catholic upbringing — and which he attempted to conceal through two marriages13.
Andrian had been an emissary in Warsaw since 1911, at that time the third
city of the Russian empire. Andrian’s General Consulate had been established in
1818 and, while formally subordinate to the Embassy in St. Petersburg, it was able
to act fairly independently due to the great significance of Poland and the Poles
for the Habsburg Monarchy. As an envoy of an enemy nation, Andrian was forced
to leave Warsaw at the outbreak of the war, but immediately took the position of
advisor for Polish issues at the Foreign Ministry in Vienna. In this capacity, he
made a name for himself before the end of 1914 with a highly annexationist and,
considering the military situation at the time — the Russian Army had advanced
deep into Galicia and eventually even captured Lemberg and Przemysl — utterly
utopian memorandum14, which was not far removed from the German “Griff nach
der Weltmacht” (Fritz Fischer).
Already in 1911 Andrian, who always portrayed himself as an expert on
Poland and friend of this nation, had written a briefing on the “Jewish problem” of
the Russians. He examined the tough policy of the Czarist Empire, forcing Jews
to settle in the “rayon”, that is outside of Central Russia and mainly on the territory
of the old Rzeczpospolita, thus contributing to the Jews’ “national decomposition”15.
In terms of the economy, he said, this would lead to a rise of Poland because Jews
were born tradesmen, but it also would lead to a cultural decline of the country and
a strong “growth in antisemitism as a political factor previously not known in this
country” — which of course Jews had brought upon themselves16.
Under Russian rule, Jews were discriminated in various ways and could not
hold government position. When the Central Powers occupied Poland, this changed
slightly. Both Germany and Austria–Hungary had Jewish soldiers, officers and
administrative personnel. Local administration remained largely Polish, and after 5
November 1916, when the governors–general in Warsaw and Lublin proclaimed the
Kingdom of Poland, gained influence. But as neither Germany nor Austria–Hungary
were actually willing to share their power, the Polish state and later privy council
remained without greater influence. However, as will be shown later, Jews were
granted voting rights on the communal level and thus could now take part in politics.
Looking at expressions by Austro–Hungarian officials in Poland during World
War I, one can find substantial agreement with Andrian’s anti–Semitic attitude. In
fact, the occupation authorities did receive unspecified Polish complaints about
13
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a Jewish influence being “too much to bear”. The reaction of these authorities
was characteristic: although they explained that those “protests were somewhat
exaggerated”, they nevertheless conceded that Jews did “have a greater role in
government” than “actually is desirable”; thus, one was willing to deal with
this “mischief”17. The choice of words in Andrian’s letter points to the emerging
discourse on hygiene that equated Jewish attributes with diseases: the army high
command wanted “to cure these unhealthy conditions”18. Another pattern of
argument can be found in this letter: the characteristics ascribed to Jews as a whole
actually did not pertain to all Jews: “In leading administrative positions only two
Jews can be found at all, and those two did distinguish themselves”19. Nota bene:
these investigations did not refer to Jews from Poland but to Austro–Hungarian
occupation personnel.
Apart from that, Austro–Hungarian occupiers often distanced themselves from
Polish complaints that they considered exaggerated — thus portraying themselves
as objective observers, who neutrally diagnosed true grievances, whilst they
characterized antisemitism as primitive. This in turn included a denigration of
Poles, as the occupiers did not consider themselves as antisemitic. In more than one
case local Poles and Jews were thus considered equally unreliable or as susceptible
to corruption20, even if complaints mostly focused just on Jews.
The implicit disparagement of their own colleagues, which can be found
in the documents much more often than that of Polish Jews, was a political
statement towards the Poles: their antisemitism was considered in a way normal
and unchangeable. It seemed necessary to make concessions to the locals and to
approve this sentiment to convince them of the advantages of Austro–Hungarian
rule. In this sense it seemed reasonable not to use Jews for any economy–related
tasks: “It has to be made clear towards the public, that the philo–Semitic trend has
come to an end once and for all”21.
In the German Generalgouvernement in Warsaw antisemitism existed too.
Until now, it has attracted considerably greater attention than that in the Austro–
Hungarian zone of occupation. However, although there were similarities,
conditions differed in important aspects. In general, the occupiers shared the idea of
Poles being antisemitic — the Dual Monarchy thus deciding to ally itself with the
majority sentiment — with their own attitudes mixing with the perceived attitudes
of the locals. Germany followed a course eventually leading to an equal treatment
17
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of Jews and gradually granting them full rights. Yet, this approach was driven by
a pedagogical impetus that can be demonstrated by the example of communal
voting as viewed by Hans von Beseler, the German Governor–General. The newly
established system was intended to teach Jews — as minority — that they had “to
pay attention to Polish sentiments”22. The curial election system introduced by the
Germans forced them to do so, as it divided male citizens into six voting registers
according to their profession. “As the vast majority of Jews in fact are merchants,
Jewish domination in other curiae is impossible. This is unavoidable due to the
conditions in Poland and does not mean differentiating Jews for religious reasons,
but results from the link to how Jews actually behave, from which each Jew can
liberate himself”23.
With this antisemitic undertone the occupiers were able to consider the
wishes of the Polish majority and at the same time teach it a lesson in its
“immoderateness” because the curia system favored the wealthy, many of whom
were Jews. Consequently, in the towns Siedlce and Będzin communal elections
actually resulted in a Jewish majority. In Beseler’s words: “Although such Jewish
majorities are undesirable, they are nevertheless not to be objected to [...] as they
have an educational influence on Poles by strengthening their contact with reality
and at the same time show them that they must use all their power if they want
to stand their ground in the cities”24. Basically applicable was the assessment of
Leopold von Andrian, who judged the curia system as follows: It discriminated
against the Jews and thus was “more Polonophile than any Polish nationalist might
have wished for”25. As in the election Polish candidates sometimes lost against
Jewish ones, this indicates against Andrian’s comment — but in his mind only
showed that Poles did not really understand the “Jewish problem”.
This idea of educating Jews to become “normal” citizens — which of course
is connoted with antisemitism — was widespread at that time26. Clearly, it was
derived from images the occupiers had in mind from home. In Germany, Beseler
had met mostly assimilated Jews, often even baptized, who in the end were very
“German” and patriotic. The Austrians, and with them Andrian, had dealt with
“Eastern” Jews much more already prior to the war; they could meet them in
Galicia, often also in Vienna, and for sure Andrian had seen them during his stay in
Poland. Chassidism and the archetypical caftans, caps and beards were something
22
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known — and it was known that these Jews were no “proper” citizens like those
in Germany. So whilst the anti–Semitism of the Germans and of Beseler was, so
to speak, optimistic because it allowed Jews to alter themselves, this was much
less widespread among Austrians. Andrian is a clear example for this perception,
for him Jews were a lost cause. In Germany, the image of the Eastern Jew that
was so devastatingly influential in World War II, became popular only through
the masses of soldiers returning from the Eastern front after 1918. In a way, the
Austro–Hungarian interpretation was adopted, and then of course radicalized.
This perception also played a role when Jewish labor was to be used. The
German authorities were indeed interested to lure as many men as possible to the
Reich — mainly as farm hands during the harvest — but those should be only
Poles because Jews were generally considered weak and unsuitable for heavier
tasks. In a back and forth between necessities of war and prejudices the idea of
education was ever present, because after all this would grant Jews the chance
to become capable workers27.
Nevertheless, despite a certain policy of Jewish emancipation, the Generalgouvernement Warsaw was not interested in “trying to regulate the extremely
intricate and difficult Jewish question”. Already in 1915, this seemed too
complicated and possible only against increased resistance by Poles. During the
war restlessness and agitation had to be avoided by all means28. At the same time,
the Germans subscribed to Enlightenment thought and the concept of citizenship, to
which all members of society should contribute. In November 1916 they therefore
enacted a “Jewish Statute” which defined a religious community in public law and
focused on the rights and obligations of this community and its local branches29. In
addition, the Germans organized conferences of rabbis that were instructed on the
importance of “often neglected pastoral care and social assistance activities”. At
the same time they emphasized — in general correctly — that they had respected
“the strictly orthodox views of the majority of Polish Jewry [...]”30. Of course this
attitude was arrogant, but it was a quite moderate form of antisemitism, limited
mainly to instructions.
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Hans von Beseler was of the opinion that the Jews were to be “enhanced”,
but not necessarily to be made into Poles. Among some of them he observed “in
the language the foundations of higher culture [...]”; Beseler wanted to “gradually
develop out of the Yiddish–German school an exclusively German school, thus
introducing them to German culture, which is far superior to the witty but, in
terms of general education values, backward Polish one. [...] The education of the
Jewish national group in the sense of German culture [...] will be of paramount
importance”31. This was the kind of “Germanization” that Warsaw’s General
Governor envisaged — and with which he could hardly distance himself more from
later Nazi ideas32. For him, assimilation meant the merging of Jews into German
culture, because Jews were closer to it than were Poles.
However, Beseler was no philosemite. Even if he imagined a long–term
assimilation of Jews, the Governor–General saw Polish Jewry as being very
opportunistic and simply opting for the side from which they believed themselves
gaining the greatest advantage — which in turn made them ungrateful for not
heartily appreciating German policies33. In private letters to his wife, Beseler was
even more pronounced and chose words that differed from his official statements:
He regarded Jews as “a squalid, miserable people, whose rebirth will be long in
coming”34. This should not come as a surprise, as antisemitism was widespread
among the German military35 — and Beseler was a professional soldier.
He had been born in 1850 as the son of the prominent jurist and member of
the Prussian Herrenhaus (House of Lords), Georg Beseler; his brother was Max
von Beseler, from 1905 until 1917 Prussian Justice Minister and also a member of
the Herrenhaus, and who in 1917 received the title of ‘von’. Hans von Beseler had
already received this honor in 1904, as a kind of compensation for becoming not
chief of the Prussian General Staff but only General Inspector of Fortresses. In 1911
31
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he took leave, but in 1914 was reactivated into military service. As a commanding
general he distinguished himself by conquering the fortresses of Antwerp and
Nowogeorgiewsk, the latter 20 miles north–west of Warsaw and soon to be known
again by its Polish name Modlin. This victory cleared the path for the conquest
of all of Russian Poland and was the main reason Beseler was named Governor
General on 26 August 1915 and officiated until the end of the war — although he
did not even speak Polish.
*

Already prior to the war the estimates of the Polish majorities’ attitude
towards the two Empires were of great importance for Vienna and Berlin, as
their transnational connections were of significant relevance for domestic policy.
Nevertheless, even Andrian was unable to report much positive news in this regard;
in the years leading up to the First World War he considered the mood to be hardly
favourable towards the Austrians, and put any positive attitudes down to utilitarian
motives. In 1912 he wrote from Warsaw: “In the end, every Pole — regardless
of his status and political affiliation — will always be a total nationalist, which
means that among the overall political considerations he is only interested in the
fate of the Polish nation, its re–creation, unification and possible consolidation.
Some groups now do hope to get this from our Kaiser and from Austria, and in this
hope rests on their austrophilia”36.
Due to his comprehensive dealings with Poland, his contacts and also his
considerable efforts to learn the Polish language, within the space of just a few
years, Adrian had become an expert on Polish issues, which he always viewed
within the context of imperial politics. Considering the standing and the freedom
that he enjoyed in Warsaw, it is reasonable to assume that his assessments must
have been able to find a wide consensus within the Austro–Hungarian Foreign
Service. Together with Austro–Hungarian officers Adrian promoted leniency only
when affordable, that is when genuine political interests were not endangered37.
A hard hand seemed to be necessary in any case, as concessions would be viewed as
weakness — at least this is what Vienna feared. Andrian conceded that the Russians
had been quite successful with this kind of tactics, as they had ruled without many
difficulties. Yet any comparison of the three partition powers should be in favor of
the Dual Monarchy, as Prussian bureaucracy and Germanisation were daunting and
Czarist rule inefficient and undermined “due to corruption especially among the
lower ranks of its government bodies”38.
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This last quotation from June 1914 almost reads like a prophecy for an
upcoming Austro–Hungarian occupation. Andrian’s assessment was critical
towards Austro–Hungarian ambitions, too: In his opinion, Poles would always
react very cautiously towards Habsburg courting not only for economic and ethnic
reasons, but especially because they feared St. Petersburg more than Vienna. Their
worst nightmare, however, would be that “in case of a victorious Austro–German
war against Russia, due to the military dominance of the Germans, the lion’s share
of the ceded parts of Poland would come under Prussian rule. That would be seen
as the biggest national tragedy and as a ‘fourth partition of Poland’”39.
Andrian’s judgements would have remained hypothetical and of minor
significance, had the First World War not broken out in the summer of 1914. Now
ideas on politics towards Poles in Russia would be put to a test. And the perceptions
of the Austro–Hungarian rulers in Russian Poland hardly differed from what their
envoy had written in Warsaw some months previously. It is quite obvious that the
diplomatic service and the officers’ corps of the Dual Monarchy shared a common
sphere of experience — which resulted in similar patterns of interpretation. Poles
from Galicia served only partially as an image for those from the Lublin Military
Government. Official reports observed a “deeply rooted passivity” among the “wary
peasant population”, which was troublesome particularly after the proclamation
of the Kingdom of Poland on 5 November 1916. With the new allies, “too much
ruthlessness and hardship during the requisitioning” of resources had to be avoided,
and thus the upbringing deteriorated40. Just like Andrian, who had written on the
necessity of a hard fist, the occupiers now reported the Poles’ unwillingness to
contribute to the Central Powers’ war efforts. In their eyes, the locals were a lazy,
lethargic and backward people that in the end only responded when methods were
applied that the Russians already had used41.
Furthermore, Poles were seen as ungrateful for their liberation from the Russian
yoke, because they rejected requisitioning — although “according to a consensus
among all experts” this “did by no means reach the extents like in some parts of
the Dual Monarchy; there can be no doubt that one lives significantly better here
than at home”42. These biases were multi–layered, as ostensive accolade came with
antisemitism: Jews were not considered to be lazy and sluggish, but born traders.
The county commander of Sandomierz attributed the “outstanding” provisioning
of his city mostly to the fact that he cooperated with Jews and not with Poles: the
39
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latter “would never reach the business routine of Jews and in this respect in many
ways unfortunately are quite passive”43. Elsewhere, complaints were raised about
the simultaneous “presumptuous” attitude of Polish institutions, which officially
collaborated with the occupiers and always demanded a leading role. However, the
Austro–Hungarian officials were not willing to concede this prerogative, because
from a psychological point of view one should not limit one’s own competences, as
this would damage the standing of the administration44.
Despite all these prejudices it was absolutely clear that Poland could be treated
not as occupied enemy territory, but instead with consideration and as a potential
ally. Austria–Hungary always pointed to the example of its rule in Galicia and
depicted Prussia as horror. But self–administration was not an option, and in 1915
Leopold von Andrian characterized it as being in “stark contrast to the [Russian]
regime so far and to the deeply rooted habits of the population”45. As a passionate
monarchist and supporter of Austro–Hungarian rule in Eastern Europe, Andrian
felt that autonomy would be “an abrupt contrast to the previous regime and to the
deeply rooted habits of the population”, and thus advised against such liberties46.
This hypocrisy contrasted with insightful reflections and was influenced by
a learning process — for example, when in 1917 Andrian warned that Congress
Poland should not be seen only against the background of the positive relations
in Galicia. At that time, he saw no homogenous society, but quite the opposite:
differing, in part competing stakeholders, which were by no means automatically
austrophile just because they refused German or Russian rule. Still, Andrian was
convinced that Polish political parties would at any time prefer the way that offered
the most chances for a national unity and independence. If this was to happen via
Austria–Hungary, first and foremost one had to act consequently and get rid of
outdated ideas of a quasi–natural bond between Poland and the Habsburg Empire47.
Accordingly, in the Lublin government sympathies towards Poles were not
very pronounced, but the occupiers still saw Jews as the greater of two evils and
had less prejudices towards the Catholic population. Yet, the situation in Congress
Poland was different from the accepted and privileged position Poles enjoyed in
Galicia. The Austrians perceived a cultural gradient and were especially displeased
because they were not warmly welcomed. The eagerness for independence did not
match the expected gratitude for the sacrifices they had made to conquer — and
liberate — the country48.
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Andrian’s actions and argumentation reveal him as an avid proponent of
Austro–Hungarian interests who was interested in real Polish autonomy merely
for tactical reasons. In this regard, his opinions were consistent with those of the
German occupying forces, for whom the independence of the locals was relevant
only if it served their own benefit. Both empires competed for Polish support and
were well aware of their respective policies — which in turn they tried to sabotage.
This is why Governor General Hans von Beseler commented on a suggestion by
Andrian to entrust the puppet Polish State Council not only with the administration
of justice and schools but also with that of farming, mining and public works, in
a marginal note simply with the word “nonsense!”49.
Beseler was not a diplomat like Andrian, and neither was he an expert on
Poland. However, already in 1892, he had travelled through Russian–Poland for
a study trip for the German General Staff. This had led him to the conclusion that in
case of a war, the local population might be useful for the German army command,
but probably unreliable allies for German politics50. On the one hand, the years
before 1914 had seen a hardening of Prussian policies towards Poles; on the other,
in Russia the revolution of 1905 brought some easing. It is not clear in how far
Beseler reflected these changes in his views. Yet in his first months in office in
Warsaw he wrote quite positively about Poles. He praised their commitment to
reconstruction and their patriotism, yet he also reported that this was hardly based
on actual experience, as the Russians had rejected any form of cooperation and
instead had installed a “paternalistic system”; at the same time, Poles would tend
to overly politicize economic and communal problems51. This halfway positive
evaluation was based on Beseler’s self–perception as an explicitly apolitical man,
who wanted to guarantee prosperity and order but did not consider processes of
political negotiation as necessary.
Beseler saw Poland’s “physical, mental and political development” in the
previous century as “rudimentary” due to “Russian mismanagement”52. At the
same time he was well aware how sweeping his judgement was, which is why he
rarely wrote about “the” Poles, because like Andrian he observed a “deep division
between the different layers of the population”. They had adapted themselves to
St. Petersburg’s rule — the lax, corrupt administration had opened up possibilities
which under German governance in 1916 no longer existed — and which they
[in:] Jenseits des Schützengrabens. Der Erste Weltkrieg im Osten: Erfahrung — Wahrnehmung —
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now bitterly missed53. Already in January 1916 Beseler had rejected the popular
desire for full independence: “Poland bases her claims upon historical incidents
and actual or alleged injuries in the past; nobody can demand from us that we
take this into consideration”. The country was now no longer “entitled to see its
national and political wishes being completely fulfilled. Despite its vitality and its
ability to learn and to develop, it will never again be called to an autonomous, let
alone decisive role in the great struggle of the modern world of states; arguably, it
can be a valuable aide for Western culture against the rigid and uninspired lack of
culture (Unkultur) of the East. It has to come to understand that its intellectual and
material interests will receive nourishment only from the West, but never from the
East”54.
It is remarkable that Beseler did not see Poles as being part of the “unculture
of the East”, but quite the contrary as a bulwark against it. He thus attributed to
them positive features and considered them — despite using the term “folk culture”
[Volkstum] — to be a nation, and saw their culture as being influenced from the
West. As a kind of transition state between East and West — or better a buffer state
between three empires — it might after all only play a junior role under the Central
Powers’ dominance. Like other observers55, Beseler repeatedly criticised Polish
nationalism, which he considered to be arrogant; given the position of Poland as an
occupied country, many claims for sovereignty and self–determination in his eyes
were simply unrealistic and hyperbole56.
In official reports and in letters to his wife Beseler emphasised again and
again just how much Poland had suffered under Czarist rule. In the first years of
the war he pitied “the people that certainly is talented and has lovely qualities”57.
In the course of the occupation Beseler’s assessment changed as his anger about
the political complications involved in the “Polish Question” grew, anger which
also was due to the underhand and tactical maneuvering of the local elites. His
attitude towards the country became increasingly negative, and the more Beseler’s
ambitions crumbled, the more embittered he became. What had been, at least
initially, partial openness towards the country and its people diminished, whilst his
prejudices against the Catholic Church and Catholics emerged. Like the head of
Warsaw’s civil administration, Wolfgang von Kries, Beseler was a deeply Protestant
man with close relations to the Hohenzollern court chaplain Ernst Dryander58.
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In 1917 at the latest Beseler consistently voiced complaints about the “country
of unlimited troubles”59. Thus, guilt for an occupation that did not meet expectations
of resources to be delivered and soldiers to be recruited was transferred from
himself to the Poles. The Governor General increasingly felt he was in a “witches’
cauldron” of dog–eat–dog and constant intrigue60. This is why he insinuated that
the population had no interest in the Central Powers’ war efforts and, in contrast
to the altruistic and helpful Germans, were always and only looking for their own
benefit. In the course of these reflexions he also changed the national attributes he
ascribed to the Poles, attributes that now were much more negative. Beseler wrote
for instance of the “in parts quite regressive culture” and the necessary enhancement
of the country61. Where, earlier on, he had stressed positive characteristics, he now
emphasised negative ones and described the country as backward, hardly modern
and unorganised. By contrast, this meant that the Germans and he himself were
above all more highly developed and capable of improvement62. It seemed to be
necessary to rule “with a hard hand and a clear will”, since peasants for instance
had a “natural laziness and passivity”63.
Still, Beseler did not speak of racial attributes, as this kind of thought was
alien to him and his leadership cadres, all of which came from the conservative
elites of the Kaiserreich. One’s own hubris, however, was attributed to the Poles,
who “constantly looked down with contempt upon the Russians, and often with
arrogance upon other nations”. This again was largely anger at the ingratitude of
the Poles for all the alleged German sacrifices: the locals “only rarely had a deep
understanding of the German culture of mind”64. And when dealing with other
ethnic groups like Ukrainians, Belarussians or Jews they would present themselves
as “rather cruel and ruthless brutal persons”, who had “never quite understood how
to win over other people, despite always babbling on about their great tolerance”65.
The same was of course true also for the German occupation, and it clearly
demonstrates that in the end, Beseler had not understood the ethnic situation in
Poland. To a lesser degree, this is even true for Andrian, and links the attitude
towards Poles with the one towards Jews: In the occupiers’ eyes, Poles still had to
learn how to deal with ethnic ideas if they wanted to become a “proper” state — of
course from Germany or Austria Hungary.
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The German high–handedness, often combined with missing empathy and
a lack of understanding for Polish wishes, could be observed again and again in
assessments of the local elites, which officially were considered to be partners.
For instance in December 1916 Beseler commented about Józef Piłsudski, who at
that time was commander of the Polish Legions that were to fight side by side with
the Germans against the Czarist army: “He is not ungifted, personally certainly
honest, but insubordinate and probably lacking serious insight military amateur
and demagogue has a virtually hypnotic influence on Polish circles and, as the
creator of the Legions, is admired and adored as a national saint”66.
*

About fifteen years ago Vejas Gabriel L i u l e v i c i u s published a widely read
study on the “War Land on the Eastern Front”67. His results may be valid for Ober
Ost, but this territory was not representative of occupied Eastern Europe; it was an
exception68. The start of a radicalization which began in 1914 and led eventually to
the Holocaust69 cannot be observed in occupied Poland – in neither its German nor
its Austro–Hungarian part. There was no single perspective on the occupied nor
were conclusions derived directly from experience. Thinking in racial categories
occurred only in exceptional cases, even if both occupiers considered themselves
as part of culturally and militarily superior civilizations.
The dynamic and changing perception of the locals by Germany and Austria–
Hungary — as expressed here exemplarily by Leopold von Andrian and Hans von
Beseler — had much in common. Both characterized Poles as hopeless nationalists
and antisemites; this characterization may have been applicable, but it also
perpetuated their own sense of superiority as they did not ascribe these attributes
to themselves. Apart from that, Andrian differentiated much more clearly between
Poles and Jews than the Germans did. This was symptomatic of the antisemitism of
the Habsburg Empire, which also was strongly directed against its own personnel
and was a sign of the weaker internal cohesion in the empire. The same was
66
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not apparent in the Warsaw Generalgouvernement. There, Poles and Jews were
considered to be similarly backward, with Jews more likely to become allies and to
be “Germanisable”. As Oded Heilbronner recently pointed out, the Kaiserreich had
developed social codes that often were directed more against Catholics and Poles
than against Jews70. In Austria–Hungary, Andrian and his compatriots saw Poles
much more positively than Jews; Vienna’s envoy even propagated discriminating
against the latter in order to win over the former.
Already before 1914 Andrian was Vienna’s expert on Poland and must be
considered the most important figure in the foreign service concerning this issue.
Via the foreign ministers Burián and Czernin he directly influenced occupation
politics — and the relations with their German ally. Especially in Warsaw this
influence can be seen indirectly through Beseler’s eyes. More than once Beseler
complained about the Austrian emissary and his politics, and in early 1916 he
began working to have him replaced. This was achieved by the end of the year
via the Foreign Ministry in Berlin, as the Austro–Hungarian ambassador there,
Gottfried von Hohenlohe, considered Andrian’s attitude to be counterproductive;
Hohenlohe had also noticed how tendentious Andrian’s sources were, mostly being
from conservative–clerical sections of society71. Hans von Beseler commented on
Andrian’s exit on 9 January 1917: “good that he is gone”72. Andrian’s successor
was Stephan von Ugron, who until then had been the advisor on Polish affairs
at the Foreign Ministry and with whom Andrian now switched places, working
subsequently on his area of expertise from Vienna. This again shows the degree to
which he was indispensable to the Foreign Ministry.
Having returned to Vienna, Andrian wrote a comprehensive concluding report
on his activities in Warsaw which was intended to represent a culmination of his
Poland expertise73. The self–justifying character of this work cannot be overlooked,
and Andrian emphasised repeatedly how much more positive the situation would
have been for Vienna in 1917 if his recommendations stretching back to the period
before the war had “been accepted and put into practice not only by the Foreign
Ministry, but also by the Habsburg government”74. He also claimed that the only
reason for his removal from his post in Warsaw was the animosity towards him
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within the German Foreign Ministry and within the occupation authorities in
Warsaw due to his vision and clear–sightedness75.
When war broke out, neither Germany nor Austria–Hungary had a precise idea
of the complex national and ethnic interrelations in Poland. Thus, they did not claim
to view the interests of all groups in a differentiated way — or even to meet them.
Rather they simply were convinced that the whole population would welcome them
as liberators from the Russian yoke76. At the same time, both occupiers came from
empires that quite clearly had pursued specific policies in Galicia and Western Prussia
when it came to national issues: To distinguish between ethnicities had been — in
quite dissimilar ways — fundamental, and in accordance to imperial action elsewhere
the different population groups were, each in a specific way, subject to their empires.
The Central Powers started observing and assessing Poland’s inhabitants
within this known framework. Hans von Beseler noted in January 1916 that the
approaches in the two General Governments were not as fundamentally different
as had been the prior approaches of the empires: Austria–Hungary had “developed
Galicia as a solely Polish territory”, whilst Prussia had tried “if not to Germanize its
Poles, at least to incorporate them fully into the German state society and to infuse
them with German intellectual and economic culture”77. In short, Beseler thus had
identified the differences between the politics of the two occupying powers. Yet,
for the occupied territory, which he labelled as Polish, he referred to certain ethnic
minorities and mentioned particularly the high number of Jews.
As Beseler was certain that Jews had to “comply without reserve, but self–
evidently as equal citizens” with a Polish state78, he first and foremost aimed at
equality of treatment. Arkadiusz S t e m p i n has characterized this policy as
“pragmatic reluctance”, because German ideas of a just administration forbade
favoring one ethnic group over another — which applied even to the German
minority79. In this respect, Warsaw avoided taking determined steps onto the
complex terrain of national rivalries; this most certainly would have evoked
trouble, which due to the unclear future of the country prior to the proclamation of
the Kingdom on 5 November 1916 seemed unnecessary80.
The same was true for the Habsburg zone of occupation. When the historian
and field rabbi Meir Bałaban was sent to Lublin as a consultant for Jewish affairs in
January 1917, he was highly critical of the education politics for Jews and attested
to considerable ignorance with regard to Jewish interests and needs81. At the same
75
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time, like Julius Berger in Generalgouvernment Warsaw, he wanted to introduce
the Jews in Congress Poland to the advantages of enlightened rule and modern
citizenship. Austria–Hungary should elevate them from the “gloomy alleys, from
the mud of the ghetto and from the depression of the middle ages”: in this war, one
could finally “raze the walls of the last ghettos”82.
In the end, for Austria–Hungary it was especially the Ukrainian (Ruthenian)
minority that became politically relevant. In the Military Generalgouvernement in
Lublin, the problematical rivalry of Ukrainians and Poles — already encountered
in Galicia — continued, even if the authorities in the crown land were much more
favorable to the latter. The envisaged cession of the counties Chełm and Hrubieszów
to Ukraine, with which a peace treaty had been negotiated in February 1918, led to
huge protests and riots throughout the Polish territories83. However, in Vienna the
planned transfer was interpreted only as a continuation of the nationality politics
in Galicia that privileged the dominant ethnic group — and in these two counties
that group was Ukrainians. Hans von Beseler regarded things in a much more
realistic manner and considered the ceding of these territories as a fourth partition
of Poland; he regarded this as undermining all efforts to get along with the Poles84.
This rather reluctant approach of the occupiers is remarkable, because their
leading personnel were by no means free from antisemitism and prejudices against
Poles. However, they did not formulate recommendations — let alone instructions
for action — on the basis of these stereotypes. The Generalgouvernement in
Warsaw took deliberate care not to discriminate against a national group. Concepts
of social order were limited rather pragmatically to securing and facilitating
German rule — which did not imply a rearrangement of ethnic relations. Even the
proclamation of the Kingdom of Poland in November 1916 did not change this.
A bit later, however, Beseler abandoned this principle of neutrality in favor of the
German minority, sponsored their legal status and guaranteed them autonomous
schooling85. Nevertheless, this did not imply primacy over Poles; it was much more
about preserving some minority privileges.
Beseler even recommended in Berlin the resettlement of Germans from
the Generalgouvernement to the Reich. This, however, was to be conducted on
a voluntary basis, and he did not consider it opportune to weaken small German
villages by resettling only some of their inhabitants because this would hasten
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assimilation. In this respect, his nationality policies did not aim at ethnic diversity,
but neither did they imply discrimination or even Germanisation. Given the huge
numerical dominance of Poles and the weakness of the German minority, Warsaw
hardly tried to strengthen the latter. Beseler’s recommendation was clear–cut:
“Poland is too heavily populated for it be considered as a territory for settlers”86.
Can these perceptions be described as a colonial discourse? Shelley B a r a 
n o w s k i writes in reliance on Liulevicuis: “Rather than looking upon the district
as composed of peoples with complex histories and cultures, albeit underdeveloped
ones, who could be manipulated into submitting to German benevolence, the east
evolved in German eyes into a project with the potential for Realizing the Pan
German vision of a vast space ripe he continued civilizing effects of Germandom”87.
The empirical research on the Kingdom of Poland shows little that allows such
a view88.
The planned extensive exploitation of the country led to a dichotomy in the
ways the occupation developed89, and of course this was driven by the highly
imperialist intention at very least to integrate Poland permanently into one’s own
sphere of rule. Yet, German nationality politics aimed at indirect dominance over
another state, while Austria–Hungary’s aimed at incorporation as a crown land —
and both changed after the proclamation of the Kingdom of Poland. As mutuality
to overseas colonialism there existed a certain alienation strangeness towards the
locals, and these were also the subject of stereotyping, but that was due only to
a small part on racial reasons90. Poles were regarded as a nation, not as people; they
were less developed, but still a part of the European culture area. Also, ‘politics of
difference’ were applied in another form, as was common in the colonies91: Poles
86
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should after all be won over as a kind of junior partner. And even if there was
the idea of an ‘elevation’, this was not a fundamental civilizing mission like in
Africa, but rather rising to a higher level. Furthermore, in Poland the connection
with the Christianization, which in Africa was a key element of this ‘mission’, was
lacking. Jews, in that respect, were to become proper citizens and assimilated, but
not baptized or removed from the country.
For Austria–Hungary it is even harder to speak of colonialism, because there
Poles were regarded even better than in Germany, and also were courted more. Not
even anti–Semitism fits into this concept, as not even he was legitimized racially in
Poland, but once more aimed on cultural issues and allowed assimilation, whereas
colonialism explicitly excluded the latter. In total, its ‘maritime’ form had less in
common with the perception of the locals in the Kingdom of Poland. Thus, the
occupiers’ images of Poles and Jews should rather be described as imperial views
upon nations of the European periphery.
In the end, Andrian’s and Beseler’s diaries and letters tell much about their
perceptions and thoughts. Beyond that, their reports reveal personal perceptions
that are not filtered by someone else’s views. What sets them apart from other
writings produced by state personnel is their top–level position. This explicitly
allowed them to state their own impressions, even if they tried to make these
look objective. Yet in contrast to lower–level bureaucrats, the writer is clearly
recognizable as a specific individual92 — and this fact is not hidden, but appreciated
by the readers. It is exactly this intention that makes the papers special: It can
offer valuable insights into “classic” ego–documents, as most texts probably tell
something unwittingly about their author. In this sense, they can be considered
ego–documents themselves.
Still, from none of these papers one can deduce a direct link to Andrian’s or
Beseler’s political actions, which often opposed personal sentiments. In no way
was there a government–run attempt to destroy Jewish existence or to implement
the existing stereotypes. Quite the contrary, the Central Powers largely tried to
respect Jewish identity and associated way of life. Poland was not actually a striking
exception among the territories in occupied Eastern Europe; even in infamous Ober
Ost Jews were affected mostly by the consequences of the brutal exploitation93. If
a cause–and–effect relationship is true not even for influential top–level personnel,
what relevance do their ego–documents have at all? Such sources from only two
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“Historische Anthropologie. Kultur, Gesellschaft, Alltag”, vol. II, 1994, p. 462–471, here 463.
93
J. M a t t h ä u s, German Judenpolitik in Lithuania during the First World War, “Leo Baeck
Institute Yearbook”, vol. XLIII, 1998, p. 155–74, here 173.
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men are probably too limited to allow for generalising conclusions, and in principle
more research is necessary. Yet it seems quite clear that during World War I social
and political norms existed that — despite all prejudices — restricted the horizon
of action and thought. This would then be the exact opposite of what occurred
under German rule during World War II. State ideology and politics do matter, for
the Kaiserreich, the Dual Monarchy, and National Socialism.
Uprzedzenia elit. Państwa centralne na ziemiach polskich 1915–1918
Autor prezentuje sposób, w jaki Polacy i Żydzi postrzegani byli przez państwa central
ne w czasie I wojny światowej na przykładzie poglądów generalnego gubernatora okupo
wanej przez Niemców części Królestwa Polskiego Hansa von Beselera i przedstawiciela
Austro–Węgier przy niemieckim generalnym gubernatorze Leopolda von Andriana. Obaj
znali się i — mimo sojuszu łączącego państwa centralne — uważali za przeciwników z po
wodu sprzecznych celów realizowanych na ziemiach polskich przez swoje państwa. Obaj
napisali dużą liczbę prywatnych listów, które dotychczas nie wzbudziły szczególnego zain
teresowania historyków, podobnie jak ich nieco mniej interesujące pamiętniki. Ponadto ich
oficjalne raporty również ujawniają wiele osobistych opinii i odczuć. W sumie źródła te
z powodzeniem mogą zostać wykorzystane do badania sposobu postrzegania Polaków
i Żydów przez elity zaborców.
Ze źródeł tych wyłania się obraz raczej niechętnego stosunku okupantów do Polaków,
przede wszystkim z powodu przypisywanego im antysemityzmu oraz uprzedzeń odczuwa
nych wobec społeczeństwa polskiego przez wyższych urzędników obu państw. Stereotypy
te nie doprowadziły jednak do sformułowania oficjalnych zaleceń ani tym bardziej poleceń
podjęcia konkretnych działań. Niemiecka administracja okupacyjna w postaci Generalnego
Gubernatorstwa Warszawskiego dokładała specjalnych starań, aby nie dyskryminować
żadnej z grup narodowościowych na terenach okupowanego Królestwa Polskiego.
Założenia polityki społecznej ograniczały się przede wszystkim do zapewnienia niemiec
kiego zwierzchnictwa bez ingerencji w istniejące relacje narodowościowe. Nie zmienił
tego nawet akt 5 listopada 1916, zapowiadający utworzenie Królestwa Polskiego. Niewiele
później Beseler odszedł od tej zasady neutralności na korzyść popierania niemieckiej
mniejszości narodowej poprzez uregulowanie jej statusu prawnego i zagwarantowanie au
tonomicznego szkolnictwa; w praktyce nie oznaczało to nic więcej, niż zachowanie niektó
rych przywilejów tej mniejszości narodowej.
Z żadnego z przeanalizowanych dokumentów nie da się wywnioskować istnienia bez
pośredniego związku politycznych działań Andriana czy Beselera, które pozostawałyby
w sprzeczności z ich osobistymi opiniami. Wydaje się, że w czasie I wojny światowej
obowiązywały normy społeczne i polityczne, które — pomimo wszystkich uprzedzeń —
ograniczały swobodę działania i myślenia przedstawicieli władz okupacyjnych. Zupełnie
inaczej, niż w czasie niemieckiej okupacji w czasach II wojny światowej. Spostrzeżenie to
prowadzi do wniosku, że oficjalna ideologia i polityka państwa są ważne — dla Cesarstwa
Niemieckiego, Austro–Węgier i narodowego socjalizmu.
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Odnaleziony oryginał
najstarszego przywileju papieskiego
dla klasztoru cystersów w Sulejowie
z 9 maja 1218*
W latach pięćdziesiątych XX w. Aleksander G i e y s z t o r, najlepszy znawca
starszej dyplomatyki papieskiej w powojennej Polsce1, wydał przywilej Pascha
lisa II dla S. Giovanni dell’Eremo w diecezji Orvieto z 1110 r. oraz dokument
Aleksandra III, zatwierdzający postanowienia Kazimierza Sprawiedliwego na zjeź
dzie w Łęczycy z 1181 r., z ówczesnego Archiwum Leningradzkiego Oddziału Insty
tutu Historii Akademii Nauk ZSRR (Архив ЛОИИ СССР АН СССР)2. Oryginały
*

Artykuł jest częścią moich studiów krytycznych nad najstarszymi przywilejami papieskimi dla
odbiorców z Polski, badania finansowane są z grantu MNiSW w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki, nr 11H 11 003580 „Źródła kościelne do dziejów Polski i Rzeczypospolitej”.
1
Vide A. G i e y s z t o r, Ze studiów nad genezą wypraw krzyżowych. Encyklika Sergiusza IV
(1009–1012), Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Wydział II, Warszawa 1948, s. 92, tab. 1. Jest to
książka napisana na podstawie dysertacji doktorskiej obronionej w mieszkaniu prof. Stanisława
Kętrzyńskiego na Tamce we wrześniu 1942 r., vide M. K o c z e r s k a, Aleksander Gieysztor 17 VII
1916 — 9 II 1999. Szkic biograficzny, StŹr., t. XXXVII, 2000, s. 6. Recenzje do wersji angielskiej
i polskiej studium o encyklice Sergiusza IV jako falsyfikacie z końca XI w. zestawiły M. K o c z e r s k a,
E. S u c h o d o l s k a, J. Z w o l i ń s k a, Bibliografia prac Aleksandra Gieysztora za lata 1935–1975,
[w:] Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury, Aleksandrowi Gieysztorowi w czter
dziestolecie pracy naukowej przyjaciele, koledzy, uczniowie, red. S.K. K u c z y ń s k i [et al.], War
szawa 1976, s. 12, poz. 36, 43. Obronę autentyczności przeprowadził H.M. S c h a l l e r, Zur Kreuz
zungsenzyklika Papst Sergius’ IV., [w:] Papsttum, Kirche und Recht im Mittelalter. Festschrift für
Horst Fuhrmann zum 65. Geburtstag, red. H. M o r d e k, Tübingen 1991, s. 135–153 (z nową edycją
krytyczną, s. 150–153). Nie przekonała ona jednak H. Z i m m e r m a n n a, vide J.F. B ö h m e r,
Regesta Imperii II. Sächsische Zeit, dział 5: Papstregesten 911–1024, wyd. 2 poprawione i uzupełnione,
Wien–Köln–Weimar 1998, nr †1049.
2
Cf. A. G i e y s z t o r, Une bulle de Pascal II retrouvée (Italia pontificia, IV, p. 36, *1), „Bullettino
dell’»Archivio paleografico italiano«”, Nuova serie, t. II–III/1, 1956–1957 (Numero speciale in me
moriam di Franco Bartoloni), s. 361–367; idem, Nad statutem łęczyckim 1180 r.: odnaleziony oryginał
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tych dokumentów zakupił do swoich zbiorów znany rosyjski polihistor, akademik
i kolekcjoner Nikołaj P. Lichaczew (1862–1936)3. Ograniczony dostęp badaczy zza
żelaznej kurtyny do należącego do niego zbioru dokumentów papieskich, włoskich,
niemieckich, francuskich, hiszpańskich4 i innych wystawców z IX–XX w. oraz nie
wielkie zainteresowanie historyków radzieckich — zwłaszcza grupą dokumentów
papieskich5 — było głównym powodem ich marginalnego wykorzystania w wydaw
nictwach źródłowych. Dopiero niedawno do badań nad dokumentami papies
kimi w zbiorach petersburskich powróciła w sposób systematyczny Aleksandra
W. C z i r k o w a. Dzięki stypendium Niemieckiego Instytutu Historycznego w Paryżu uczona dokonała wzorowej edycji krytycznej trzynastu dokumentów
papieskich oraz jednego fragmentu z lat 1089–1268, wystawionych dla fran
cuskich instytucji kościelnych i przechowywanych w Zachodnioeuropejskiej
Sekcji Naukowo–Historycznego Archiwum Petersburskiego Instytutu Historii
Rosyjskiej Akademii Nauk (Научно–исторический архив СПбИИ РАН, ЗЕС)
oraz w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Petersburgu (tzw. zbiór autografów
Piotra Dubrowskiego — fond 971)6. W kolejnym artykule opracowała i wydała
sześć oryginałów (litterae cum filo canapis) Aleksandra III z byłego archiwum
Republiki Genui, przechowywanych w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej (fond 992,
nr 9–14)7. Wreszcie w swojej dysertacji doktorskiej, napisanej pod naukową opieką
wytrawnego znawcy dyplomatyki Władymira I. M a ż u g i, sporządziła regesty
147 dokumentów papieskich z archiwów i bibliotek Petersburga i Moskwy z lat
1045–13048. Zestawienie to rejestruje dwa dokumenty papieskie dla polskich odbi
bulli Aleksandra III z 1181 r., [w:] Księga pamiątkowa 150–lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych
w Warszawie, red. A. S t e b e l s k i, Warszawa 1958, s. 181–207 (z edycją, s. 206 i n.).
3
Vide Iz kollekcij akademika N.P. Lihaczewa. Katalog wystawki w Gosudarstwiennom Russkom
muzeje. Leningrad, 1991, g., red. R.G. R a b i n o v i c z, Sankt Peterburg 1993, s. 207, nr 513 (z barwną
reprodukcją w znacznym pomniejszeniu przywileju Paschalisa II z 13 października 1110).
4
Vide E. S á e z, El fondo español del Archivo de la Academia de las Ciencias de San Petersburgo,
wyd. C. S á e z, Alcalá de Henares 1993 (Ensayos y documentos, t. XVII).
5
Cf. Akty Kremony X–XIII wiekow w sobranii Akademii Nauk SSSR / Acta Cremonae ss. X–XIII,
quae in Academia Scientiarum URSS conservantur, wyd. S.A. A n n i n s k i j, red. S. O r ł o w,
O.A. D o b i a s z –R o ż d e s t w i e n s k a j a, Moskwa–Leningrad 1937, s. 102–104, nr 21, s. 246,
nr 115, s. 294–295, nr 148; Akty Kremony XIII–XVI wiekow w sobranii Akademii nauk SSSR / Atti di
Cremona dei secoli XIII–XVI nell’Archivio dell’Istituto di storia (sezione di Leningrado)
dell’Accademia delle scienze dell’URSS, wyd. V.I. R u t e n b u r g, E.Cz. S k r ż i n s k a j a, Moskwa–
Leningrad 1961, s. 73–74, nr 11, s. 81–82, nr 18.
6
A. C h i r k o v a, Papsturkunden für französische Kirchen aus Sammlungen in Sankt Petersburg
(11.–13. Jahrhundert), [w:] L’acte pontifical et sa critique, red. R. G r o s s e, Bonn 2007 (Studien und
Dokumente zur Gallia Pontificia, t. V), s. 265–293.
7
A.W. C z i r k o w a, Posłanija papy Aleksandra III (1159–1181) iz archiwa Genuezskoj riespubli
ki w sobranii Rossijskoj nacional´noj biblioteki, „Wspomogatel´nyje istoriczeskie discipliny /
Auxiliary Historical Disciplines”, t. XXXI, 2010, s. 131–158.
8
A.W. C z i r k o w a, Dokumenty papskoj kancelarii XI — naczała XIV w. w sobranijach Sankt–
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orców9. Pierwszy z poloników to znana z wydania Gieysztora littera cum serico
Aleksandra III, wystawiona w Tuskulum 28 marca 118110. Drugi z dokumentów to
dotychczas nieznany oryginał najstarszego przywileju papieskiego dla klasztoru
cystersów w Sulejowie. Dokument papieża Honoriusza III, wystawiony w Rzymie
9 maja 1218, był znany w historiografii jedynie z odpisu w nowożytnym kopia
riuszu sulejowskim szczegółowo opracowanym przez krakowskiego historyka
Józefa M i t k o w s k i e g o11. Natomiast Czirkowa w swojej niepublikowanej
dysertacji doktorskiej, nie znając podstawowego studium Mitkowskiego nad
dokumentami, fundacją i rozwojem uposażenia klasztoru w Sulejowie do końca
XIII w., poświęciła tylko krótki akapit na omówienie treści tego przywileju12.
Porównanie zapisów nazw miejscowych w oryginale i nowożytnych kopiach
pozwoliło skorygować proponowaną w literaturze przedmiotu identyfikację
jednej z osad wymienionych w enumeratio bonorum przywileju papieskiego13.
Jego losy archiwalne, poza sporządzeniem odpisu i wpisaniem streszczenia na
odwrocie dokumentu w Sulejowie w XVII w., nie są znane. Prawdopodobnie

Peterburga (identifikacija, istocznikowiedczeskij analiz), niepublikowana dysertacja doktorska, Sankt
Peterburg 2010, s. 312–361. Duże rozproszenie geograficzne odbiorców dokumentów papieskich
przechowywanych w Petersburgu powoduje, że uczonej nie zawsze udało się dotrzeć do wcześniejszych
edycji ineditów; np. przywilej protekcyjny Innocentego III dla opactwa benedyktynów w Brogne
(diecezja Leodium) z 29 maja 1202 (ibidem, s. 329, nr 40) był już wydany wg oryginału ze zbioru
barona Goswina de Stassart (1780–1854) przez S. B o r m a n s a, Une fausse bulle du pape Étienne VIII.,
„Bulletins de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux–arts de Belgique”, seria II,
t. XLVII, 1879, s. 292–296, nr 2. Dziękuję dr. Herwigowi Weiglowi (Institut für Österreichische
Geschichtsforschung, Wiedeń) za wyjaśnienia dotyczące publikacji dokumentów papieża Innocen
tego III.
9
A.W. C z i r k o w a, Dokumenty, s. 325, nr 29, s. 330, nr 44.
10
Vide A. G i e y s z t o r, Nad statutem, s. 206–207. Cf. regesty: Ph. J a f f é, Regesta pontificum
Romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII, wyd. S. L o e w e n f e l d
[JL: an. 882–1198], F. K a l t e n b r u n n e r [JK: an. ? — 590], P. E w a l d [JE: an. 590–882], t. I–II,
wyd. 2, Lipsiae 1885–1888 (przedruk Graz 1956), sygiel JL 14386; Z. K o z ł o w s k a –B u d k o w a,
Repertorium polskich dokumentów doby piastowskiej, z. 1: do końca XII wieku, wyd. II, Kraków 2006
(wyd. 1, 1937) (Klasyczne Dzieła Polskiej Historiografii, t. III), s. 160–161, nr 97; Bullarium Poloniae,
wyd. I. S u ł k o w s k a –K u r a ś, S. K u r a ś, t. I, Romae 1982, nr 23; Polonia Pontificia, oprac.
W. K ö n i g h a u s, Gottingae 2014 (Regesta Pontificum Romanorum), s. 35, nr 56.
11
Vide J. M i t k o w s k i, Początki klasztoru cystersów w Sulejowie. Studia nad dokumentami,
fundacją i rozwojem uposażenia do końca XIII wieku, Poznań 1949 (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk, Wydział Historii i Nauk Społecznych, Prace Komisji Historycznej, t. XV), s. 288–374. Autorowi
nie udało się dotrzeć do drugiego kopiariusza sulejowskiego (ibidem, s. 288, przypis 1) obecnie prze
chowywanego w AGAD, Zespół, nr 190: Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego,
sygn. 807 (zdigitalizowany z mikrofilmu, <http://www.agad.gov.pl/CWW/Galeria%20internetowa/
PL_1_190_0807/>).
12
A.W. C z i r k o v a, Dokumenty, s. 260 i n.
13
Vide niżej, Edycja, przypis 9.
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dopiero po kasacie klasztoru przez władze carskie w 1819 r.14 dokument trafił do
Petersburga.
Z materiału dyplomatycznego zestawionego przez Irenę i Stanisława K u r a 
s i ó w w pierwszym tomie „Bullarium Poloniae” do pontyfikatu Honoriusza III
(1216–1227) wynika, że dla odbiorców z Polski, Prus i Pomorza znanych jest
114 dokumentów (w większości wpisanych do regestrów watykańskich)15, z czego
zaledwie jedenaście zachowało się w oryginałach16. Pod względem dyplomatycz
nym materiał ten dzieli się na uroczyste przywileje papieskie o rozbudowanym for
mularzu, opatrzone wielką datacją i własnoręcznymi podpisami kardynałów oraz
zwięzłe w treści listy (litterae cum serico) i mandaty (litterae cum filo canapis)17.
Natomiast najnowsze badania Wernera M a l e c z k a nad litterae clausae pozwalają
stwierdzić, że ta odmiana litterae cum filo canapis nie jest znana z materiału archi
walnego odnoszącego się do odbiorców z Polski do początków XIV w.18 W tym
kontekście należy przypomnieć, że typ mieszany między uroczystym przywilejem
papieskim a litterae cum serico zwany bullą pojawia się dopiero za pontyfikatu
Innocentego IV (1243–1254) w związku z ogłoszeniem sentencji depozycji cesarza

14

Vide J. D o b o s z, L. W e t e s k o, Sulejów, [w:] Monasticon Cisterciense Poloniae, red.
A.M. W y r w a, J. S t r z e l c z y k, K. K a c z m a r e k, t. II: Katalog męskich klasztorów cysterskich na
ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, Poznań 1999, s. 318, 323.
15
Bullarium Poloniae, t. I, nr 114–216.
16
Ibidem, nr 135, 156, 162, 171, 179, 180, 183, 191, 192, 202, 206. Dalsze trzy oryginały doku
mentów papieskich zostały odnotowane jako straty wojenne, ibidem, nr 170, 204, 212.
17
Podstawowym opracowaniem dyplomatyki papieskiej w XIII w. pozostaje P. H e r d e, Beiträge
zum päpstlichen Kanzlei– und Urkundenwesen im 13. Jahrhundert, wyd. 2 poprawione i uzupełnione,
Kallmünz Opf. 1967 (Münchener Historische Studien, Abt. Geschichtl. Hilfswissenschaften, t. I). Na
temat własnoręcznych podpisów kardynałów na papieskich przywilejach vide W. M a l e c z e k, Die
eigenhändigen Unterschriften der Kardinäle — ein Spiegelbild ihrer Persönlichkeit? Mit einem
Überblick über eigenhändige Unterschriften auf Urkunden vom Frühmittelalter bis ins 13. Jahrhundert,
[w:] Päpstliche Herrschaft im Mittelalter. Funktionsweisen — Strategien — Darstellungsformen, red.
S. W e i n f u r t e r, Ostfildern 2012 (Mittelalter–Forschungen, t. XXXVIII), s. 239–299.
18
Vide W. M a l e c z e k, „Litterae clause” der Päpste vom 12. bis zum frühen 14. Jahrhundert,
[w:] Kuriale Briefkultur im späteren Mittelalter. Gestaltung — Überlieferung — Rezeption, red.
T. B r o s e r, A. F i s c h e r, M. T h u m s e r, Köln–Weimar–Wien 2015 (Forschungen zur Kaiser– und
Papstgeschichte des Mittelalters, Beihefte zu J.F. B ö h m e r, Regesta Imperii, t. XXXVII), s. 55–128
(z ośmioma barwnymi il.), tutaj s. 77–128 (Verzeichnis der original überlieferten päpstlichen litterae
clausae zwischen Calixt II. und Bonifaz VIII.). Do tego zestawienia, rejestrującego 234 litterae clau
sae z lat 1120–1303, należy dodać trzy dalsze dokumenty tego typu wystawione przez papieża
Urbana III (1185–1187), zachowane w oryginałach ze zbiorów N.P. L i c h a c z e w a w Petersburgu,
cf. JL 15549, 15553, 15557; Italia pontificia, wyd. P.F. K e h r, t. VI/2, Berolini 1914 (Regesta pontifi
cum Romanorum), s. 335 n., nr 59, s. 336, nr 61, s. 338, nr 70; J.F. B ö h m e r, Regesta Imperii IV.
Lothar III. und ältere Staufer, dział 4: Papstregesten 1124–1198, cz. 4: 1181–1198, fasc. 3: 1185–1187:
Urban III. und Gregor VIII., oprac. U. S c h m i d t, współudział K. B a a k e n, Köln–Weimar–Wien
2012, nr 78, 82, 90 (bez znajomości oryginałów); A.W. C z i r k o w a, Dokumenty, s. 327 n., nr 34, 35, 36.
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Fryderyka II w 1245 r.19 Niestety, ta podstawowa wiedza z dyplomatyki papieskiej
okresu II (1049–1331) według klasycznego podziału dokonanego w podręczniku
Pauliusa R a b i k a u s k a s a (1920–1998)20 wciąż nie znajduje żadnej recepcji
w polskiej historiografii.

Rzym, św. Piotr, 9 maja 1218
Papież Honoriusz III przyjmuje klasztor cystersów w Sulejowie pod opiekę św.
Piotra, wyliczając jego posiadłości i uprawnienia.
Or.: Petersburg, Rossijskij gosudarstwiennyj istoriczeskij archiw, fond 821:
Departament duchownych dieł inostrannych ispowiedanij MVD, op. 142, nr 1.
Pergamin włoski o wymiarach 601 × 758 + 37 mm, liniowany ślepym rylcem
poziomo, zachowany w bardzo dobrym stanie. Dziurki po przywieszeniu bulli. Na
odwrocie: Honorii papæ privilegium in quo specialissimæ gratiæ conceduntur et
donantur monasterio nostro et fratribus et subditis nostris. Licitum est fratribus
ubivis ordinari. In suis causis seu negotiis con(ven)tus ob defectum testium
præstare testimonia et alia intro inspicienda et cardinales subscripti sunt. 1218.
Subsequens privilegium tale Gregorii papæ 1228 (XVII w.); BB Nro 6to (XVII w.);
Revisum (XVII w.).
Kop.: 1. AP Piotrków Trybunalski, Zespół, nr 358: Zbiór akt kościelnych, klasz
tornych i związków wyznaniowych, sygn. 2 (kopiariusz sulejowski z XVII w.),
s. 239–240 (k. 141r–v) (wg oryginału, bez podpisów kardynałów); 2. AGAD,
Zespół, nr 190: Centralne Władze Wyznaniowe Królestwa Polskiego, sygn. 807
(kopiariusz sulejowski z XVII w.), s. 331–334 (k. 166–167v) (wg Kop. 1).
Barwna fot. Or.: Kraków, Zakład Nauk Pomocniczych Historii UJ, Zbiór fotogra
fii dokumentów średniowiecznych, sygn. 2016/1.
Wyd.: J. M i t k o w s k i, Początki, s. 317–318, nr 4 (wg Kop. 1, ekscerpt).
Reg.: 1. Ibidem, s. 303, nr 9; 2. Bullarium Poloniae, t. I, nr 142; 3. A.W. C z i r 
k o w a, Dokumenty, s. 330, nr 44 (wg Or. z błędnym określeniem miejsca wystawi
enia dokumentu, gdzie zamiast: Lateran, powinno być: św. Piotr).
19

Cf. Th. F r e n z, Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit, wyd. II, Stuttgart 2000
(Historische Grundwissenschaften in Einzeldarstellungen, t. 2), s. 28, §24; A. M e y e r, Die päpstli
chen Kanzlei im Mittelalter – ein Versuch, „Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel– und
Wappenkunde”, t. LXI, 2015, s. 302.
20
Vide P. R a b i k a u s k a s SJ, Diplomatica Pontificia (Praelectionum lineamenta), wyd. 6 po
prawione i uzupełnione, Roma 1998 (wyd. I, 1964), s. 22.
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Uwagi: Papież własnoręcznie postawił krzyż w rocie i wpisał literę „E” w słowie
„Ego”, a wicekanclerz Rainer z Castelvecchio wpisał w datacji własnoręcznie
inicjalną literę „R” w swoim imieniu (cf. Acta pontificum, wyd. G. B a t t e l l i,
wyd. II, Città del Vaticano 1965 (Exempla scripturarum, fasc. III), s. 16 n., nr 13
z faksymile). Ponadto przywilej sygnowało własnoręcznie 17 kardynałów. Wydanie
oparto na: Normes internationales pour l’edition des documents medievaux, [w:]
Folia Caesaraugustana. 1. Diplomatica et Sigillographica. Travaux preliminaires
de la Commission Internationale de Diplomatique et de la Commission Internationale de Sigillographie pour une normalisation internationale des éditions
de documents et un Vocabulaire international de la Diplomatique et de la
Sigillographie, Zaragoza 1984, s. 13–64.
HONORIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI. DILECTIS FILIIS . .
ABBATI DE SULIO EIUSQUE FRATRIBUS TAM PRESENTIBUS QUAM
FUTURIS REGULAREM VITAM PROFESSIS IN PERPETUUM. Religiosam
vitam eligentibus apostolicum convenit adesse presidium, ne forte cuiuslibet
temeritatis incursus aut eos a proposito revocet aut robur, quod absit, sacre
religionis infringat. Eapropter dilecti in Domino filii, vestris iustis postulacionibus
ǀ clementer annuimus et monasterium sancte Dei genitricis et virginis Marie de
1
Sulio , in quo divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione
suscipimus et presentis scripti privilegio communimus. Inprimis siquidem
statuentes, ut ǀ ordo monasticus, qui secundum Deum et beati Benedicti regulam
atque institutionem Cisterciensium fratrum in eodem monasterio institutus esse
dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabilter observetur. Preterea
quascumque possessiones, ǀ quecumque bona idem monasterium impresentiarum
iuste et canonice possidet aut in futurum concessione pontificum, largitione regum
vel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante Domino poterit
adipisci, firma vobis ǀ vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus
hec propriis duximus exprimenda vocabulis: locum ipsum, in quo prefatum
2
monasterium situm est, cum omnibus pertinentiis suis, curtes de Strelaz , de
3
4
Woichica , de Milee cum appenditiis ǀ earundem et aqua cum castoribus, curtes de
5
6
7
8
9
10
Crisenoe , de Baudricoe , de Monte , de Bychin , de Prucenowa , de Stipanoe et
11
12
13
de Petroe cum appenditiis earundem, curtes de Raduitoe , Goychouo et de
14
Wysochino cum appenditiis earundem, lacu, castoribus ǀ et clausuris, curtem de
15
Dobrizco cum appenditiis suis, tredecim plaustratas salis annuas in Sudomirie,
quarum quelibet debet continere duo millia et ducenta capita grossi salis, novem
16
castores annuos de camera Lezconis ducis Polonie ac successorum eius, ǀ in
Cracouia alveum salis cum pratis, vineis, terris, nemoribus, usuagiis et pascuis, in
bosco et plano, in aquis et molendinis, in viis et semitis et omnibus aliis libertatibus
et immunitatibus suis. Sane laborum vestrorum, quos propriis manibus aut ǀ
sumptibus colitis de possessionibus habitis ante concilium generale sive de ortis et
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virgultis et piscationibus vestris vel de nutrimentis animalium vestrorum aut etiam
de novalibus nullus a vobis decimas exigere vel extorquere presumat. Liceat
quoque ǀ vobis clericos vel laicos liberos et absolutos e seculo fugientes ad
conversionem recipere et eos absque contradictione aliqua retinere. Prohibemus
insuper, ut nulli fratrum vestrorum post factam in monasterio vestro professionem
fas sit sine abbatis sui ǀ licentia de eodem loco discedere. Discedentem vero absque
communium litterarum vestrarum cautione nullus audeat retinere; quod si quis
forte retinere presumpserit, licitum vobis sit in ipsos monachos vel conversos
regularem sententiam promulgare. Illud districtus inhibentes, ǀ ne terras seu
quodlibet beneficium ecclesie vestre collatum liceat alicui personaliter dare sive
alio modo alienare absque consensu totius capituli vel maioris aut sanioris partis
ipsius. Si que vero donationes aut alienationes aliter, quam dictum est, facte fuerint,
eas irritas esse ǀ censemus. Ad hec etiam prohibemus, ne aliquis monachus sive
conversus sub professione vestre domus astrictus sine consensu et licentia abbatis
et maioris partis vestri capituli pro aliquo fideiubeat vel ab aliquo pecuniam mutuo
accipiat ultra precium capituli vestri ǀ providentia constitutum, nisi propter
manifestam domus vestre utilitatem; quod si facere forte presumpserit, non teneatur
conventus pro his aliquatenus respondere. Licitum preterea sit vobis in causis
propriis, sive civilem sive criminalem contineant questionem, fratrum vestrorum ǀ
a
testimoniis uti, ne pro defectu testium ius vestrum in aliquo valeat deperire.
Insuper auctoritate apostolica inhibemus, ne ullus episcopus vel alia quelibet
persona ad sinodos vel conventus forenses vos ire vel iudicio seculari de vestra
propria substantia vel possessionibus vestris ǀ subiacere compellat, nec ad domos
vestras causa ordines celebrandi, causas tractandi vel conventus aliquos publicos
convocandi venire presumat, nec regularem abbatis vestri electionem impediat aut
b
de instituendo vel removendo eo, qui pro tempore fuerit, ǀ contra statuta
Cisterciensis ordinis se aliquatenus intromittat. Si vero episcopus, in cuius
c
parrochia domus vestra fundata est, cum humilitate ac devotione , qua convenit,
requisitus, substitutum abbatem benedicere et alia, que ad officium episcopale
pertinent, vobis conferre reǀnuerit, licitum sit eidem abbati, si tamen sacerdos
fuerit, proprios novitios benedicere et alia, que ad officium suum pertinent, exercere
et vobis omnia ab alio episcopo percipere, que a vestro fuerint indebite denegata;
illud adicientes, ut in recipiendis professionibus, que a beǀnedictis vel benedicendis
abbatibus exhibentur, ea sint episcopi forma et expressione contenti, que ab origine
ordinis noscitur instituta, ut scilicet abbates ipsi salvo ordine suo profiteri debeant
et contra statuta ordinis sui nullam professionem facere conpellantur. ǀ Pro
consecrationibus vero altarium vel ecclesiarum sive pro oleo sancto vel quolibet
ecclesiastico sacramento nullus a vobis sub obtentu consuetudinis vel alio quolibet
modo quicquam audeat extorquere, sed hec omnia gratis vobis episcopus diocesanus
impendat. Alioquin ǀ liceat vobis quemcunque malueritis catholicum adire
antistitem graciam et communionem apostolice sedis habentem, qui nostra fretus
auctoritate vobis, quod postulatis, impendat. Quod si sedes diocesani episcopi forte
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vacaverit, interim omnia ecclesiastica sacramenta a viǀcinis episcopis accipere
libere et absque contradictione possitis, sic tamen, ut ex hoc in posterum propriis
episcopis nullum preiudicium generetur. Quia vero interdum propriorum
episcoporum copiam non habetis, si quem episcopum Romane sedis, ut diximus,
graciam et communionem haǀbentem et de quo plenam noticiam habeatis per vos
[transire] contigerit, ab eo benedictiones vasorum et vestium, consecrationes
altarium, ordinationes monachorum auctoritate apostolice sedis recipere valeatis.
[Porro] si episcopi vel alii ecclesiarum rectores in monasterium ǀ vestrum vel
personas inibi constitutas suspensionis, excommunicacionis vel interdiciti
sententiam promulgaverint sive etiam in mercennarios vestros pro eo, quod
decimas, sicut dictum est, non persolvitis sive aliqua occasione eorum, que ab
apostolica benignitate vobis indulta sunt, ǀ seu benefactores vestros pro eo, quod
aliqua vobis beneficia vel obsequia ex caritate prestiterint vel ad laborandum
adiuverint in illis diebus, in quibus vos laboratis et alii feriantur, eandem sententiam
protulerint, ipsam tamquam contra sedis apostolice indulta prolatam ǀ duximus
irritandam. Nec littere ulle firmitatem habeant, quas tacito nomine Cisterciensis
ordinis et contra tenorem apostolicorum privilegiorum constiterit impetrari.
Preterea cum commune interdictum terre fuerit, liceat vobis nichilominus in vestro
monasteǀrio exclusis excommunicatis et interdictis divina officia celebrare. Paci
quoque et tranquillitati vestre paterna imposterum sollicitudine providere volentes,
auctoritate apostolica prohibemus, ut infra clausuras locorum seu grangiarum
vestrarum nullus rapiǀnam seu furtum facere, ignem apponere, sanguinem fundere,
hominem temere capere vel interficere seu violentiam audeat exercere. Preterea
omnes libertates et immunitates a predecessoribus nostris Romanis pontificibus
ordini vestro concessas nec non et ǀ libertates et exemptiones secularium exactionum
a regibus et principibus vel aliis fidelibus rationabiliter vobis indultas auctoritate
apostolica confirmamus et presentis scripti privilegio communimus. Decernimus
d
ergo, ut nulli omnino hominum liceat pre ǀfatum monasterium temere perturbare
aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet
vexacionibus fatigare, sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum
gubernatione ac sustentatione concessa sunt, usibus omniǀmodis profutura, salva
sedis apostolice auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve
persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire
temptaverit, secundo terciove commonita, nisi reatum suum congrua saǀtisfactione
correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat reamque se divino iudicio
existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore et sanguine
Dei et Domini redemptoris nostri Ihesu Christi aliena fiat atque in extremo exaǀmine
districte subiaceat ultioni. Cunctis autem eidem loco sua una servantibus sit pax
Domini nostri Ihesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et
apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. AMEN. AMEN. AMEN.
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(Rota) Ego Honorius catholice ecclesie episcopus ss.
(Bene Valete)
17
† Ego Nicholaus Tusculanus episcopus ss.
† Ego Guido Prenestinus episcopus ss.18
† Ego Hugolinus Hostiensis episcopus ss.19
† Ego Pelagius Albanensis episcopus ss.20
† Ego Leo tituli sancte Crucis in Iherusalem presbiter cardinalis ss.21
† Ego Petrus sancte Pudentiane tituli Pastoris presbiter cardinalis ss.22
† Ego Robertus tituli sancti Stephani in Celio monte presbiter cardinalis ss.23
† Ego Stephanus basilice Duodecim Apostolorum presbiter cardinalis ss.24
† Ego Gregorius tituli sancte Anastasie presbiter cardinalis ss.25
† Ego Thomas tituli sancte Sabine presbiter cardinalis ss.26
† Ego Guido sancti Nicolai in Carcere Tulliano diaconus cardinalis ss.27
† Ego Octauianus sanctorum Sergii et Bachi diaconus cardinalis ss.28
† Ego Gregorius sancti Theodori diaconus cardinalis ss.29
† Ego Rainerius sancte Marie in Cosmidin diaconus cardinalis ss.30
† Ego Stephanus sancti Adriani diaconus cardinalis ss.31
† Ego Alebrandinus sancti Eustachii diaconus cardinalis ss.32
† Ego Egidius sanctorum Cosme et Damiani diaconus cardinalis ss.33
Datum Rome apud sanctum Petrum per manum Rainerii sancte Romane
34
Ecclesie vicecancellarii , VII idus maii, indictione VI, incarnationis Dominice
anno M°.CC°.XVIII, pontificatus vero domni HONORII pape III anno secundo.
a

Litery „t” oraz „i” poprawiane ręką z XVII w. Na marginesie ta sama ręka zapisała: testimo
b
Słowo wpisane częściowo na razurze; c Nad słowem rysunek rączki wskazującej słowo
niis uti;
d
Na marginesie ręką z XVII w. dopisane: turbatores monasterii.
nec w wierszu wyżej;
1

Klasztor Najświętszej Marii Panny w Sulejowie, założony z inicjatywy Kazimierza Spra
wiedliwego księcia wiślickiego i sandomierskiego ok. 1176 r. (J. D o b o s z, L. W e t e s k o, Sulejów,
s. 314–323).
2
Strzelce, 5 km na wsch. od Sulejowa (J. M i t k o w s k i, Początki, s. 314, nr 1, przypis 1 i mapa
nr 1 poza tekstem).
3
Wójcin, 12 km na płd.–wsch. od Sulejowa (ibidem, s. 318, nr 4, przypis 6 i mapa nr 1 poza
tekstem).
4
Milejów, 7 km na zach. od Sulejowa (S. Z a j ą c z k o w s k i, S.M. Z a j ą c z k o w s k i, Materiały
do słownika geograficzno–hstorycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 1400 roku, cz. I,
Łódź 1966, s. 201 n.; T. G i n t e r, Działalność fundacyjna księcia Mieszka III Starego, Kraków 2008,
s. 34–36; J. S z y s z k a, Osadnictwo opola rozpierskiego do połowy XIII wieku, [w:] Społeczeństwo
Polski Średniowiecznej. Zbiór studiów, red. S.K. K u c z y ń s k i, t. XI, Warszawa 2007, s. 31–33
i mapa, s. 57).
5
Krzyżanów, ok. 3 km na zachód od Milejowa (S. Z a j ą c z k o w s k i, S.M. Z a j ą c z k o w s k i,
Materiały, cz. I, s. 153 n.; J. S z y s z k a, Osadnictwo, s. 38 i mapa, s. 57).
6–8
Bałdrzychów, Bałdrzychowska Góra i Byczyna nad rzeką Ner (S. Z a j ą c z k o w s k i,
S.M. Z a j ą c z k o w s k i, Materiały, cz. I, s. 4 n., 6, 37).
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9

W Kopii 1 Prusinow (J. M i t k o w s k i, Początki, s. 318, nr 4), który w literaturze identyfiko
wano z Prusinowicami w parafii Leźnica Mała (ibidem, s. 318, nr 4, przypis 12) bądź Prusinowem,
osadą zaginioną (S. Z a j ą c z k o w s k i, S.M. Z a j ą c z k o w s k i, Materiały, cz. II, Łódź 1970, s. 54).
Chyba jednak Puczniew nad rzeką Ner z nadania komesa Radosława (J. M i t k o w s k i, Początki,
s. 314, nr 1: Confero etiam Campa, Pucenow, Manow, Sczepanow et Petrow, sicut comes Rescelaus
tenuit).
10–11
Szczepanów (Stefanów) i Piotrów nad rzeką Ner (S. Z a j ą c z k o w s k i, S.M. Z a j ą c z k o w 
s k i, Materiały, cz. II, s. 40, 135 n.).
12
Może pierwotna nazwa części Czernikowa, później zwanej Okalina, w okolicy Opatowa
(J. M i t k o w s k i, Początki, s. 318, nr 4, przypis 15 i mapa nr 4 poza tekstem).
13
Gojców, 6 km na płd. od Opatowa (ibidem, s. 318, nr 4, przypis 16 i mapa nr 4 poza tekstem).
14
Wysocin na Kujawach nad rzeką Bachorzą (ibidem, s. 318, nr 4, przypis 17 i mapa nr 4 poza
tekstem).
15
Dobrcz (dawniej Dóbrcz) na Kujawach, 20 km na pn.–wsch. od Bydgoszczy (ibidem, s. 318,
nr 4, przypis 18).
16
Leszek Biały (1184/85–1227), książę krakowski i sandomierski (J. W y r o z u m s k i, PSB,
t. XVII, 1972, s. 155–157; K. J a s i ń s k i, Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, wyd.
M. G ó r n y, Poznań–Wrocław 2001 [recte: 2003] (Biblioteka Genealogiczna, t. III), s. 22–29).
17
Mikołaj, kapelan Innocentego III, kardynał biskup Tuskulum (1204–1218/19) (W. M a l e 
c z e k, Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. Die Kardinäle unter Coelestin III. und
Innocenz III., Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom,
dział I, t. VI, Wien 1984, s. 147–150; idem, Zwischen lokaler Verankerung und universalem Horizont.
Das Kardinalskollegium unter Innocenz III., [w:] Innocenzo III — Urbs et Orbis. Atti del Congresso
Internazionale Roma, 9–15 settembre 1998, red. A. S o m m e r l e c h n e r, t. I, Roma 2003 (Nuovi Studi
Storici, t. LV/1; Miscellanea della Società romana di storia patria, t. XLIV/1), Roma 2003, s. 150–151,
nr B/11; Geschichte des Kardinalats im Mittelalter, red. J. D e n d o r f e r, R. L ü t z e l s c h w a b,
Stuttgart 2011 (Päpste und Papsttum, t. XXXIX), s. 479; J. J o h r e n d t, Der vierte Kreuzzug, das latei
nische Kaiserreich und die päpstliche Kapelle unter Innocenz III., [w:] Legati, delegati e l’impresa
th
th
d’Oltremare [secoli XII–XIII] / Papal Legates, Delegates and the Crusades [12 –13 Century]. Atti
del Convegno internazionale di studi Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 9–11 marzo 2011,
red. M.P. A l b e r z o n i, P. M o n t a u b i n, Turnhout 2014 (Ecclesia Militans, t. III), s. 95).
18
Guido de Papa, kardynał diakon Kościoła rzymskiego (1190), kardynał prezbiter S. Maria in
Trastevere (1191–1206), kardynał biskup Praeneste (1206–1221) (W. M a l e c z e k, Papst, s. 99–101;
idem, Zwischen lokaler Verankerung, s. 136–138, nr A/16; Geschichte des Kardinalats, s. 478).
19
Hugolinus, kapelan Innocentego III, kardynał diakon S. Eustachio (1198–1206), kardynał
prezbiter S. Marco (1206), kardynał biskup Ostii i Velletri (1206–1227), papież Grzegorz IX
(1227–1241) (W. M a l e c z e k, Papst, s. 126–133; idem, Zwischen lokaler Verankerung, s. 141–146,
nr B/2; O. C a p i t a n i, Gregorio IX, [w:] Enciclopedia dei papi, t. II, Roma 2000, s. 363–380; idem,
Gregorio IX, [w:] Dizionario biografico degli Italiani, t. LIX, Roma 2002, s. 166–178; Geschichte des
Kardinalats, s. 479; J. J o h r e n d t, Der vierte Kreuzzug, s. 87–88).
20
Pelagiusz, kardynał diakon S. Lucia in Septisolio (1206/07–1211), kardynał prezbiter
S. Cecilia (1211–1213), kardynał biskup Albano (1213–1230) (W. M a l e c z e k, Papst, s. 166–169;
idem, Zwischen lokaler Verankerung, s. 154–156, nr B/20; Geschichte des Kardinalats, s. 479).
21
Leo Brancaleoni, kapelan Innocentego III, kardynał diakon S. Lucia in Septisolio (1200–
1202), kardynał prezbiter S. Croce in Gerusalemme (1202–1224) (W. M a l e c z e k, Papst, s. 137–
139; idem, Zwischen lokaler Verankerung, s. 148, nr B/7; Geschichte des Kardinalats, s. 479;
J. J o h r e n d t, Der vierte Kreuzzug, s. 93).
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22

Petrus de Sasso, subdiakon i kapelan Innocentego III, kardynał prezbiter S. Pudenziana
(1206 — po VII 1218) (W. M a l e c z e k, Papst, s. 163–164; idem, Zwischen lokaler Verankerung,
s. 153, nr B/18; Geschichte des Kardinalats, s. 479; J. J o h r e n d t, Der vierte Kreuzzug, s. 105).
23
Robert de Courson, kardynał prezbiter S. Stefano in Monte Celio (1212–1219) (W. M a l e c z e k,
Papst, s. 175–179; idem, Zwischen lokaler Verankerung, s. 157–158, nr B/24; Geschichte des
Kardinalats, s. 479).
24
Stefan de Ceccano OCist, kardynał prezbiter SS. XII Apostoli (1213–1227) (W. M a l e c z e k,
Papst, s. 179–183; idem, Zwischen lokaler Verankerung, s. 158–159, nr B/25; Geschichte des
Kardinalats, s. 480, gdzie zamiast: 1226, ma być: 1227).
25
Grzegorz de Galgano, kardynał diakon S. Teodoro (1206–1216), kardynał prezbiter
S. Anastasia (1216–1224) (W. M a l e c z e k, Papst, s. 151–153; idem, Zwischen lokaler Verankerung,
s. 151–152, nr B/14; Geschichte des Kardinalats, s. 479).
26
Tomasz de Ebulo (Tomasz z Kapui), subdiakon i notariusz Innocentego III, kardynał dia
kon S. Maria in Via Lata (1216), kardynał prezbiter S. Sabina (1216–1239) (W. M a l e c z e k, Papst,
s. 201–203; idem, Zwischen lokaler Verankerung, s. 163, nr B/30; Geschichte des Kardinalats, s. 480;
J. J o h r e n d t, Der vierte Kreuzzug, s. 111).
27
Guido Pierleoni, kardynał diakon S. Nicola in Carcere Tulliano (1204–1221), kardynał biskup
Praeneste (1221–1228) (W. M a l e c z e k, Papst, s. 140–141; idem, Zwischen lokaler Verankerung,
s. 148, nr B/8; Geschichte des Kardinalats, s. 479).
28
Oktawian, subdiakon Innocentego III, kamerariusz 1204/1205, kardynał diakon SS. Sergio
e Bacco (1206–1234) (W. M a l e c z e k , Papst, s. 163; idem, Zwischen lokaler Verankerung, s. 153,
nr B/17; Geschichte des Kardinalats, s. 479; J. J o h r e n d t, Der vierte Kreuzzug, s. 97).
29
Grzegorz de Crescentio, kardynał diakon S. Teodoro (1216–1227) (W. M a l e c z e k, Papst,
s. 183–184; idem, Zwischen lokaler Verankerung, s. 159–160, nr B/26; Geschichte des Kardinalats,
s. 480).
30
Rainer z Viterbo, kardynał diakon S. Maria in Cosmedin (1216–1250) (W. M a l e c z e k, Papst,
s. 184–189; idem, Zwischen lokaler Verankerung, s. 160–161, nr B/27; Geschichte des Kardinalats,
s. 480).
31
Stefano Conti, kardynał diakon S. Adriano (1216–1228), kardynał prezbiter S. Maria in
Trastevere (1228–1254) (W. M a l e c z e k, Papst, s. 195–201; idem, Zwischen lokaler Verankerung,
s. 162–163, nr B/29; Geschichte des Kardinalats, s. 480).
32
Aldobrandino Orsini, kardynał diakon S. Eustachio, kardynał prezbiter S. Susanna, kardynał
biskup Sabiny (1216–1225) (Geschichte des Kardinalats, s. 480).
33
Gil Torres (Aegidius Hispanus), kardynał diakon SS. Cosma e Damiano (1216–1255) (ibi
dem, s. 480).
34
Do urzędowego tytułu wicekanclerza Rainera z Castelvecchio, następnie łacińskiego patriar
chy Antiochii (1219–1225), vide F.M. B i s c h o f f, Urkundenformate im Mittelalter. Größe, Format
und Proportion von Papsturkunden in Zeiten expandierender Schriftlichkeit (11.–13. Jahrhundert),
Marburg/Lahn 1996 (Elementa diplomatica, t. V), s. 40 i przypis 222.
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„(...) studium zawiera oprócz Wstępu 22 teksty–rozdziały obejmujące militarne dzieje
rodu Radziwiłłów w XVI–XVIII w. Swoistym epilogiem jest rozdział pióra Sławomira
Górzyńskiego dotyczący XIX w. Autorami kolejnych rozdziałów są bądź mistrzowie
polskiej historiografii, bądź badacze młodsi, ale już wysoko oceniani w polskiej histo
riografii. Zawartość tomu to prawdziwa uczta dla miłośnika militarnych dziejów
Wielkiego Księstwa Litewskiego. To czyta się z prawdziwą przyjemnością” (z recenzji
prof. dr. hab. Jerzego Maronia).
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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych

William Hearts po polsku,
czyli Antoni A. Paryski i „Ameryka–Echo”

(Anna D. J a r o s z y ń s k a – K i r c h m a n n, The Polish Hearts.
„Ameryka–Echo” and the Public Role of the Immigrant Press,
University of Illinois Press, Urbana–Chicago–Springfield 2015, s. 288)
Perspektywy badań nad dziejami prasy etnicznej w Stanach Zjednoczonych są rozle
głe, jednak w polskiej literaturze naukowej poświęca się tej tematyce niewiele miejsca.
Tym bardziej warto zwrócić uwagę na studia, które poszerzają naszą wiedzę. Można do
nich zaliczyć recenzowaną książkę Anny D. J a r o s z y ń s k i e j – K i r c h m a n n. Autorka
posiadająca duże doświadczenie w pracy na źródłach prasowych jest profesorką
w Eastern Connecticut State University oraz redaktorem naczelnym „Polish American
Studies”. Ostatnio opublikowała m.in. wybór listów pisanych do redakcji „Ameryki–
Echa” będący cennym materiałem dla osób zainteresowanych problematyką komuniko
wania się grup etnicznych w USA1.
Recenzowana publikacja jest owocem wieloletniej pracy, w trakcie której autorka
korzystała z materiałów archiwalnych rozproszonych w kilku instytucjach naukowych,
m.in. Immigration History Research Center, Muzeum Polskim w Ameryce (Chicago) czy
Ośrodku Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego przy Domu Polonii w Pułtusku. Zebrała
również relacje od osób powiązanych z wydawnictwem Antoniego Paryskiego.
Całość materiału podzieliła na dwie części tematyczne. Pierwsza z nich (rozdzia
ły I–V) charakteryzuje postać Antoniego Paryskiego (1865–1935), twórcy i właściciela
jednego z największych przedsiębiorstw prasowych Polonii amerykańskiej końca XIX
i pierwszej połowy XX w. Druga (rozdziały VI–VIII) przenosi rozważania na grunt za
gadnień obejmujących dzieje czytelnictwa polonijnego, historii komunikowania grup po
lonijnych, budowania wspólnoty czytelników wokół ośrodka wydawniczego mającego
swoje centrum w Toledo w amerykańskim stanie Ohio. Obie perspektywy badawcze wy
magają innego podejścia metodologicznego. W pierwszym przypadku mamy do czynie
nia z konstruowaniem narracji wokół biografii. W drugim otrzymujemy próbę opisania
1

A.D. J a r o s z y ń s k a – K i r c h m a n n, Letters from readers in the Polish American Press,
1902–1969: a corner for everybody, Lanham–Boulder–New York–Toronto–Plymouth 2013.
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jednej z form stosunków międzyludzkich, a ściślej — sposobów porozumiewania się
grup polonijnych za pośrednictwem prasy. Opis zachowań komunikacyjnych w ujęciu
socjologicznym uwzględnia próby budowania wspólnoty w warunkach wychodźczych,
wokół celów i dążeń integracyjnych, które postawili przed Polonią jej przywódcy. Od
strony historycznej możemy z kolei mówić o działaniach będących odpowiedzią na sytu
ację Polaków, których warstwy przywódcze dążyły do przezwyciężenia społecznych
skutków podziałów zaborowych.
Postać Antoniego Paryskiego nie doczekała się dotychczas krytycznego opracowa
nia. Jego życie i kariera były szczególne, ale też stanowiły odbicie ogólnych aspiracji
elit polonijnych. Na jego przykładzie obserwujemy procesy kształtowania hierarchii
prestiżu u przedstawicieli grup etnicznych, nakładające się na przemiany społeczno–
demograficzne USA tzw. ery progresywnej aż do lat sześćdziesiątych XX w. Z treści roz
prawy wyłania się postać redaktora i wydawcy będącego fenomenem na tle innych lide
rów polskiej diaspory w USA. Poznajemy koleje losu syna niepiśmiennego chłopa spod
Łowicza, który realizując swoje życiowe ambicje, dorobił się fortuny w industrialnej cy
wilizacji. Obserwacja kariery Paryskiego pozwala nam dostrzec, że prezentowane przez
niego postawy były charakterystyczne dla mentalności self–made mana — przedsiębior
cy i człowieka, dla którego realizowanie misji społecznej było życiowym powołaniem.
Wydawnictwo, które Paryski stworzył, przetrwało wahania koniunktur przełomu
XIX i XX w. oraz wielki kryzys lat trzydziestych. Swoje „imperium” prasowe zbudował
poza centralnymi ośrodkami polonijnymi, którymi były Chicago i Nowy Jork. Mimo to
wywierał wpływ na polonijną opinię publiczną, głównie za pomocą systemu administra
cyjnego i zaplecza personalnego rozwiniętego na niespotykaną skalę. Dzięki temu
„Ameryka–Echo” zyskała pozycję jednego z najbardziej opiniotwórczych pism Polonii
amerykańskiej.
Jaroszyńska–Kirchmann odkryła nieznane dotąd fakty z życia Paryskiego, nie ogra
niczyła się jednak do ich prezentacji. Starała się wyjaśnić także naturę postępowania
wydawcy, szukając odpowiedzi zarówno w zjawiskach epoki, relacjach między jednost
ką a społeczeństwem, jak i cechach psychologicznych samego bohatera. Poznajemy
świadectwa osób, które go znały, śledzimy podejmowane przezeń próby autokreacji,
które autorka dostrzegła i niekiedy zdemistyfikowała. Jaroszyńska–Kirchmann pokazała
również rozwój osobowości Paryskiego i jego relacje z otoczeniem — od młodzieńczych
fascynacji ruchem robotniczym i socjalizmem przez sympatie republikańskie i wolnomy
ślicielskie po uwikłanie w struktury wywiadu amerykańskiego — oraz trudne wybory,
których musiał dokonywać na kolejnych etapach. Szeroko przedstawiła także aktywność
Paryskiego na niwie oświaty, gdzie jego celem było zniwelowanie zacofania polskiego
chłopa–emigranta i otwarcie mu drogi do klasy średniej. Autorka prześledziła rozmaite
wątki z biografii działacza na szerokim tle porównawczym, w rezultacie czego dostali
śmy do rąk pierwszą kompletną biografię naukową bazującą na bogatej podstawie źró
dłowej i krytycznej jej analizie. Tym samym książka Jaroszyńskiej–Kirchmann nawiązu
je do istniejących badań nad rolą liderów grup etnicznych w USA, którzy odnieśli sukces
dzięki prowadzonej przez siebie działalności wydawniczej. Jako przykład wymienić
można publikację poświęconą wybranym aspektom działalności Jamesa V. Donnaruma,
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redaktora i właściciela „La Gazzetta del Massachusetts” wydawanej w Bostonie od
1905 r.2
Książka pozostawia pewien niedosyt wynikający ze zbyt powierzchownie przepro
wadzonego porównania wydawnictwa Paryskiego z innymi działającymi na obczyźnie
wydawnictwami polskimi, np. tymi należącymi do Władysława Dyniewicza, Michała
Kruszki czy Hieronima Derdowskiego. Przeprowadzenie paraleli między nimi, zestawie
nie podobieństw i różnic, mogłoby znacznie wzbogacić naszą wiedzę na temat działalno
ści wydawców polonijnych in genere. Być może dałoby także odpowiedź na pytanie, czy
pozycja Paryskiego dorównywała choćby tej zajmowanej przez Dyniewicza, którego dy
namizm Karol W a c h t e l porównywał z „pioniersko–edukacyjną działalnością popular
ną K. Miarki”3. Nie chodzi tu bynajmniej o doszukiwanie się wyłącznie analogii, ale
o określenie podstawowych zasad i wzorców budowy dużego przedsiębiorstwa prasowe
go w warunkach amerykańskich na bazie określonej grupy etnicznej. Można by zadać
pytanie, co sprawiało, że niektórym prywatnym i „niezależnym” wydawcom się udawa
ło, a innym nie.
Zasadniczo osobowość Paryskiego ukształtowała się według dwóch modelów.
Dwoistość jego postępowania wskazywała na konflikt między ideami, które głosił a dzia
łalnością biznesową zmuszającą go do respektowania bezdusznych reguł kapitalizmu.
Strategia realizowana przez niego w biznesie prasowym podobna była do stosowanej
przez Williama R. Hearsta, choć oczywiście w dużo mniejszej skali i w mniej demago
gicznym stylu4. Podobnie jak on, Paryski przejmował mniejsze czasopisma, tworzył
z nich sieć gazet codziennych i tygodników, naśladując amerykański system masowego
komunikowania. Z czasem sieć ta stawała się dźwignią machiny marketingowej.
Dychotomiczność podejmowanych przez niego działań była szczególnie widoczna na
gruncie polonijnym, w dużym stopniu dzięki opiniom licznych i wpływowych adwersa
rzy. Jak podkreśla autorka recenzowanej książki, Paryski przez całe życie szukał rozwią
zań na obszarze między polskim pozytywizmem a amerykańskim kapitalizmem5. Siłą
woli przezwyciężył kompleks polskiego chłopa oraz sentymentalizm, by nauczyć się żyć
2

B. D e s c h a m p s, S. L u c o n i, The Publisher of the Foreign–Language as an Ethnic Leader?
The Case of James V. Donnaruma and Boston’s Italian–American Community in the Interwar Years,
„Historical Journal of Massachusetts”, t. XXX, 2002, nr 2, s. 126–143; cf. Ethnic Leadership in
America, wyd. J. H i g h a m, Baltimore 1978; V. G r e e n, American Immigrant Leaders 1800–1910:
Marginality and Identity, Baltimore 1987.
3
K. W a c h t l, Polonja w Ameryce: dzieje i dorobek, Filadelfia 1944, s. 225.
4
Bliżej mu chyba było do Roberta R. McCormicka, właściciela „Chicago Tribune”, którego gaze
ta stanowiła odbicie indywidualności i poglądów właściciela, podobnie jak było w przypadku
Paryskiego.
5
Małgorzata S z e j n e r t w reportażu Borowiki przy ternpajku opowiedziała o spotkaniu dojrza
łego Paryskiego ze Stefanem Mierzwą próbującym pozyskać fundusze na Fundację Kościuszkowską.
Nie wierząc w powodzenie tego przedsięwzięcia, Paryski miał mu obiecać tysiąc dolarów, jeśli zdoła
uzbierać cztery tysiące. Kiedy dzięki poświęceniu Mierzwy akcja odniosła skutek pozytywny, Paryski
dotrzymał słowa. Jego zachowanie przedstawione w anegdocie obrazuje sposób bycia wydawcy
„Ameryki–Echa”. Był w nim gest filantropa o poczuciu odpowiedzialności społecznej i zarazem gest
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wedle amerykańskiego stylu, odważnie stawiając czoła przeciwnościom, ciężko pracując
i z optymizmem patrząc w przyszłość. Jedyne stałe wartości, które miały istotne znacze
nie dla jego osobowości i którymi kierował się w swoim życiu, odnosiły się przy tym do
polskich idei pozytywistycznych.
Czytając partie książki poświęcone inspiracjom ideowym Paryskiego, trudno po
zbyć się jednak wrażenia, że jego działania zostały dość schematycznie wpisane w model
pozytywistyczny (także samo omówienie zjawiska polskiego pozytywizmu w odrębnym
podrozdziale sprawia wrażenie sztucznie doklejonego). Być może jest to wynikiem braku
odpowiedniego materiału źródłowego — choćby prywatnej korespondencji — który
pozwoliłby lepiej naświetlić przynajmniej niektóre aspekty ewolucji światopoglądu.
Niedobór tych podstawowych dla biografii źródeł ograniczył możliwości poznania klu
czowych momentów życia jej bohatera, zwłaszcza gdy jednostkowe losy splatały się
z przełomowymi wydarzeniami epoki. Na pierwszy rzut oka nie mamy co prawda wątpli
wości co do przywiązania Paryskiego do wzorów pozytywistycznych. Jego postać kształ
towała się wszak pod wpływem poglądów inteligencji warszawskiej, wychowanków
Szkoły Głównej, z których wielu głosiło hasła pracy organicznej oraz pracy u podstaw.
Kontakt z Aleksandrem Świętochowskim i środowiskiem skupionym wokół „Prawdy”
niewątpliwie miał dla niego znaczenie formacyjne. Był też rzecznikiem zdobywania wy
kształcenia opartego na zasadach laickich. Należy jednak wziąć pod uwagę, że to co
wyróżniało pozytywizm polski było uwarunkowane przez społeczno–gospodarcze prze
miany zachodzące na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w drugiej połowie XIX i po
czątku XX w. oraz przez polityczne przełomy związane z dążeniami niepodległościowy
mi (rewolucja 1905 r., narodziny partii masowych, I wojna światowa, odzyskanie przez
Polskę niepodległości). Na grunt amerykański nie sposób było przenieść wspomnianych
koncepcji w stanie nienaruszonym. Transformacje tego typu zawsze pozostawiają tylko
wybrane elementy, adaptowalne w nowej rzeczywistości. Pozytywizm sam w sobie miał
wiele kierunków i dążeń, te dominowały zaś wymiennie w zależności od typu kultury
i systemu społecznego. Mogły też one nabrać wymiaru filozoficznego, etycznego, lite
rackiego czy też ekonomicznego, mogły stać się również zarzewiem ruchu umysłowego
postulującego zmiany społeczno–polityczne.
System wartości pozytywistów: pisarzy, ideologów, publicystów i przedsiębiorców
ewoluował w rozmaitych kierunkach. Często ludzie ci z biegiem czasu zmieniali poglądy
i definiowali siebie na nowo. Szkoda zatem, że autorka w niewielkim stopniu uwzględni
ła ten proces przeobrażeń. Kwestie te, szczególnie zderzenie „utylitarnego” wariantu po
zytywizmu z młodzieńczym idealizmem Paryskiego, wydają się szczególnie ważne
w kontekście podejmowanych przez niego prób pogodzenia kapitalizmu amerykańskiego
ze społecznymi potrzebami imigrantów. Wiele wątków dotyczących poglądów Paryskiego
Jaroszyńska–Kirchmann rozwinęła co prawda szerzej (jak choćby jego krótką fascynację
socjalizmem), zabrakło jednak ogólniejszej refleksji nad dylematami związanymi
z wprowadzaniem w życie zasad „rozumnego egoizmu” służącego pośrednio interesom

krezusa, który mógł lokować swoje pieniądze wedle kaprysu, vide M. S z e j n e r t, Borowiki przy tern
pajku, Warszawa 1972, s. 34–35.
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grupy, a bezpośrednio interesom jednostki6. Pozwoliłoby to autorce przeprowadzić peł
niejszą interpretację dostępnego jej materiału źródłowego.
Dziedzictwo polskiego pozytywizmu, którego ciągłość miał uosabiać Paryski, pod
dawane było w nowych warunkach rozmaitym fluktuacjom i przewartościowaniom.
W tradycji publicystycznej i historiograficznej utarło się przekonanie, że wszelkie przed
sięwzięcia edukacyjne polonijnych elit oraz każdy przejaw ich rezerwy wobec zrywów
zbrojnych były elementem działań organicznikowskich. Patrząc z tej perspektywy, nie
mal każdy typ działań społecznych podejmowanych przez aktywistów musielibyśmy
uznać za bazujący na pozytywistycznym fundamencie ideologicznym. Jednak motywacje
przywódców polonijnych do pracy organicznej oraz działań propagujących oświatę nie
były jednolite, czego przykładem może być choćby praca wielu przedstawicieli ducho
wieństwa, niezwykle wpływowego wśród Polonii amerykańskiej (John R a d z i ł o w s k i
w monografii Zjednoczenia Polskiego Rzymsko–Katolickiego w Ameryce w ten pozyty
wistyczny model wpisał działalność zmartwychwstańców)7. Jeśli koniecznie chcieliby
śmy umieścić danego działacza w jakimś nurcie ideowym epoki, należałoby mu przypi
sać orientację konserwatywną bądź liberalną. Jeszcze bardziej pojemna znaczeniowo
wydaje się kategoria społecznika, która równie dobrze mogłaby stanowić punkt wyjścia
refleksji naukowej nad życiem Antoniego Paryskiego. Pozwoliłoby to uniknąć pułapek,
zmiennych i antynomii pozytywizmu, a także anachroniczności tego terminu w odniesie
niu do rzeczywistości lat dwudziestych i trzydziestych XX w.
Ciekawym wątkiem w rozważaniach Jaroszyńskiej–Kirchmann nad działalnością
oświatową Paryskiego jest rekonstrukcja jego stosunku do Kościoła i religii. Jako zwo
lennik świeckiego modelu życia i postępu w działalności duchowieństwa widział niebez
pieczną siłę konserwatywną hamującą procesy modernizacyjne. Zarówno „Ameryka”,
jak i „Ameryka–Echo” ogniskowały społeczne niezadowolenie tych imigrantów, którym
z różnych powodów ciążyła kuratela duchowieństwa. Teksty publikowane na łamach
tych periodyków pozwalają nam określić oczekiwania części imigrantów wobec ludzi
Kościoła oraz miejsce, jakie wyznaczali religii w swoim życiu.
Zaprezentowany w recenzowanej książce materiał z pewnością posłuży do badań
nad dziejami polonijnego antyklerykalizmu, słabo dotąd poznanego. Możemy przyjrzeć
się argumentacji jego reprezentantów, określić granice między zwykłym nieposłuszeń
stwem wobec proboszcza czy biskupa a zeświecczeniem. Sam Paryski, jak twierdzi au
torka, nigdy nie krytykował religii jako takiej, a nawet uznawał się za człowieka religij
nego, potępiał natomiast chęć Kościoła do zdobycia kontroli społecznej nad imigrantami.
Wyrażane przez niego opinie na temat duchownych katolickich poróżniły go z redakcją
„Krytyki” prowadzoną przez Michała Kruszkę. Paryski zresztą aktywnie wspierał ruchy
niezależne wśród polskiego duchowieństwa (m.in. sprawa ks. Kolasińskiego w Detroit).
6

Cf. H. M a r k i e w i c z, Dialektyka pozytywizmu polskiego, [w:] Proces historyczny w litera
turze i sztuce. Materiały konferencji naukowej, maj 1965, red. M. J a n i o n, A. P i o r u n, Warszawa
1967, s. 159; B. S k a r g a, Pozytywizm, [w:] Uniwersalizm i swoistość kultury polskiej, red. J. K ł o 
c z o w s k i, Lublin 1990, s. 137–160.
7
J. R a d z i ł o w s k i, The Eagle and the Cross. A History of the Polish Roman Catholic Union
of America 1873–2000, New York 2003, s. 59–61.
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Czynnie zaangażował się również w pomoc Polskiemu Narodowemu Kościołowi
Katolickiemu, popierając wysiłki jego przedstawicieli w budowaniu struktur kościelnych
w Toledo i udzielając im głosu na łamach swoich pism. Warto nadmienić, że „Ameryka–
Echo” różniła się w tym względzie od „Zgody”, organu prasowego Związku Narodowego
Polskiego, którego władze określały się jako postępowe, za co były atakowane przez
środowiska kościelne. ZNP przy całej swojej postępowości usilnie zabiegał jednak o ak
ceptację hierarchii kościelnej, co niekiedy prowadziło go do zawierania wstydliwych
sojuszy, z których się następnie wycofywał.
Ambicje autorki nie ograniczyły się do analizy przebiegu życia i kariery zawodowej
Antoniego Paryskiego. W dalszej części prowadzi nas ona na obszar zagadnień związa
nych z czytelnictwem i społecznym komunikowaniem. Ustalenia poczynione na podsta
wie obfitego materiału źródłowego w postaci listów czytelników do „Ameryki–Echa”
wskazują na szczególną rolę czasopisma w budowaniu wspólnoty międzyludzkiej.
Paryski bynajmniej nie odkrył korzyści wynikających z publikowania listów do redak
cji8, dostrzegł jednak bogactwo związanych z tym możliwości i wykorzystał potencjał
zawarty w ich treści. Naśladując po części formy już istniejące, znalazł na tyle oryginal
ny i atrakcyjny sposób ich prezentowania, że zyskał rzeszę oddanych czytelników. Dział
ten budził duże zainteresowanie i emocje, chociaż zajmował niewielki procent objętości
każdego numeru.
Możemy się domyślać, że czas pracy przeciętnego czytelnika–korespondenta, regu
lowany przez zautomatyzowane i sztywne reguły przemysłowe, nie sprzyjał nawiązywa
niu kontaktów na poziomie małych grup, takich jak wspólnoty sąsiedzkie, stowarzysze
nia czy parafie. Działania integracyjne mogły być zatem podejmowane przede wszystkim
w czasie wolnym od obowiązkowych, dających utrzymanie zajęć. Okoliczność ta ma
kluczowe znaczenie dla rozumienia procesu tworzenia nowych form uspołecznienia
obecnych we wspólnotach etnicznych tego okresu.
Jaroszyńska–Kirchmann podkreśla wysiłek elit w celu integracji grup polonijnych
za pośrednictwem prasy. Był on zjawiskiem długofalowym, znacznie wykraczającym
poza jedno pokolenie imigrantów. Autorka skierowała uwagę na rolę czytelników w two
rzeniu czasopisma, które zapewniało im możliwość dyskutowania o własnych sprawach
w rodzimym języku. Wnioski wysnute na podstawie analizy tych źródeł oraz kontekstu
ich funkcjonowania implikują określone poglądy na temat charakteru prasy etnicznej
w USA. Jaroszyńska–Kirchmann jest przekonana, że prasa ta podlegała odmiennym ten
dencjom rozwojowym niż czasopiśmiennictwo amerykańskie9. Swoją hipotezę oparła nie
tylko na przeprowadzonej przez siebie analizie jednego wydawnictwa polonijnego, lecz
także skorzystała z wyników badań nad wydawnictwami innych grup etnicznych, w tym:
„Jewish Daily Forward”, „De Volksvriend”, „Stats Tidning” czy „Ženské Listy”. Czy
jednak przedstawione przez autorkę przesłanki są wystarczające, by wydać ogólny osąd
8

Korespondencję czytelników umieszczał jeszcze w latach siedemdziesiątych XIX w. Władysław
Dyniewicz w „Gazecie Polskiej w Chicago”.
9
Podczas gdy redakcje amerykańskich pism dążyły do masowej komercjalizacji treści, ogranicza
jąc tym samym wpływ czytelników na profil prasy, wydawcy grup etnicznych usilnie zabiegali o ich
zaangażowanie.
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o tym zjawisku i uznać je za charakterystyczne dla ogółu prasy etnicznej wydawanej
w USA na przełomie XIX i XX w.? Z pewnością znaleźć by można zarówno dużo przy
kładów potwierdzających ten pogląd, jak i mu zaprzeczających. Na obecnym etapie
badań nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Tym samym kwestią otwartą pozostaje pyta
nie, na ile wydawnictwo Paryskiego było fenomenem, a na ile odbijało typowe tendencje
rozwojowe pism polonijnych i prasy etnicznej w USA.
Zauważmy, że siła oddziaływania czytelników nie była tak istotna, by narzucać kon
wencję, w której wydawane było czasopismo. Model dyskursu ostatecznie kształtował
się w redakcjach, które decydowały o tym, co wydrukować i co się może sprzedać.
O wartości źródła, jakim są dla nas korespondencje, rozstrzygał mechanizm selekcji
przeprowadzanej najpierw przez tzw. sekretarza korespondencji, później zaś redaktora
naczelnego. Nawet najobszerniejszy wybór zawsze był tylko wyborem, który odzwier
ciedlał opinię tego, kto decydował o dopuszczeniu informacji do druku i o jej ostatecz
nym kształcie10. To Paryski, bazując na swoim doświadczeniu i intuicji oraz stosując
swoje własne kryteria, rozstrzygał co jest godne opublikowania, a co nie11. „Ten autokra
ta — pisali redaktorzy „Dziennika Chicagowskiego” — istotnie kontroluje i cenzoruje
wszystkie nim je odda do druku, podczas gdy wydawcy innych gazet obrawszy sobie
zaufanego i zdolnego, a podzielającego ich zapatrywania redaktora ani myślą odczyty
wać jego artykuły nim idą do druku, bo na to po prostu nie byłoby czasu”12. Nie wszyscy
zatem mogli mieć równe szanse na uczestnictwo w życiu publicznym za pośrednictwem
prasy, a znaczny procent listów lądował w koszu. Znane są wypowiedzi niektórych re
daktorów pism polonijnych na temat wyrzucania poczty, której redakcja nie mogła lub
nie chciała publikować. Zjawisko takie można było zaobserwować także w kraju —
Adam Asnyk, redaktor „Nowej Reformy”, odrzucał 90% nadsyłanej korespondencji13.
W recenzowanej książce nie pominięto rozważań dotyczących socjologicznych
i psychologicznych uwarunkowań popularności tego typu listów. Wynika z nich, że imi
grant pisał, bo chciał zobaczyć swoje nazwisko w druku. Aby zaistnieć w obiegu, potrze
bował rzeszy czytelników. Świadomość, że list zostanie opublikowany i będzie czytany
wpływał zapewne na jego formę i treść. Jaroszyńska–Kirchmann w niektórych przypad
kach posuwa się dalej, usiłując rozpoznać i opisać emocje, które miały towarzyszyć czy
telnikom decydującym się na pisanie listów do redakcji. Posiłkując się psychologią
osobowości, stara się uwolnić potencjał tkwiący w analizowanym źródle. Przekonujemy
się zatem o innego rodzaju motywacjach towarzyszących czytelnikom piszącym do
gazet, wynikających m.in. z poczucia zagrożenia towarzyszącego niekorzystnym zmia
nom społecznym, ekonomicznym czy politycznym zachodzącym wewnątrz wspólnot
etnicznych i ogólnie w USA. Listy imigrantów do redakcji odzwierciedlały społeczno–
10

Vide B. G a r l i c k i, Selekcja informacji w dziennikarstwie, Kraków 1981.
„Pochlebiam sobie — pisał jeszcze na początku swej kariery redaktorskiej — że mogę roz
poznać instynktownie charakter człowieka z charakteru jego pisma. Toteż często odpowiadam swym
korespondentom, na ich długie listy, jednym wyrazem »kłamstwo«” (A.A. P a r y s k i, Narzekania na
księży, „Ameryka”, 20 czerwca 1891, s. 2).
12
Uwagi, „Dziennik Chicagoski”, 12 lutego 1906, s. 2.
13
M. S z y p k o w s k a, Asnyk znany i nieznany, Warszawa 1971, s. 573.
11
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psychologiczne skutki emigracji zamorskich oraz lęki i nadzieje z nimi związane.
Doświadczenie to miało doniosły charakter nie tylko dla polskiego chłopa, lecz także dla
innych przybyszów z Europy Środkowo–Wschodniej. W listach nie brak również wypo
wiedzi ideologicznych, nasilających się szczególnie w okresie II wojny światowej
i w powojennej rzeczywistości. Najbardziej reprezentatywnym przykładem tworzenia
wspólnotowego wymiaru kręgu odbiorców przez „Amerykę–Echo” był tzw. kącik dla
wszystkich, który stał się platformą wymiany myśli, poglądów i doświadczeń ludzi
o zróżnicowanym wieku, poziomie wykształcenia, wyznaniu i różnej płci.
Jaroszyńska–Kirchmann podjęła próbę kategoryzacji rozmaitych typów odbiorców
pisma Paryskiego na gruncie ogromnie zróżnicowanego materiału źródłowego o charak
terze masowym. Nie został on dotychczas wystarczająco zgłębiony przez badaczy nawet
w warstwie zestawień bibliograficznych, by nie wspomnieć o braku podstawowych opra
cowań naukowych. Trudno oczekiwać, by ktokolwiek samodzielnie zdołał dokonać
wszechstronnej analizy wszystkich poruszonych w nim problemów. Autorka zmuszona
była zatem powoływać się na skromną literaturę przedmiotu, a do wielu ogólnych kwe
stii ustosunkować się intuicyjnie. Niekiedy, aby potwierdzić występowanie określo
nego zjawiska czy tendencji, cytuje wspomnienia ówczesnych dziennikarzy i wydaw
ców. Podaje też jednostkowe przykłady podobnych przejawów tworzenia sfery publicznej
mające wskazywać na ogólne tendencje panujące w polonijnej prasie. Wydaje się, że bę
dziemy skazani na ten sposób pisania dopóki nie powstaną kompleksowe opracowania
najważniejszych organów prasowych poszczególnych grup etnicznych.
Odnieść się wypada jeszcze do drobnych uchybień warsztatowych, które na ocenę
całości pracy wpływają w minimalnym stopniu, a które można by wyeliminować w ewen
tualnym drugim wydaniu. Bardziej sceptycznie należałoby odnieść się do ustaleń doty
czących wysokości nakładu „Ameryki–Echa”, które autorka prezentuje, bazując wyłącz
nie na „N.W. Ayer and Son’s Directory of Newspapers and Periodicals”. Badacze
wielokrotnie wskazywali na zwyczaj podawania niekiedy rażąco błędnych danych na
temat nakładów komercyjnych gazet, zwłaszcza na przełomie XIX i XX w.14 Nie wiemy,
czy tak właśnie było w przypadku wydawnictwa Paryskiego, jednak należałoby skon
frontować przytoczone dane z innymi dostępnymi źródłami, m.in. „Rowell’s American
Newspaper Directory”, czy też z informacjami pochodzącymi z samego czasopisma bądź
z innych polskich periodyków15. Drobiazgiem wartym odnotowania jest błędnie podane
imię Siemiradzkiego, jednego z współpracowników Paryskiego, który miał na imię
Tomasz, a nie Tadeusz (s. 84, 86). Innym lapsusem jest informacja na temat miejsca wy
dawania „Gazety Narodowej” (s. 28), która została założona nie — jak sugeruje autorka
— w Chicago, a w Detroit16. To samo dotyczy informacji na temat rzekomego nabycia
przez Paryskiego „Kuriera Tygodniowego” (s. 54), którą autorka podaje z powołaniem na
14

L. L a w s o n, Truth in Publishing. Federal Regulation of the Press’s Business Practices 1880–
1920, Carbondale 1993, s. 45–58.
15
Vide m.in. K. S m o g o r z e w s k i, Prasa polska w Stanach Zjednoczonych, „Wychodźca”,
1 września 1929, s. 3.
16
H. N a g i e l, Dziennikarstwo polskie w Ameryce. Jego 30–letnie dzieje, Chicago 1894, s. 11;
S. O s a d a, Prasa i publicystyka polska w Ameryce, Pittsburgh 1930, s. 21; S. Z i e l i ń s k i, Bibliografia
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pracę Gwidona C h e ł m i ń s k i e g o ze słusznym zastrzeżeniem, że w zasadzie o pocho
dzeniu tego pisma nic nie wiemy. Rzeczywiście, nie znamy pisma o tym tytule, które
byłoby wydawane w tym czasie w Toledo. Prawdopodobnie chodziło o „Kurier
Toledoski”, tygodnik wychodzący od 1890 r. pod redakcją Bolesława Dalkowskiego.
Informacje te należy jednak sprawdzić, gdyż trudno zakładać, że Paryski kontrolował
wspomniane pismo w tym okresie, skoro w roku 1892 znajdujemy w nim wypowiedź
redaktora, w której, polemizując z „Ameryką”, stwierdził: „Brzydzę się już brać do ręki
[»Amerykę«], aby odpowiadać takiemu zwierzęciu jak Paryski”17. Można było pokusić
się o zgłębienie treści tego pisma i odpowiedź na pytanie, czy miało coś wspólnego
z opozycyjnym wobec „Ameryki” pismem o takim samym tytule powołanym do istnienia
w 1900 r.
Powyższe uwagi w niczym nie umniejszają wartości omawianej publikacji. Autorka
jest dobrze zorientowana w problematyce etnicznej i porusza się sprawnie w obszarze
dziejów prasy, a także jej funkcji. Rozumie także i przekonująco tłumaczy procesy za
chodzące w obrębie grup etnicznych. Niektóre problemy Jaroszyńska–Kirchmann umie
jętnie rozwinęła, posługując się materiałem źródłowym bądź literaturą przedmiotu. Nie
mając możliwości empirycznego zbadania wielu zjawisk, sięgnęła po poglądy Charlesa
Dudleya W a r n e r a, teorie Jürgena H a b e r m a s a, Williama I. T h o m a s a, Floriana
Z n a n i e c k i e g o, Benedicta A n d e r s o n a, Todda G i t l i n a, aby znaleźć w nich punkt
oparcia dla swoich interpretacji funkcjonowania sfery publicznej czy tworzenia wspólnot
wyobrażonych. Posiłkując się innymi dyscyplinami naukowymi, zrezygnowała w drugiej
części pracy z prowadzenia tradycyjnej narracji historycznej bazującej na czasowych
i przyczynowych następstwach opisywanych zjawisk. Uzyskane przez nią wyniki pozwa
lają poszerzyć naszą wiedzę na temat roli prasy polonijnej w Stanach Zjednoczonych
i poglądach ówczesnych elit polonijnych. Konstatacje autorki mogą zyskać walor obie
gowy i z pewnością utrwalą obecność podjętej przez nią problematyki w literaturze na
ukowej. Wiele nowych problemów czy wniosków sformułowanych w recenzowanym
tomie powinno być poddanych ożywionej dyskusji z udziałem interdyscyplinarnego
grona badaczy: historyków, socjologów, antropologów kulturowych, psychologów spo
łecznych i medioznawców. Pozwoliłoby to w praktyce dokonać modyfikacji stosowa
nych dotąd metod badawczych.

czasopism polskich za granicą 1830–1934, Warszawa 1934, s. 46; J. W e p s i ę ć, Polish–American
Serial Publications 1842–1966. An Annoted Bibliography, Chicago 1968, s. 50.
17
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AGNIESZKA JANIAK–JASIŃSKA, ANDRZEJ SZWARC
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

O wyjazdach wakacyjnych i wypoczynku
mieszkańców Warszawy przed I wojną światową

(na marginesie książki: Marek O l k u ś n i k, Wyjechać z miasta...
Mieszkańcy Warszawy wobec podróży, turystyki i wypoczynku
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Turystyka, podróże i wypoczynek poza miejscem zamieszkania to bardzo atrakcyj
ny, ale niełatwy temat badawczy. W dotyczących tej problematyki relacjach z przełomu
XIX i XX w. można, jak wiadomo, obserwować istotne aspekty procesów społecznej mo
dernizacji i demokratyzacji, konfrontację różnych obyczajów, stylów życia i typów men
talności. Pojawia się wówczas na szerszą skalę problem wykorzystania czasu wolnego1,
istniejący wcześniej wyłącznie w ścisłym kręgu elit, „medykalizacja” i „higienizacja”
dyskursu na temat zdrowia mieszkańców dużych, uprzemysłowionych metropolii, połą
czone ze stopniowym zwiększaniem się liczby dni wolnych od pracy i zakresu płatnych
urlopów, sprzyjają zaś rosnącej popularności wyjazdów pozamiejskich. Podróże rekre
acyjne ułatwia i przyspiesza rozwój komunikacji, przede wszystkim kolejowej, ożywia
wiara w zbawczą moc wód mineralnych popijanych i stosowanych do kąpieli w kurortach
oraz istniejący już wcześniej w kulturze kult wiejskiego ustronia. Dla niektórych niemałe
znaczenie ma chęć zademonstrowania sukcesu finansowego i awansu społecznego.
W polskiej literaturze historycznej kwestie te nie zostały dotychczas wystarczająco
opracowane, choć w ostatnich latach ukazało się wiele drobniejszych prac, nie licząc
osobnych monografii poświęconych niektórym uzdrowiskom i „stacjom klimatycznym”.
Dzieje się tak, mimo że wskazana problematyka została niegdyś podjęta w znakomitych
pracach Antoniego M ą c z a k a odnoszących się co prawda do społeczno–kulturowych
aspektów podróży w okresie wcześniejszym2, ale zawierających bardzo wiele inspirują
cych spostrzeżeń i przemyśleń ogólnych. Dopiero kilka ostatnich lat zdaje się zwiasto
wać jeśli nie istotny przełom, to przynajmniej wzrost zainteresowania tą tematyką3.
1

Cf. E. T a r k o w s k a, Czas społeczny i czas wolny, [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego, red.
A. Ż a r n o w s k a, A. S z w a r c, Warszawa 2001, s. 17–36.
2
A. M ą c z a k, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku, Warszawa 1998;
idem, Travel in Early Modern Europe, Cambridge 1995; idem, Peregrynacje, wojaże, turystyka,
Warszawa 2001.
3
Np. Europejczyk w podróży, 1850–1939, red. E. I h n a t o w i c z, S. C i a r a, Warszawa 2010
(vide recenzję A. S z w a r c a, PH, t. CIII, 2012, z. 2, s. 411–413); Historia kultury uzdrowiskowej
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Tymczasem rozwój socjologii czasu wolnego i turystyki zarówno w Polsce, jak i za gra
nicą dostarcza nowych, interesujących propozycji metodologicznych, które warto wyko
rzystać. Nie brak też materiałów źródłowych — historyk sięgający po wskazaną tematy
kę musi przeważnie borykać się z ich nadmiarem.
W tej sytuacji rozprawa Marka O l k u ś n i k a odnosząca się do Warszawy przełomu
XIX i XX w., ale zawierająca też rozbudowane, ambitne porównania z Londynem
i Petersburgiem stanowi jedną z pierwszych prób wypełnienia istotnej luki. Dodajmy od
razu, że jest to próba pod wieloma względami nowatorska, udana i świadcząca o dobrym
opanowaniu naukowego warsztatu historyka. Rzeczą nową w historiografii polskiej zaj
mującej się XIX stuleciem jest wykorzystanie kwestii podróży odbywanej w czasie wol
nym do badań nad funkcjonowaniem struktur społecznych w świadomości różnych śro
dowisk oraz w dyskursie publicznym toczonym na łamach opiniotwórczych periodyków.
Autora nie interesuje więc drobiazgowe odtwarzanie strony materialnej podróży czy ry
tuałów podróżowania, choć mimo to omawiana praca pełna jest ciekawych opisów rze
czywistych peregrynacji. Narracja koncentruje się na wykazaniu silnych związków mię
dzy rozwojem turystyki a przemianami struktury społecznej, na analizie „wyobrażeń,
sądów i opinii” o podróży, na wyjaśnianiu znaczeń nadawanych podróżowaniu przez ów
czesnych i tym samym na charakteryzowaniu różnic oraz podobieństw w aspiracjach po
szczególnych grup społecznych.
Autor przekonująco uzasadnia koncepcję pracy, wspierając się m.in. spostrzeże
niami i teoriami Deana M a c C a n n e l l a i Johna U r r y’ e g o oraz syntetycznym opra
cowaniem Krzysztofa P o d e m s k i e g o4. „Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej”
MacCannella to teoretyczny fundament dla przyjętego przez Olkuśnika założenia, że po
przez podróż i stosunek do niej obserwowana społeczność manifestuje swoją pozycję
społeczną, miejsce w strukturze społecznej czy swoje społeczne aspiracje, a postrzega
nie podróży (czyli określenie jakie wartości się jej przypisuje, jakie nadaje się jej zna
czenie i formę) może być kulturowym modelem świadomie kreowanym przez elity i na
śladowanym przez kręgi społeczne do nich aspirujące. Stopień podatności, rodzaj
reakcji na tę kulturową produkcję pozwala zidentyfikować wspólnotę podobnie postrze
gającą rzeczywistość i podobnie działającą. Z kolei „Spojrzenie turysty” Urry’ego
zwróciło uwagę Olkuśnika na rolę, którą w turystycznym doświadczeniu odgrywa pa
trzenie, podziwianie, oglądanie czy gapienie się, oraz zachęciło go do uznania podróżo
wania za formę konsumpcji, akt poprzedzony etapem antycypacji marzeń kreowanych
i podtrzymywanych przez mechanizmy rynkowe, np. reklamę „podsycającą rywalizację
grup społecznych w dążeniu do oglądania rzeczy coraz bardziej oryginalnych i niezwy

w Europie, red. B. P ł o n k a – S y r o k a, A. K a ź m i e r c z a k, Wrocław 2012; Historia polskiej kultu
ry uzdrowiskowej, red. B. P ł o n k a – S y r o k a, A. S y r o k a, Wrocław 2012; Uzdrowisko w procesie
modernizacji (XIX–XXI wiek), red. B. P ł o n k a – S y r o k a, L. C z y ż, A. S y r o k a, Wrocław 2014;
J. K i t a, Zapomniane polskie uzdrowiska, Łódź 2016.
4
J. U r r y, Spojrzenie turysty, przeł. A. S z u l ż y c k a, Warszawa 2007; D. M a c C a n n e l l,
Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. E. K l e k o t, A. W i e c z o r k i e w i c z, Warszawa 2002;
K. P o d e m s k i, Socjologia podróży, Poznań 2005.
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kłych”5. Autor podkreśla więc znaczenie wrażeń wizualnych jako jednego z motywów
zmiany miejsca pobytu. Wskazuje na podobieństwo poczynań z pozoru odmiennych, ta
kich jak: długotrwałe wędrówki po odległych nieraz krajach, kuracje w uzdrowiskach,
wyjazdy wakacyjne na wieś i krótkie podmiejskie wycieczki. Sięga też do klasycznych
teorii Thorstena Ve b l e n a i Floriana Z n a n i e c k i e g o odnoszących się do zachowań
elit, które z podróży uczyniły element prestiżu i — co chyba niedostatecznie zostało pod
kreślone — rozrywkę oraz okazję do urozmaicenia form życia towarzyskiego. W ślad za
licznymi wcześniejszymi badaczami Olkuśnik przypomina o ukształtowanych w tych
środowiskach wzorcach, które następnie były naśladowane — chociaż z konieczności
w zredukowanych formach — przez kręgi aspirujące do wyższej pozycji społecznej.
Rzecz inna, że przy tej okazji warto by podjąć refleksję nad równoległym wnoszeniem
do „kultury podróży i wypoczynku” elementów bardziej plebejskiego stylu życia.
Razi trochę pominięcie obszernej niemieckojęzycznej literatury przedmiotu doty
czącej kręgu kulturowego silnie wpływającego na sytuację nad Wisłą i dostarczającego
ziemiom polskim gotowych wzorców cywilizacji miejsko–przemysłowej. Przypomnieć
warto znaczenie Karla Baedekera i jego wydawnictwa oddziałującego też na Europę
Środkową i Wschodnią (i to chyba bardziej niż wspominany w rozprawie parokrotnie
Thomas Cook). Nie trzeba również przekonywać o związkach z krajami niemieckimi
wielu mieszkańców Warszawy, przeważnie wyznania ewangelickiego; o niektórych
z nich jest zresztą mowa w tekście. Z pracy Olkuśnika dowiadujemy się o antagonizmach
między Polakami a nacjonalistycznie nastawionymi obywatelami Drugiej Rzeszy wi
docznych np. na początku XX w. w uzdrowiskach leżących na jej terenie — co wskazuje
tylko na jeden z wymiarów sąsiedztwa. Wśród współczesnych niemieckich publikacji
naukowych znaleźć można i opracowania syntetyczne z zakresu historii turystyki i wy
poczynku, i studia szczegółowe, i pisma specjalistyczne (w rodzaju dostępnego
w Internecie „Reisen und Leben”, gdzie zwraca uwagę na przykład artykulik o obrazie
Warszawy w przewodnikach niemieckich). Pewne znaczenie miałyby prace szkoły
Alltagsgeschichte. Warto też ustosunkować się do powtarzanego w historiografii nie
mieckiej konceptu o pokrewieństwie między tradycyjnym pielgrzymowaniem a nowo
czesną turystyką6.
Mniejsze z pewnością znaczenie mają braki literatury naukowej dotyczącej innych
obszarów życia społecznego Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX w., a uzupełniają
cej ustalenia autora. Otóż o problemach z uzyskiwaniem paszportu, o których wspomina
autor na s. 231–233, pisał — może nie obszernie, ale ciekawie — Andrzej C h w a l b a
w książce o korupcji w Rosji i w Królestwie Polskim w latach 1861–19177. O zalece
niach dotyczących pielęgnacji dzieci, w tym o znaczeniu aktywności fizycznej dla zdro
wia latorośli w każdym wieku, na kilkunastu stronach wspomina Aneta B o ł d y r e w
w monografii poświęconej macierzyństwu i opiece nad dzieckiem w rodzinie polskiej
5

M. O l k u ś n i k, Wyjechać z miasta... Mieszkańcy Warszawy wobec podróży, turystyki i wypo
czynku na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 2015, s. 20.
6
Cf. np. Reisekultur. Von der Pilgerfahrt zum modernen Turismus, red. H. B a u s i n g e r,
K. B e y r e r, G. K o r f f, München 1991.
7
A. C h w a l b a, Imperium korupcji. Korupcja w Rosji w latach 1861–1917, Warszawa 2001.
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w XIX w., o uciążliwościach życia w brudnej Warszawie skłaniających jej mieszkańców
do szukania świeżego powietrza poza jej granicami przekonywująco pisze zaś Wło
dzimierz P e s s e l w „Antropologii nieczystości”8.
Bazę źródłową recenzowanej pracy należy określić jako wystarczającą, choć nie za
bardzo rozległą. Wśród wykorzystanych materiałów dominuje prasa i literatura piękna
jako medium kreujące model oraz memuarystyka i korespondencja prywatna jako świa
dectwo sposobu myślenia i autokreacji konkretnych środowisk społecznych. Autor prze
prowadził gruntowną kwerendę w 18 umiejętnie wybranych gazetach i czasopismach
polskich i rosyjskich. Do tych pierwszych (polskojęzycznych i wydawanych w Warsza
wie) należy dziennik „Kurier Warszawski”, periodyki społeczno–kulturalne i krajoznaw
cze: „Przegląd Tygodniowy”, „Biesiada Literacka”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Wędro
wiec”, a także pisma kobiece: „Bluszcz” oraz „Tygodnik Mód i Powieści”. Zwraca uwagę
uwzględnienie prasy humorystycznej i satyrycznej („Kolce” i „Mucha”), która chętnie
podejmowała temat podróży i letniego wypoczynku. Listę tę warto było nieco wydłużyć
o jeszcze kilka tytułów, które pozwoliłyby na bliższe przyjrzenie się niektórym zagadnie
niom omawianym w toku narracji. Tak na przykład opis obecnego, jeśli nie wszechobec
nego motywu podróży dla poratowania/zapewnienia sobie zdrowia można było pogłębić
dzięki lekturze „Zdrowia”, będącego przed I wojną światową najbardziej znanym war
szawskim periodykiem popularyzującym wiedzę medyczną. Modę na rower i rowerowe
eskapady za miejskie rogatki z pewnością pomógłby scharakteryzować „Cyklista”, wy
dawany w latach 1895–1898 i kontynuowany później pod tytułem „Sport”. Wypady za
miasto organizowane przez środowiska zawodowe, o których mowa w rozdziale IV, dało
by się lepiej oświetlić po analizie wybranych tytułów prasy zawodowej — może niezbyt
obszernej, ale skoncentrowanej na informowaniu o przedsięwzięciach podejmowanych
przez stowarzyszenia zawodowe (np. wycieczkach krajoznawczych lub wyjazdach
w celu zwiedzenia wystawy przemysłowej) oraz o problemach dnia codziennego stowa
rzyszonych. Dla przykładu: bohaterami podrozdziału „Wycieczki korporacyjne” są m.in.
subiekci reprezentowani przez organizacje pracowników handlowych posiadające na po
czątku XX w. własne organy prasowe: „Handlowca”, „Handlowca Polskiego”, „Pracow
nika Handlowego, Przemysłowego, Finansowego i Rolnego” oraz „Świat Pracowniczy”.
Kwerenda w tego typu prasie pozwoliłaby na zgromadzenie większej liczby informacji
o różnych formach wypoczynku pozamiejskiego popularnych bądź dopiero lansowanych
w środowisku balansującym między światem pracowników umysłowych a fizycznych,
czy też o stosunku tej grupy społeczno–zawodowej do podróżowania w celach pozaza
wodowych. Sprowokowałaby także autora do postawienia pytania o specyfikę zachowań
warszawiaków, do porównania postaw wobec turystyki i szerzej — czasu wolnego miesz
kańców miast różnej wielkości. Prasa specjalistyczna upowszechniała bowiem wiadomo
ści o aktywności stowarzyszeń zawodowych działających nie tylko w Warszawie, lecz
także w innych miastach Królestwa, np. Łodzi, Częstochowie czy Lublinie.

8

A. B o ł d y r e w, Matka i dziecko w rodzinie polskiej: ewolucja modelu życia rodzinnego w la
tach 1795–1918, Warszawa 2008; W. P e s s e l, Antropologia nieczystości: studia z kultury sanitarnej
Warszawy, Warszawa 2010.
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Kilkadziesiąt pozycji liczy lista wykorzystanych pamiętników, zarówno drukowa
nych, jak i rękopiśmiennych. Oczywiście można by dołączyć do niej dalsze źródła nar
racyjne (np. ciekawe wspomnienia krajoznawcy i aptekarza Michała Rawity–Wita
nowskiego przechowywane w Archiwum PAN w Warszawie, zawierające opisy pieszych
wędrówek, podobne nieco do uwzględnionych w omawianej książce zapisków Franciszka
Kostrzewskiego). Mają one w większości niebagatelne znaczenie dla charakterystyki
sposobu myślenia o podróżowaniu elit: arystokracji, ziemiaństwa, burżuazji i znaczniej
szej inteligencji. Zbyt mała reprezentacja wspomnień przedstawicieli niższych warstw
społecznych, np. robotników i drobnomieszczaństwa, sprawia, że o ich doświadczeniu
podróży i wypoczynku poza miastem świadczą głównie obserwatorzy zewnętrzni, w tym
redaktorzy gazet czy działacze społeczni. Oczywiście mowa tu o środowiskach społecz
nych z rzadka podejmujących się spisywania wspomnień i o autorach, którzy — chyba
jeszcze częściej i bardziej konsekwentnie niż przedstawiciele elit — pomijali w pamięt
nikach kwestie związane z życiem prywatnym, koncentrując uwagę na swoim udziale
w życiu społecznym czy politycznym.
Interesujące Olkuśnika informacje, niezbyt zresztą obszerne, znaleźć można co naj
wyżej na pierwszych kartach wspomnień, gdzie wyjaśniono, w jaki sposób późniejszy
aktywista ruchu robotniczego znalazł się w Warszawie i został pracownikiem danej bran
ży oraz w jakich warunkach materialnych i środowisku społecznym przyszło mu dora
stać. Tak na przykład działacz SDKPiL Bolesław Fijałek, syn wyrobnicy i dworskiego
rymarza, który w 1894 r., mając 13 lat, opuścił rodzinny Radzyń. Dzięki pomocy starsze
go brata trafił na naukę do warszawskiego krawca, kończąc zwięzły opis pierwszych dni
spędzonych w Warszawie na poznawaniu miasta,stwierdził:
Pod koniec zwiedzania Warszawy przekonałem się, że piękno jej było ułudne,
a zresztą ustępowała Radzyniowi, bo brak tu było prawdziwego czaru przy
rody. Toteż najczęściej przebywałem nad Wisłą, sprawiając wzrokowi ucztę jej
wspaniałością. Starałem się nie patrzeć na spiętrzone sterty śmieci, gnojowiska
i ohydne, brudne, walące się ze starości mieszkalne rudery przy ul. Dobrej, oczy
wiście po stronie warszawskiej. Po stronie Saskiej Kępy brzegi ozdabiały zarośla,
tak zwane oleandry, a poza nimi widniała zieleń wysokich drzew9.
Związany z tą samą partią piekarz Marcin Płochocki, charakteryzując warunki pracy
i naukę rzemiosła piekarniczego, wspomina, że w końcu XIX w. żywa była ciągle rze
mieślnicza tradycja „udawania się na wędrówkę po wyzwoleniu się na czeladnika w celu
podniesienia swych kwalifikacji”. W jego opinii rzemieślników warszawskich do wędro
wania nie motywowała jednak możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych, poni
waż „piekarstwo jak i inne rzemiosła najlepsze były w Warszawie”, ale „często bezwied
na tęsknota do przyrody, do słońca, którego nie widział miesiącami i latami, śpiąc
w dzień albo pracując w jakiejś piwnicznej suterenie”. Celem tych pieszych podróży po
dejmowanych z początkiem wiosny („kiedy kot na dach włazi”) była więc — zdaniem
Płochockiego — „sama rajza”10. Powracający z takich wojaży (nierzadko zagranicznych)
9
10

B. F i j a ł e k, Lata walki, Warszawa 1955, s. 9–10.
M. P ł o c h o c k i, Wspomnienia działacza SDKPiL, Warszawa 1956, s. 17–18.
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zabawiali kolegów po fachu swoimi opowieściami, tym atrakcyjniejszymi, im dalej udało
się im dotrzeć. Te dwa przykłady nie wyczerpują listy wspomnień, które mogłyby uzu
pełnić bazę źródłową recenzowanej pracy, dając tym samym świadectwo doświadczeń
i sposobu myślenia o mieście i podróżowaniu w środowiskach uboższych i mniej oświe
conych. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że ich wykorzystanie nie zmieniłoby wnio
sków formułowanych przez autora i z tego względu byłoby raczej pożądanym, chociaż
nie koniecznym poszerzeniem materiału źródłowego.
Oprócz memuarystyki sięgnięto po epistolografię, m.in. po publikowane listy Elizy
Orzeszkowej i Henryka Sienkiewicza. Szkoda natomiast, że nie została uwzględniona
bogata dokumentacja podróży Marii Konopnickiej i Stefana Żeromskiego, a także
Władysława Reymonta i Gabrieli Zapolskiej (choć okazjonalnie sięgnięto do utworów
niektórych z nich). Rejestr ten można by wydłużyć, zważywszy znaczną liczbę szczegó
łowych opracowań biograficznych poświęconych ludziom kultury zamieszkałym
w owym czasie w Warszawie, a chętnie wyjeżdżającym na krajowe i zagraniczne waka
cje. Zgadzamy się jednak, że stosownych materiałów źródłowych nie sposób wyczerpać,
a dodatkowe pozycje nie zmieniłyby prawdopodobnie ogólnego obrazu.
Już w tytule autor zasygnalizował, że bohaterami jego książki będą warszawia
cy, a głównym problemem badawczym — ich stosunek do „podróży, turystyki i wypo
czynku”. Zaskakiwać może więc włączenie do bazy źródłowej korespondencji Elizy
Orzeszkowej, która ani za mieszkankę, ani za stałą bywalczynię Warszawy uchodzić nie
mogła. Autor przekonująco uzasadnił tę decyzję, wskazując m.in. na ogromne zainte
resowanie warszawskiej prasy życiem pisarki. Wydawane w Warszawie czasopisma chęt
nie opisywały jej „zwyczaje wakacyjne”, wykorzystując tym samym autorytet Orzesz
kowej do upowszechniania wśród swoich czytelników pożądanych zachowań w czasie
wolnym. Wykorzystanie prywatnej korespondencji pokazać miało ewentualne rozbieżno
ści między rzeczywistymi odczuciami i opiniami pisarki a kreowanym w prasie obrazem
jej podróżowania.
Przykład ten skłania do refleksji nad zasięgiem społecznym i terytorialnym ówcze
snej prasy oraz pośrednio — nad siłą oddziaływania wzorców kreowanych w warunkach
miejskich. Otóż prasa wydawana w Warszawie na przełomie XIX i XX w., kolportowana
poza miasto nie tylko do innych ośrodków miejskich, lecz także czytana w majątkach
ziemskich, zapewne kształtowała poglądy i wpływała na postawy nie tylko warszawia
ków. A zatem przekonania o tym, czym powinna być podróż, dokąd ma prowadzić i jak
przebiegać, kreowane przez warszawską inteligencję i upowszechniane na łamach sto
łecznych czasopism przy wykorzystaniu takich ikon jak Eliza Orzeszkowa, trafiały także
do mieszkańców mniejszych miejscowości i dworów ziemiańskich. Prasa stawała się
ważnym narzędziem transmisji stylu życia kreowanego w warunkach miejskich poza
granice miasta (choć z wykorzystaniem niekoniecznie miejskich wzorów, czego dobrym
przykładem jest właśnie przypadek Orzeszkowej) i stopniowo prowadziła do „umaso
wienia” idei podróży jako formy wypoczynku. Wydaje się więc, że praca Marka Ol
kuśnika, choć poświęcona mieszkańcom Warszawy, pozwala na bliższe przyjrzenie się
zmianom kulturowym o szerszym niż deklarowany przez autora zasięgu terytorialnym
i społecznym.
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Książka, w której tytule znalazła się Warszawa, dotyczy też siłą rzeczy miejscowo
ści będących celami wyjazdów wakacyjnych i krótszych wycieczek jej mieszkańców. Na
ich liście znalazły się m.in. Nicea i Karlove Vary (znane wówczas jako Karlsbad), Sopot,
Krynica i Zakopane oraz Ciechocinek i Nałęczów — tańsze i leżące w pobliżu stolicy
Królestwa Polskiego, niewymagające zagranicznego paszportu. Wśród modnych swego
czasu kurortów nie zabrakło również zapomnianej dziś nadbałtyckiej Połągi traktowanej
jako „swojska” (leżała bowiem w granicach I Rzeczypospolitej), która tuż przed I wojną
światową przeżywała swoje złote lata, przeciwstawiana niemieckiemu Sopotowi11.
Odwiedzali ją Polacy z trzech zaborów; z niektórych relacji wynika wyraźnie, że istot
nym motywem tych odwiedzin bywała chęć spotkania rodaków zza kordonu12.
Omawiana rozprawa została podzielona na cztery rozdziały poprzedzone obszernym
wstępem, który zawiera kompetentny przegląd badań i koncepcji teoretycznych, charak
terystykę źródeł, omówienie konstrukcji pracy i podstawowych problemów badawczych.
Naszkicowano w nim także obraz Warszawy w drugiej połowie XIX w. oraz zasygnalizo
wano rozwój podwarszawskich miejscowości letniskowych. Rozdział I pt. „Londyn
i Sankt Petersburg. Wzorce i punkty odniesienia dla obyczajów, czasu wolnego i podróży
społeczeństwa Warszawy” (s. 51–139) to doskonały efekt porównania, trudnego do zre
alizowania ze względów metodologicznych. Autor musiał bowiem z jednej strony zmie
rzyć się z nawałem literatury naukowej dotyczącej czasu wolnego i podróżowania
w dziewiętnastowiecznej Anglii i tym samym z koniecznością zreferowania jej w sposób
zwięzły, ale wolny od uproszczeń, podporządkowany głównym celom książki. Z drugiej
— podołać niedostatkom badań naukowych i schematycznym ujęciom problemu w lite
raturze rosyjskiej. Brakom tym nie mogła zadośćuczynić bardzo ciekawa praca amery
kańskiej badaczki Louise M c R e y n o l d s poświęcona aktywnym formom spędzania
czasu wolnego w Rosji przełomu XIX i XX w.13
Autor podjął się więc uzupełniających studiów źródłowych i w tym celu przeprowa
dził kwerendę w siedmiu tytułach prasy rosyjskiej wydawanej w Petersburgu. Wysiłki te
przyniosły godną pochwały analizę kontekstów, podobieństw i odmienności. Tych ostat
nich znalazło się niemało, zważywszy różnice struktur społecznych i tradycji, podobień
stwa jednak są również liczne. W przypadku Londynu widać wyraźnie rezultaty znacznie
większej zamożności i mobilności społeczeństwa. Znakomita infrastruktura komunika
cyjna i baza noclegowa, ustawowe gwarancje czasu wolnego, kształtujący się rynek
usług turystycznych — wszystko to odbiegało od sytuacji w Europie Wschodniej.
Zauważmy jednak, że istotną rolę odegrało też przyzwyczajenie do podróży w ramach
Imperium Brytyjskiego i trwająca od kilku pokoleń, zataczająca coraz szersze kręgi
moda na wyjazdy do Włoch, w Alpy, a zwłaszcza na francuską Riwierę. W Rosji z kolei
— jak ustalił autor na podstawie kwerendy prasowej — nie było dobrego klimatu dla
zagranicznych podróży turystycznych, które albo pomijano milczeniem, albo nawet kry
11
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13
L. M c R e y n o l d s, Russia at Play. Leisure Activities at the Tsarist Era, New York 2003.
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tykowano z „patriotycznego” punktu widzenia. Riwierze przeciwstawiano przede wszyst
kim rodzime miejscowości wypoczynkowe na Krymie i Kaukazie lub w rejonie Odessy.
Specyfiką lokalną był obyczaj spędzania lata „na daczy” — własnej lub wynajętej. Pod
koniec XIX w. mimo niechętnej na ogół postawy władz zaczęły powstawać stowarzysze
nia zajmujące się uprawianiem turystyki i krajoznawstwem; zainaugurowano też orga
nizowanie pierwszych zbiorowych wycieczek. Należało nieco silniej podkreślić, że
przedstawiciele bogatego ziemiaństwa, najzamożniejszego mieszczaństwa czy dygnita
rze carskiej biurokracji nie za bardzo przejmowali się populistyczną krytyką i po dawne
mu spędzali czas w Paryżu, na Riwierze czy we Włoszech.
W rozdziale II („Elity w podróży. Wojaże, kuracje i kanikuła na wsi jako wyznacz
nik pozycji społecznej”, s. 140–222) ukazane zostały zachowania związanej z Warszawą
arystokracji i plutokracji powszechnie stosującej się do obyczaju letnich wyjazdów. Na
podstawie źródeł narracyjnych — pamiętników, doniesień prasowych, urywków literatu
ry pięknej — omówiono główne kierunki wojaży krajowych i zagranicznych, które
w przypadku najzamożniejszych przekształcały się niekiedy w istne ekspedycje, takie jak
w pierwszej połowie XIX stulecia i jeszcze dawniej — czyli z liczną służbą i ogromnymi
bagażami. Wynajmowano okazałe wille i apartamenty w najbardziej luksusowych hote
lach. Jak się okazuje, tylko niektórzy przedstawiciele „wyższego towarzystwa” spędzali
czas na zwiedzaniu zabytków, chociaż pokazywano je, i owszem, młodszym członkom
rodziny. Zdaniem autora styl podróżowania i pobytów letnich ówczesnej warszawskiej
elity w pełni potwierdza tezy Veblena o ostentacyjnej konsumpcji i „klasie próżniaczej”.
Zresztą poznawczy lub tylko rozrywkowy i wypoczynkowy charakter wojaży zależał też
od osobistych upodobań podróżnika (zob. na przykład bardzo interesujące porównanie
wydawcy, literata i nader aktywnego turysty Ferdynanda Hoesicka z preferującymi bier
ny wypoczynek Gebethnerami i Zofią z Tyszkiewiczów Potocką, s. 207–208, 212–214).
Skądinąd bierność lub obojętność wobec osobliwości przyrody, zabytków kultury i pa
miątek po „sławnych ludziach” bywała krytykowana przez publicystów, którzy inspiro
wani ideami pozytywizmu gorliwie potępiali próżniaczy styl życia i wydawanie pienię
dzy na rozrywki, zwłaszcza z dala od kraju.
Wydaje się, że można by rozwinąć cenne skądinąd rozważania autora na temat kre
owania przez literaturę piękną i publicystykę prasową mody na zwiedzanie jako istotne
go bodźca do podejmowania podróży. Jest też rzeczą oczywistą, że znaczenie miał jesz
cze jeden czynnik, którego na ogół nie jesteśmy w stanie uchwycić źródłowo, mianowicie
ustne relacje z wyjazdów prezentowane po powrocie podczas spotkań towarzyskich.
Nieprzypadkowo pani Stefania ze „Słówek” Tadeusza Boya–Żeleńskiego „Jeździła aż do
Abacji / Po temat do konwersacji”, a satyryczno–humorystyczny „Marienbad” Szolema
Alejchema z 1913 r. zawiera sporo zabawnych obserwacji na temat atmosfery panującej
w kurortach w dobie ich częściowej demokratyzacji, żeby nie powiedzieć plebeizacji. Ta
opowieść o matrymonialnych i erotycznych przygodach żydowskiego drobnomieszczań
stwa i żydowskiej inteligencji Warszawy dotyczy środowiska, którego Olkuśnik nie
uwzględnił, co jest jego dobrym prawem. Wakacyjne obyczaje i zachowania przedstawi
cieli społeczności żydowskiej, które można zrekonstruować na podstawie prasy w języku
polskim, jidysz i hebrajskim, czekają jeszcze na swojego badacza, jako że dosyć już licz
ne publikacje odnoszące się do tej społeczności pomijają zwykle problematykę wykorzy
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stywania czasu wolnego14. Szkoda jednak, że poza zainteresowaniami autora znaleźli się
także — jak wnioskować można z treści książki — mieszkający w Warszawie Rosjanie:
urzędnicy, nauczyciele, wojskowi, zarówno samotni, jak i ci przebywający w Królestwie
wraz z rodzinami. Bez odpowiedzi pozostać więc muszą pytania o ewentualne zmiany
przyzwyczajeń: Czy planując letni odpoczynek, poddawali się modom panującym
w Warszawie? Czy wyjeżdżali w głąb Rosji, czy może urządzali sobie podwarszawskie
dacze? Czy na kierunek ich wakacyjnych zagranicznych wojaży jakikolwiek wpływ
miało ich czasowe przebywanie w tej najbardziej na zachód wysuniętej części rosyjskie
go państwa?
Regułą wśród elit były też wiejskie wakacje we własnych majątkach — niekiedy
zresztą dzielono lato na podróż do modnych miejscowości uzdrowiskowych, do Włoch
lub na Riwierę oraz na pobyt w rodowym pałacu bądź dworze wiejskim. Autor słusznie
zauważa podnoszone już przez dawniejszych badaczy, m.in. Ireneusza I h n a t o w i c z a,
naśladowanie arystokracji przez burżuazję, która budowała mniej lub bardziej okazałe
siedziby podmiejskie, a w miarę możliwości kupowała również dobra ziemskie z rezy
dencjami. Mieszczańskie i ziemiańskie elity spędzały tam czas chętnie wraz z zaproszo
nymi znajomymi. Z czasem zdarzało się, że kłopoty materialne zmuszały również do
przyjmowania płatnych gości, ale takie sytuacje występowały już raczej w dwudziestole
ciu międzywojennym.
W podrozdziale „Ku stronom ojczystym, dla dobra narodu” (s. 205–216) wspomina
się na podstawie wybranych pamiętników o patriotycznie motywowanych wędrówkach
do Galicji, a zwłaszcza Krakowa. I znów wypada wyrazić żal, że nie rozwinięto szerzej
tego tematu obecnego w wielu przekazach źródłowych (chociaż wykorzystano odnośne
fragmenty książki Jacka P u r c h l i traktujące o znaczeniu turystyki dla rozwoju dawnej
stolicy Polski15). Notabene w przypadku niektórych wakacyjnych wyjazdów, które wy
magały przekroczenia granic dzielących terytorium dawnej Polski, chodziło nie tylko
o zwiedzanie „narodowych pamiątek”, lecz także o podtrzymywanie międzyzaborowych
kontaktów16.
Osobno (por. podrozdział „»Sprężyści« i ich wielbiciele”, s. 387–392) zasygnalizo
wano związki między wyjazdami z miasta a wchodzącymi w modę nowymi formami ak
tywności fizycznej i sportu, takimi jak wioślarstwo, jazda na rowerze, tenis czy narciar
stwo. W kontekście tradycyjnych elit i naśladującej je burżuazji należało się chyba
jeszcze zastanowić nad jazdą konną, a w ostatnich latach przed I wojną światową — nad
raczkującym automobilizmem.
14
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Porównanie ustaleń autora z wrażeniami wyniesionymi z lektur wielu innych pa
miętników spisanych przez ziemian i arystokratów niezwiązanych z Warszawą (np. Marii
Czapskiej, „Europa w rodzinie”, Kraków 2004) zachęca do postawienia pytania o specy
fikę postaw i doświadczeń elit warszawskich. Czy sposób spędzania przez nie wakacji
letnich oraz czasu wolnego w innych porach roku rzeczywiście różnił się znacząco od
stylu podróżowania i odpoczywania przedstawicieli tych samym kręgów społecznych,
ale zamieszkałych w granicach państwa niemieckiego, w monarchii austro–węgierskiej
lub w dawnych Inflantach? Czy przynależność państwowa i tożsamość narodowa odgry
wały w tych kwestiach ważniejszą rolę niż pochodzenie społeczne i krąg towarzyski? Na
ile o celach i sposobach podróżowania zamożnego ziemiaństwa i arystokracji decydowa
ło czasowe przebywanie w mieście? Czy rodziny ziemiańskie regularnie, np. w każdym
kolejnym karnawale bawiące w Warszawie inaczej myślały o podróżach niż te częściej
przesiadujące we własnych — niekiedy dość oddalonych od siebie — majątkach i z rzad
ka odwiedzające jakiekolwiek miasto? A co jeśli zajeżdżały głównie do Krakowa? Czy
postawa wobec turystyki odróżniała ich od arystokracji bawiącej zwykle w Warszawie?
Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania nie było oczywiście zadaniem autora, może być
zaś wyzwaniem dla jego następców. Badania takie wzbogaciłyby naszą wiedzę o podo
bieństwach i różnicach w doświadczeniach i mentalności różnych środowisk zaliczanych
do tej samej warstwy społecznej oraz o przebiegu dziewiętnastowiecznej modernizacji
społecznej.
Rozdział III pt. „Klasa średnia na wakacjach. Czas wolny poza miastem jako świa
dectwo aspiracji grupy społecznej” (s. 233–357) jest zdecydowanie najobszerniejszy.
Oczywiste trudności z precyzyjnym odgraniczeniem tego środowiska od elit powodują,
że powracają tu niektóre podjęte już wcześniej wątki, choć brak jest istotnych powtórzeń.
Warto jednak zapytać, czy nie należało wzorem Anglosasów dokonać podziału na upper
middle class i lower middle class. Nieliczni najzamożniejsi adwokaci, radcy prawni i no
tariusze oraz równie szczupła grupa najlepiej opłacanych pisarzy czy artystów wydaje się
bliska ścisłej elicie i niekiedy spędzała wolny czas wspólnie z nią; tymczasem reszta in
teligencji z trudnością wiązała koniec z końcem, zwłaszcza gdy obarczona była liczną
rodziną i nie posiadała innych poza pracą umysłową źródeł dochodu. W omawianym roz
dziale autor bardzo interesująco rekonstruuje realia związane z podróżowaniem: kwestie
paszportu, korzystnej wymiany pieniędzy, wyboru taniej a wygodnej kwatery itp. Mowa
tu też o wędrówkach pieszych i okazjonalnych noclegach.
Znakomicie wypadł fragment o podmiejskich wilegiaturach jako celach krótszych
i dłuższych wyjazdów. Olkuśnik pisał o tym zjawisku już wcześniej17, teraz jednak do
refleksji na ten temat dodał sporo nowego materiału i przemyśleń. Z dużym zaangażowa
niem opisał „turystów w pelerynach i z plecakami” (s. 311–318). Poruszył też kwestię
pierwszych przedsiębiorstw organizujących na ziemiach polskich wyjazdy zbiorowe, na
przełomie XIX i XX w. bardzo jeszcze słabo rozwiniętych w porównaniu z zagraniczny
mi. Nie zapomniał o aspektach obyczajowych wakacyjnych podróży, związanych m.in.

17

M. O l k u ś n i k, Podmiejska wilegiatura warszawiaków u schyłku XIX wieku jako zjawisko
kulturowe i społeczne, KHKM, R. XLIX, 2001, nr 4, s. 367–386.
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z rozłąką pozostających w pracy mężów i wyjeżdżających na wczasy żon; wątek ten
nader często pojawiał się w „lżejszej” literaturze i pismach humorystycznych. Omówił je
jednak poważnie, głównie w kontekście postępującej emancypacji kobiet. Warto podkre
ślić, że autor należy do tej niezbyt licznej grupy polskich badaczy historii społecznej,
która bierze pod uwagę perspektywę płci kulturowej — czemu dał wyraz w innych swo
ich publikacjach18.
Skomponowanie rozdziału IV („Na podmiejskim pikniku i w objęciach filantropii.
Wypoczynek niezamożnych i proletariatu Warszawy”, s. 360–407) było zadaniem sto
sunkowo najtrudniejszym ze względu na „nieźródłotwórczy” charakter omawianych grup
społecznych, o czym wspomniano już powyżej. Dla zdecydowanej większości ich przed
stawicieli wyjazdy wakacyjne były oczywiście niedostępne, co z troską stwierdzano
w wielu wypowiedziach prasowych. Pozostawały krótkie, niedzielne wyprawy na
Bielany i Saską Kępę, które w niniejszej pracy opisano głównie na podstawie relacji pu
blicystycznych. Jak wiadomo wycieczki te znalazły też odbicie w spuściźnie warszaw
skiej kultury plebejskiej. W tym miejscu ulokowany został również passus o wyciecz
kach organizowanych przez Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, choć sam autor
przyznaje, że było to w owym czasie zrzeszenie dość elitarne. Przełom stuleci przyniósł
ponadto rozmaite — zauważmy, że nietradycyjne — przedsięwzięcia filantropijne, chęt
nie wspierane przez prasę, a adresowane zwykle do dzieci najuboższych mieszkańców
miasta. Zajmowało się tym dość aktywnie Towarzystwo Kolonii Letnich. Sponsorowano
też, choć już na niewielką skalę, wyjazdy szwaczek i nauczycielek.
W zakończeniu autor potwierdził wiele wcześniejszych założeń teoretycznych i hi
potez wstępnych związanych z podróżami i wyjazdami wakacyjnymi — szczególnie te
o naśladowaniu elitarnych wzorców i budowaniu własnej tożsamości grupowej. Dokonał
także porównania Warszawy z Londynem i Petersburgiem, ustalając w pierwszym przy
padku kilkudziesięcioletnie opóźnienie stolicy Królestwa Polskiego, w drugim — liczne
podobieństwa, przede wszystkim w zakresie podmiejskiej wilegiatury. Wspólne na prze
łomie XIX i XX stulecia zdaje się narastające przekonanie o potrzebie pozamiejskiej re
kreacji a szerzej — o prawie do większej ilości wolnego czasu, co znalazło wyraz m.in.
podczas rewolucji 1905 r.
Narrację książki cechuje logika i przejrzystość wywodów. Warto wyrazić uznanie
dla wykazanej przez autora umiejętności opowiadania oraz bogactwa jego języka i walo
rów stylu. Książkę czyta się znakomicie, co niestety jest nieczęste w przypadku rozpraw
z zakresu historii społecznej. Oczywiście najważniejsze są jej walory merytoryczne, któ
rych nie podważa kilka uwag zamieszczonych w niniejszej recenzji. Praca Marka
Olkuśnika znacznie poszerza naszą wiedzę o rozwoju form turystyki i wypoczynku
w końcu XIX i na początku XX w. i o ich społecznych kontekstach, a także o dotyczą
18

Vide M. O l k u ś n i k, Zwierciadło — drogowskaz. Podróż i wypoczynek kobiet poza miastem
w prasie warszawskiej przełomu XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego, red.
A. Ż a r n o w s k a, A. S z w a r c, Warszawa 2001, s. 239–263; idem, Kobieta w podróży na przełomie
XIX i XX wieku. Między próbą emancypacji a presją „podwójnej moralności”, [w:] Kobieta i małżeń
stwo. Społeczno–kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, red. A. Ż a r n o w s k a, A. S z w a r c,
Warszawa 2004, s. 421–440.
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cych tych spraw poglądach i wyobrażeniach. Stanowi dobry przykład sprawnego wyko
rzystania osiągnięć współczesnej socjologii w badaniach historycznych. Jak staraliśmy
się wykazać, skłania do stawiania nowych pytań i otwiera nowe perspektywy badawcze.
Jest wreszcie cenną pozycją w skromnym w ostatnich latach rejestrze prac varsaviani
stycznych, chociaż jej poznawczy horyzont wykracza daleko poza Warszawę.

TADEUSZ RUTKOWSKI
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Szklanka do połowy pełna. O niepełnej,
choć ciekawej próbie ukazania wpływu ZSRR
na polską naukę historyczną

(Jan S z u m s k i, Polityka a historia. ZSRR wobec nauki
historycznej w Polsce w latach 1945–1964, Instytut Historii Nauki
im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk,
Warszawa 2016, s. 429)
Książka Jana S z u m s k i e g o dotyczy zagadnień pozostających do tej pory na mar
ginesie badań polskich (i nie tylko polskich) historyków. Kwestię wpływu polityki ZSRR
na polską historiografię i politykę wobec nauk historycznych w okresie Polski Ludowej,
o czym traktuje omawiana praca, można było do tej pory oceniać głównie na podstawie
źródeł polskich, w tym zwłaszcza informacji zamieszczanych w prasie i periodykach na
ukowych oraz nielicznych wspomnień. Poza artykułem Leonida G o r i z o n t o w a i kil
koma wydanymi kilkanaście lat temu publikacjami Zbigniewa R o m k a tematyka ta nie
była do tej pory szerzej podejmowana1. Ukazanie się recenzowanej pracy stanowi podsu
1

Cf. L. G o r i z o n t o w, Mietodologiczeskij pierieworot w polskj istoriografii rubieża 40 i 50
godow i sowietskaja istoriczskaja nauka, [w:] W kręgu historii historiografii polityki, Łódź 1997;
Z. R o m e k, Historycy radzieccy o historykach polskich. Uwagi o zjeździe wrocławskim (1948)
i konferencji otwockiej (1951/1952), „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały”, t. IV, Warszawa
1999; idem, Polsko–radzieckie dyskusje o „Istorii Polszi w triech tomach” w latach 1950–1959, „Klio
polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej”, t. I, Warszawa
2004, s. 169–189; cf. również idem, Nauka przeciw ideologii. Współpraca historyków polskich
i radzieckich po II wojnie światowej, „Dzieje Najnowsze”, t. XXXIV, 2002, nr 1, s. 95–102.
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mowanie wieloletnich badań Szumskiego w archiwach rosyjskich, których częściowe
efekty publikował już wcześniej2.
Potrzeba prowadzenia takich badań, mimo wciąż ograniczonego i trudnego dostępu
do archiwów rosyjskich, jest oczywista, podobnie jak przyjęte przez autora cezury chro
nologiczne — koniec II wojny światowej i usunięcie Nikity S. Chruszczowa ze stanowi
ska I Sekretarza KC KPZR. Ta druga data jest związana również z dostępnością materia
łów źródłowych (s. 17), zwłaszcza dla okresu po 1957 r. Z tego m.in. powodu Szumski
zrezygnował z badania stosunku władz radzieckich do polskich wojskowych instytucji
historycznych i Żydowskiego Instytutu Historycznego (s. 19)3.
Autor postawił sobie za cel nie tylko zbadanie polityki ZSRR wobec polskiej nauki
historycznej, lecz także odtworzenie struktur decyzyjnych władz radzieckich w tym za
kresie i mechanizmów podejmowania przez nie decyzji. Waga tego zadania jest tym
większa, że w spuściźnie archiwalnej PZPR prawie nie zachowały się ślady kontaktów
z Moskwą w sprawach naukowych. Dostępne archiwalia Polskiej Akademii Nauk są nie
uporządkowane i prawdopodobnie również niekompletne. Należy jednak zaznaczyć, że
pisząc o stosunkach polsko–radzieckich w zakresie nauk historycznych, autor nie podjął
nawet próby skonfrontowania źródeł obu stron. Oparł się w tym zakresie wyłącznie na
opracowaniach, które zresztą wykorzystywał dość pobieżne. W bibliografii recenzowa
nego tomu widnieje tylko jeden zespół z zasobu Archiwum Akt Nowych — spuścizna
Żanny Kormanowej, z której wykorzystał tylko jedną teczkę.
Autor nie przeprowadził nawet wyrywkowej kwerendy w aktach PZPR, MSZ i PAN,
bazował jedynie na dokumentach polskich znajdujących się w archiwach radzieckich.
Nie skorzystał także ze znajdujących się w archiwum jego macierzystej instytucji,
Polskiej Akademii Nauk, spuścizn uczonych zaangażowanych we współpracę z ZSRR,
w tym Ludwika Bazylowa, Natalii Gąsiorowskiej–Grabowskiej, Aleksandra Gieysztora,
Henryka Łowmiańskiego czy Tadeusza Manteuffla. Jest to sprzeczne z podstawowymi
zasadami warsztatu naukowego i spowodowało powstanie jednostronnego obrazu, nakre
ślonego bez lub z minimalnym uwzględnieniem kontekstu sytuacji w Polsce i w polskim
środowisku historycznym. Można zatem stwierdzić, że wyłożony we wstępie do książki

2

Cf. J. S z u m s k i, Problem udostępniania materiałów archiwalnych w relacjach polsko–
sowieckich 1945–1965, „Dzieje Najnowsze”, t. XLIV, 2012, nr 1, s. 133–158; idem, Władimir Piczeta
i Żanna Kormanowa. Przyczynek do polsko–radzieckich relacji naukowych, „Rozprawy z Dziejów
Oświaty”, t. XLVII, 2010, s. 161–179; idem, Instytucjonalne podporządkowanie polskich nauk
historycznych Związkowi Radzieckiemu 1944–połowa lat 60, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”,
t. LVII, 2012, nr 3–4, s. 67–88; idem, Kulisy tworzenia nowej marksistowskiej „Historii Polski”
w latach 1950–1958, [w:] Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki: polsko–rosyjskie relacje
w sferze nauki XVIII–XX w., red. L. Z a s z t o w t, Warszawa 2103, s. 245–262; idem, Moskiewskie
kulisy edycji źródeł do historii powstania styczniowego. Z dziejów polsko–sowieckich stosunków
naukowych w latach 50.–60. XX wieku, „Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii
Polskiej”, t. VII, 2015, s. 195–211.
3
W tym przypadku daje się odczuć brak kwerendy również w polskich archiwach, czyli w IPN,
w przechowywanych tam aktach rozpracowań środowisk żydowskich w Polsce (w tym ŻIH)
znajduje się bowiem korespondencja z KGB w tych sprawach.
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cel, którym było „ukazanie głównych kierunków polityki, jaką prowadził najwyższy
organ władzy w ZSRR — Komitet Centralny Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii
(bolszewików)/Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego — wobec instytucji zajmu
jących się nauką historyczną w Polsce w latach 1945–1964 oraz jej praktycznej realiza
cji”, nie został w pełni zrealizowany nie tylko z powodu niedostępności dokumentów
sowieckich, lecz także ograniczenia kwerend przez autora.
Mimo to należy docenić wysiłek podjęty przez Szumskiego w celu zbadania wpływu
ZSRR na polską naukę historyczną i jego oddziaływania na funkcjonowanie polskiej hi
storiografii. Bez choćby częściowego przeanalizowania tych kwestii, czy nawet posta
wienia pytań badawczych dotychczasowe analizy (w tym piszącego te słowa) są w pew
nym stopniu zawieszone w próżni.
Charakterystyczną cechą recenzowanej książki jest częste wychodzenie poza ramy
określone tematem pracy. Wynika to z faktu, że polityka ZSRR wobec Polski w zakresie
stosunków naukowych jest białą plamą i czasami omówienie szerszego kontekstu stosun
ku władz radzieckich do polskiej nauki historycznej jest niezbędne. Momentami autora
zbytnio ponosi jednak chęć wykorzystania nieznanych wcześniej dokumentów i faktów
wykraczających poza zakres tematyczny jego pracy.
Swoją książkę Szumski podzielił na jedenaście rozdziałów ułożonych według klu
cza chronologiczno–rzeczowego, w znacznym stopniu wynikającego z dostępności źró
deł. W pierwszym rozdziale („Struktura i kanały nadzoru partyjnego nad nauką histo
ryczną w ZSRR i krajach wspólnoty socjalistycznej”) obszernie — na ponad 30 stronach
— omówił instytucje radzieckie odpowiedzialne za politykę wobec nauki historycznej.
Autor dokumentuje fakt dobrze znany, czyli centralizację decyzji w radzieckim aparacie
władzy. Niemal wszystkie istotne ustalenia (w tym o wysyłaniu radzieckich historyków
do Polski i wytyczne dla nich) zapadały na poziomie Biura Politycznego/Prezydium KC
WKP(b)/KPZR (s. 31–32), któremu podlegały kwestie współpracy naukowej z zagrani
cą. Jak ustalił Szumski, w okresie poststalinowskim zwiększeniu uległa rola Sekretariatu
KC KPZR (s. 32–33), a następnie powołanej w 1958 r. Komisji Ideologicznej KC (s. 33–
34). Znacznie bardziej skomplikowana była ewolucja struktur aparatu KC odpowiedzial
nych za naukę. Wykonawcami poleceń płynących z KC były placówki naukowe ZSRR
(a zwłaszcza powołany w 1946 r. Instytut Słowianoznawstwa Akademii Nauk ZSRR).
Istotną rolę — przede wszystkim informacyjną — odgrywały również placówki dyplo
matyczne ZSRR (ambasada i konsulaty, s. 41). Funkcję wykonawcy i pośrednika w sto
sunkach naukowych z Polską pełniło początkowo Wszechzwiązkowe Towarzystwo
ds. Łączności Kulturalnej z Zagranicą, w 1958 r. zastąpione przez Związek Radzieckich
Towarzystw Przyjaźni i Kontaktów z Zagranicą, który nie miał już tak monopolistycznej
pozycji w kontaktach z Polską, jak jego poprzednik (s. 49).
Ustalenia Szumskiego dowodzą znanego już częściowo z polskich źródeł osobistego
zainteresowania Bolesława Bieruta sprawami nauki i konsultowania tych zagadnień ze
stroną radziecką (s. 43–44). Najczęstszymi informatorami strony radzieckiej w sprawach
kultury i nauki mieli być: Jerzy Borejsza, Adam Schaff, Jerzy Putrament, Henryk
Jabłoński, Andrzej Werblan i Tadeusz Daniszewski (s. 45). Autor jednak nie zróżnicował
natężenia ich kontaktów ze stroną radziecką w czasie, co utrudnia ocenę odgrywanej
przez nich roli. Zauważył „pogardliwy stosunek” radzieckich dyplomatów do polskich
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informatorów, a także fakt przekazywania przez ich rozmówców dokumentów i materia
łów polskich instytucji naukowych. Stwierdził przy tym, że Sekretariat Naukowy PAN
miał obowiązek regularnie informować ambasadę ZSRR o nastrojach w polskim środo
wisku naukowym, relacjach uczonych z władzami Akademii oraz kontaktach z krajami
kapitalistycznymi. Na potwierdzenie tej tezy nie przedstawił jednak dowodów wykracza
jących poza 1955 r. (s. 46).
W rozdziale II autor omówił kontakty historyków radzieckich i polskich w pierw
szych latach powojennych. Z jego ustaleń wynika, że władze ZSRR odnosiły się począt
kowo zdecydowanie niechętnie do współpracy naukowej z Polską. W efekcie pierwsza
oficjalna wizyta historyków tego kraju w Polsce odbyła się dopiero we wrześniu 1948 r.
Poprzedziły ją próby nawiązania indywidualnych kontaktów historyków polskich (m.in.
Henryka Batowskiego i orientalisty Tadeusza Kowalskiego) z radzieckimi (Borys
Griekow; s. 90). Interesująca jest informacja, że jako pierwszy z oficjalną propozycją
współpracy do radzieckich historyków wystąpił w końcu 1948 r. dyrektor Instytutu
Zachodniego i redaktor „Przeglądu Prawno–Historycznego”, prof. Zygmunt Wojcie
chowski, a dopiero później (w sierpniu 1949 r.) zrobiła to kontrolowana już wówczas
przez historyków związanych z władzą redakcja „Przeglądu Historycznego” (s. 93).
Próba ta, zakończona niepowodzeniem w związku z odmową władz radzieckich, świad
czy o politycznym instynkcie Wojciechowskiego, a także o dobrej już orientacji władz
ZSRR w polskim środowisku historycznym4.
W kolejnym, trzecim rozdziale Szumski obszernie zreferował stosunkowo długi
proces powstawania Instytutu Słowianoznawstwa. Inicjatywa ta już na samym początku
natrafiła na problemy związane ze zmianą kursu polityki radzieckiej i związanym z nią
odwołaniem Kongresu Słowiańskiego w 1948 r. (s. 126–127). W rozdziale tym wyraźnie
brakuje rozeznania autora w polskiej literaturze dotyczącej ruchu słowiańskiego i prołu
życkiego w Polsce (m.in. prac Małgorzaty M i e c z k o w s k i e j, Leszka K u b e r s k i e g o
i Piotra P a ł y s a oraz Jakuba B r o d a c k i e g o)5.
W rozdziale IV znalazła się analiza politycznych uwarunkowań funkcjonowania
nauk historycznych w ZSRR. Po szerokim omówieniu roli Józefa Stalina w kształtowa
niu polityki historycznej, Szumski zaznaczył istotny dla stosunków polsko–radzieckich
w zakresie historiografii fakt zmiany pokoleniowej w środowisku historyków radziec
kich, która nastąpiła w latach pięćdziesiątych. Oznaczała ona odejście badaczy wykształ
conych w carskiej Rosji, zastępowanych przez wychowanków komunistycznego szkol
nictwa porewolucyjnego, oraz towarzyszący temu wyraźny zwrot historiografii
w kierunku imperialnym (s. 152–153). Dość obszernie autor omówił również rolę, którą
w kreowaniu polskiej nauki historycznej odegrał Jakub Berman. W świetle dokumentów
4

Zwraca także uwagę wyrażona przy tej okazji przez ambasadora ZSRR w Polsce Wiktora
Lebiediewa wysoka ocena polityczna „Przeglądu” (s. 94).
5
M. M i e c z k o w s k a, Między koncepcją a praktyką. Polska wobec Łużyc w latach 1945–1990,
Szczecin 2002; L. K u b e r s k i, P. P a ł y s, Od inkorporacji do autonomii kulturalnej: kontakty polsko–
serbołużyckie w latach 1945–1950, Opole 2005; P. P a ł y s, Państwa słowiańskie wobec Łużyc w latach
1945–1948, Opole 2014; J. B r o d a c k i, Prołuż. Akademicki Związek Przyjaciół Łużyc, Warszawa
2006.
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radzieckich rola ta jest bardziej widoczna i znacząca, niż wynikałoby to z zachowanych
materiałów PZPR. Stosunkowo wstrzemięźliwą postawę Bermana do formułowanych od
1948 r. radzieckich postulatów zaostrzenia polityki wobec nauki Szumski tłumaczy jego
obawą przed daniem pretekstu do nagonki antysemickiej w Polsce i w związku z tym
osłabieniem własnej pozycji (s. 154–156). Wydaje się jednak, że istotny mógł być także
podnoszony przez Bermana problem braków kadrowych i niedostatku osób zdolnych
w sposób właściwy poprowadzić kampanię potępienia „formalistów”, a także możliwość
pobudzenia nastrojów antysowieckich i podważenia w ten sposób zmian ideologicznych
i organizacyjnych w nauce forsowanych przez władze PZPR. Wbrew sugestii autora na
silenie nagonki antysemickiej w ZSRR nastąpiło trochę później niż wspomniana rozmo
wa Bermana z radcą ambasady radzieckiej (kwiecień 1948 r.) i sam Berman nie mógł być
wtedy w pełni świadom, że ona nastąpi.
Pisząc o I Konferencji Metodologicznej Historyków Polskich w Otwocku, Szumski
przekonująco udowadnia fakt jej zatwierdzenia przez kierownictwo WKP(b). Wnosi przy
okazji sporo ciekawych informacji na temat postawy delegacji radzieckiej, której działal
ność w czasie Konferencji została — podobnie jak we wszystkich podobnych przypad
kach — ściśle określona instrukcjami KC. Oceniając ton wypowiedzi historyków ra
dzieckich na konferencji, Szumski przywołał opinię piszącego te słowa o ostrym tonie
wypowiedzi Piotra Tretiakowa, zestawiając ją ze stwierdzeniem Zbigniewa Romka, który
pisał o ciepłym tonie tego wystąpienia. Autor recenzowanej książki nie rozstrzygnął jed
nak tej sprzeczności, co wydawałoby się dosyć proste ze względu na istnienie publikacji
zawierającej wszystkie referaty z konferencji, czego notabene Szumski w ogóle nie za
uważył, nie uwzględniając tej pozycji nawet w bibliografii6. Tretiakow wystąpił na kon
ferencji trzy razy — wygłaszając referat i dwukrotnie zabierając głos w dyskusji7. Referat
(jak wiemy –– zatwierdzony w KC KPZR) miał charakter pryncypialny i klasycznie sta
linowski zarówno w duchu, jak i treści, ta odbiegała zaś swoim tonem od wypowiedzi
Tretiakowa w dyskusji, choć one również były utrzymane w ortodoksji marksizmu.
Romek pisał właśnie o wystąpieniach Tretiakowa w dyskusji i sformułowanej przez
niego — wspomnianej przez Szumskiego — pozytywnej ocenie polskiej historiografii
(s. 166). Analizy treści wystąpień członków delegacji w książce Szumskiego wyraźnie
brakuje, co należy powiązać z niewykorzystaniem przezeń wspomnianej już publikacji
materiałów konferencji otwockiej.
Pisząc o powstaniu Instytutu Historii PAN, Szumski błędnie stwierdził, że w trakcie
I Konferencji Metodologicznej w Otwocku miały zostać podjęte decyzje w sprawie po
6

Pierwsza Konferencja Metodologiczna Historyków Polskich, t. I–II, red. S. H e r b s t, W. K u l a,
T. M a n t e u f f e l, Warszawa 1953. Autor nie pokusił się w związku z tym o porównanie referatów
historyków sowieckich z tekstami ogłoszonymi w tych tomach.
7
P. T r e t i a k o w, Znaczenie prac Józefa Stalina o zagadnieniach językoznawstwa dla nauki
historii, [w:] Pierwsza Konferencja Metodologiczna, t. I, s. 65–78; idem, Pojęcie faktu obiektywnego
i syntezy historycznej, [w:] Pierwsza Konferencja Metodologiczna, t. I, s. 147–150; idem, Rozkład
ustroju wspólnoty plemiennej i kształtowanie się społeczeństwa klasowego. Znaczenie wpływów
rzymskich na Słowiańszczyznę i jej rozwój w epoce przedkolonialnej i wczesnofeudalnej, [w:] Pierwsza
Konferencja Metodologiczna, t. I, s. 266–272.
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wołania IH PAN. Owszem na konferencji uchwalono apel do władz o powołanie tej in
stytucji, jednak prace nad jego kształtem toczyły się już wcześniej i organizacja konfe
rencji otwockiej nie miała z nimi bezpośredniego związku8. Szumski, zauważając wpływ
postawy zajętej przez historyków sowieckich na kształt personalny IH PAN, konstatuje
jednocześnie fakt obserwowania przez władze radzieckie działalności nowopowstałej
jednostki (s. 165–167). Przy okazji błędnie datuje reorganizację nauki historycznej
w Polsce na wzór sowiecki na wiosnę 1952 r., podczas gdy nastąpiło to raczej dopiero
z chwilą uruchomienia IH PAN, czyli najwcześniej jesienią 1952 r. (Instytut powstał for
malnie 1 stycznia 1953).
Kolejny, piąty rozdział autor poświęcił funkcjonowaniu partyjnej nauki historycznej
w ZSRR i Polsce. Nie wykorzystał przy tym ani mojego artykułu dotyczącego Wydziału
Historii Partii KC PPR/PZPR, ani pracy Władysława H o r s t a obejmującej także czę
ściowo tę tematykę9. Do istotnych ustaleń Szumskiego należy fakt, że to nie władze
PZPR, a Moskwa zablokowała przekształcenie Wydziału Historii Partii w Instytut Ruchu
Robotniczego (s. 180–182). Zauważył również — mającą potwierdzenie również w pol
skich źródłach — znaczną kontrolę sprawowaną przez ZSRR nad polskimi partyjnymi
placówkami naukowymi (Wydział Historii Partii i Instytut Kształcenia Kadr Naukowych/
Instytut Nauk Społecznych przy KC PZPR) oraz związane z tym wizytacje sowieckich
historyków w tych placówkach, a także zatrudnianie w nich sowieckich naukowców
(s. 192–196). Efektem takiego stosunku władz WKP(b)/KPZR do partyjnych instytucji
naukowych w Polsce był także ścisły nadzór nad publikowanymi przez nie opracowania
mi, w tym zwłaszcza dotyczącymi Komunistycznej Partii Polski, Komunistycznej Partii
Zachodniej Białorusi i Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. W związku z rozwią
zaniem KPP na polecenie Stalina i wymordowaniem większości jej kierownictwa sprawy
publikacji na te tematy poddane były ścisłej kontroli KC KPZR, a wszelkie inicjatywy
władz PZPR w celu uzyskania dokumentów dotyczących KPP i zgody na wymienianie
nazwisk zamordowanych były hamowane (s. 197–200). Stopniowe zmiany w tej kwestii
następowały od 1953 r. (s. 199–205). Jest charakterystyczne, że mimo wielu nowych
ustaleń odnośnie do wpływu KPZR na działalność partyjnych instytucji naukowych autor
stwierdza w podsumowaniu, że wciąż niewiele wiemy na ten temat (s. 212).
W rozdziale VI Szumski omówił wpływ zmian zachodzących w ZSRS po śmierci
Stalina na sytuację w polskiej nauce historycznej. Z jego ustaleń wynika, że od początku
1954 r. władze radzieckie rezygnowały stopniowo z ręcznego sterowania polską nauką
(s. 230). Spośród interesujących ustaleń zawartych w tej części pracy wymienić można
8

Cf. T.P. R u t k o w s k i, Nauki historyczne 1944–1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne,
Warszawa 2007, s. 181–215; idem, Polskie Towarzystwo Historyczne w latach 1945–1958. Zarys
dziejów, Toruń 2009, s. 70–73, 78–94. Tej ostatniej książki autor także nie uwzględnił w swojej pracy.
9
Idem, Rola Wydziału Historii Partii KC PPR/PZPR w kształtowaniu polityki historycznej
w Polsce (1946–1956), [w:] Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red.
S.M. N o w i n o w s k i, J. P o m o r s k i, R. S t o b i e c k i, Łódź 2008, s. 357–371; W. H o r s t,
Kancelarie i archiwa Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej, Komitetu
Centralnego Polskiej Partii Robotniczej i Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Ro
botniczej (1944–1990), Warszawa 2006.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

153

znaczną rolę Bogusława L e ś n o d o r s k i e g o w reprezentowaniu polskiej nauki histo
rycznej wobec Moskwy (s. 220) i zadziwiające osłabienie pozycji kierownika WHP KC
PZPR Tadeusza D a n i s z e w s k i e g o, który, występując (zgodnie z intencjami władz
PPR) przeciw obrazowi dziejów Polski kreowanemu przez historyków radzieckich,
otrzymał opinię rewizjonisty; starał się ją z ograniczonym skutkiem zmienić po 1956 r.
(s. 229). Ciekawe — o czym Szumski nie wspomina — że zła opinia Moskwy nie zaszko
dziła karierze Daniszewskiego, który pozostał kierownikiem WHP KC PZPR, a następ
nie Zakładu Historii Partii przy KC PZPR do 1968 r., mimo ostrej krytyki swojej działal
ności także w polskim środowisku historycznym i wśród części działaczy PZPR (m.in.
Mieczysława Moczara) w 1956 r. Istotne są również ustalenia Szumskiego w zakresie
stosunku władz KPZR do powstałego w 1952 r. Instytutu Polsko–Radzieckiego, instytu
cji zapomnianej w polskiej historiografii. Instytut ten był wyraźnie forowany przez
Moskwę kosztem IH PAN (s. 232–238). Jego kierownictwo przekazywało zresztą wła
snym kanałem informacje o sytuacji w polskiej nauce do Instytutu Słowianoznawstwa,
co według autora omawianej pracy mogło być jedną z przyczyn rozwiązania tej instytucji
przez władze PZPR (s. 239).
Osobny rozdział Szumski poświęcił powstaniu w ZSRR „Istorii Polszi”, trzytomo
wego wydawnictwa publikowanego w latach 1954–1958 mającego stanowić marksistow
ską wykładnię dziejów Polski. Dyskusje nad kształtem tej syntezy odbywały się zarówno
w okresie jej powstawania, jak i po ukazywaniu się poszczególnych tomów. Analiza ra
dzieckich dokumentów dotyczących tej sprawy, znaczenie poszerzająca wcześniejsze ba
dania Zbigniewa Romka, wnosi dużo interesującej wiedzy zarówno w zakresie stosunku
władz radzieckich i polskich do polskiej historiografii, jak i postaw polskich uczonych.
Jak wynika z ustaleń Szumskiego, wybór polskich historyków mających wziąć udział
w dyskusji nad projektem I tomu „Istorii” został dokonany w 1950 r. przez Komitet
Słowiański ZSRR, KC PZPR i najprawdopodobniej KC WKP(b) (s. 248–249). Przy tej
okazji Salomon Natanson (Józef Kowalski), kierownik moskiewskiego oddziału PAP,
i Jakub Berman opracowali charakterystyki polskich historyków. Na „czarnej liście” zna
leźli się: Jan D ą b r o w s k i , Adam Ve t u l a n i i Zygmunt W o j c i e c h o w s k i (s. 249).
Wśród pozytywnie ocenionych znaleźli się m.in. Henryk J a b ł o ń s k i, Witold K u l a,
Gerard L a b u d a i Tadeusz M a n t e u f f e l (s. 249–250). Charakterystyczne, że KC PZPR
sugerował zaproszenie do Moskwy Kuli, Labudy i Manteuffla, uznając, że może to „do
broczynnie wpłynąć na ich rozwój” (s. 250). Interesujące jest również, że Moskwa nie
przyjęła tej propozycji i w skład delegacji weszli historycy całkowicie związani z PZPR,
którzy, jak można było przewidywać, niemal bez dyskusji zaakceptowali jednostronny
i niemal jednolicie negatywny obraz dziejów Polski zaprezentowany przez stronę ra
dziecką (s. 250–253). Pierwsze zastrzeżenia strony polskiej do wizji dziejów Polski zo
stały sformułowane w 1954 r. i — jak już wspomniano — zgłoszone przez głównego hi
storyka partyjnego, Tadeusza Daniszewskiego, co strona radziecka zapamiętała mu na
długo (s. 256, 264). W toku omawiania tych kwestii dotkliwie daje się odczuć nie
uwzględnienie polskich źródeł i literatury przedmiotu, w tym dotyczących dyskusji na
makietą II tomu „Historii Polski” czy dokumentacji IKKN/INS i Zakładu Historii Partii.
Obszerny, interesujący opis edytorskiej współpracy radziecko–polskiej, także — ze
względów niezależnych od autora — nie bazuje na kompletnej dokumentacji i nie wy
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czerpuje tematu. Z ustaleń Szumskiego nie wynika w pełni, kto był inicjatorem publika
cji źródeł do dziejów powstania styczniowego, choć wyraźnie podważa on ustaloną dotąd
wersję o decydującej w tej kwestii roli Stefana K i e n i e w i c z a (s. 303–306). Autor
ukazuje również ścisły nadzór sowiecki nad doborem dokumentów do poszczególnych
tomów, unikając jednak odpowiedzi na pytanie o zakres ingerencji cenzury w tej
publikacji.
Równie interesujący jest opis powstawania serii „Dokumenty i Materiały do Historii
Stosunków Polsko–Radzieckich”, np. kontrowersja w kwestii III tomu publikacji, która
wystąpiła między Jabłońskim a Daniszewskim. Jabłoński zgadzał się bowiem, z drobny
mi zastrzeżeniami, na radziecką wersję publikacji, a jednocześnie donosił na Daniszew
skiego jako głównego jej oponenta po stronie polskiej (s. 320).
W ostatnich dwóch rozdziałach, stanowiących około 15% objętości książki, Szumski
omawia relacje polsko–radzieckie w zakresie nauk historycznych w latach 1957–1964.
Z racji luk w bazie źródłowej rozdziały te stanowią jedynie zarys tematu w znacznie
większym stopniu niż część tomu dotycząca lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Spośród
znajdujących się tam interesujących informacji zwraca uwagę fakt poinformowania stro
ny radzieckiej przez Adama S c h a f f a w 1959 r. o otrzymaniu przez niego propozycji
objęcia stanowiska kierownika Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR lub ministra szkol
nictwa wyższego, których to funkcji nie przyjął, uważając, że nie powinna ich obejmo
wać osoba niepolskiej narodowości (s. 330). Szumski nie komentuje tych informacji,
których potwierdzenia brak w dotychczasowych badaniach, choć wyglądają one wiary
godnie, w tym czasie na tych właśnie stanowiskach następowały bowiem zmiany perso
nalne. Motyw podany przez Schaffa, który w tym okresie bardzo zabiegał o odzyskanie
zaufania Mokwy, wydaje się ukłonem w stronę sowieckiego antysemityzmu. Notabene,
podając za Schaffem informacje o współpracy Polski z Fundacją Forda, Szumski nie
pisze o zerwaniu tej współpracy przez władze PRL w 1961 r.
Omawiając powstanie Komisji Historyków Polskich i Radzieckich, autor nie podaje,
dlaczego do ostatecznego jej powołania doszło z opóźnieniem (s. 340), a wymieniając
jako jej członka Andrzeja Werblana, pisze, że był on członkiem KC PZPR, przy czym nie
wymienia znacznie istotniejszej pełnionej przez niego funkcji — kierownika Wydziału
Nauki i Oświaty KC; może to świadczyć o słabej orientacji w strukturze kierownictwa
PZPR (s. 342). Pisząc o informacji Daniszewskiego dla konsula radzieckiego w Krakowie
o przebiegu VIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Szumski nie powołuje się
z kolei na dość obszerną polską literaturę dotyczącą tego wydarzenia, w tym głośnego
wystąpienia Tadeusza Manteuffla, z którego również Daniszewski się tłumaczył (s. 372).
Oprócz wymienionych wyżej uwag w pracy Szumskiego występują również drob
niejsze błędy:
— autor używa określeń „sowiecki”, „sowieckie”, ale już w skrótach ZSRR, KPZR,
co jest niespójne;
— na s. 36 autor nie zauważa zmiany nazwy WKP(b) na KPZR;
— na s. 83 wymienia Zygmunta Wolskiego, członka KC PPR, podczas gdy chodziło
z pewnością o Władysława Wolskiego (1901–1976), w latach 1947–1948 zastępcę człon
ka KC PPR;
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— na s. 87 (przypis 74) podaje błędną informację o przyczynie usunięcia Józefa
S i e r a d z k i e g o z UJ i jego dalszych losach; Sieradzki nie był pracownikiem IH PAN,
tylko UŁ (1951–1952), IH UW (1952–1960) i WAP (od 1958 r.);
— na s. 160 (przypis 76) używa określenia „po wydarzeniach 1939 r.”, co w odnie
sieniu do kampanii wrześniowej 1939 r. wydaje się określeniem niezręcznym, prawdopo
dobnie kalką z dokumentów radzieckich;
— katedry historii ZSRR zaczęły powstawać na uniwersytetach nie od roku akade
mickiego 1951/1952, ale zostały powołane rozporządzeniem ministra Szkolnictwa
Wyższego z 15 maja 1952;
— na s. 167 pisze za dokumentem radzieckim o Instytucie Nauk Prawnych PAN
w 1955 r.; w tym czasie istniał tylko Zakład Nauk Prawnych PAN, Instytut powstał
w 1956 r.;
— na s. 253 informuje o dyskusji nad I tomem „Istorii Polszi” w 1950 r., „niecały
miesiąc przed konferencją metodologiczną w Otwocku”, która w istocie odbyła się na
przełomie 1951 i 1952 r.; w dodatku dyskusja ta odbyła się nie w INS, a w IKKN przy
KC PZPR;
— na s. 265–266 błędnie pisze o dyskusji nad IV tomem historii Polski PAN, niwąt
pliwie chodzi jednak o dyskusję nad makietą tomu II w 1957 r.;
— s. 284 — nie „szef Głównej Komisji Archiwów Państwowych”, naczelny dyrek
tor AP;
— s. 284 — Żanna K o r m a n o w a była pracownikiem INS przy KC PZPR, a nie
Akademii Nauk Społecznych, która w Polsce powstała dopiero w 1984 r.;
— s. 300 — nie Kwatera Główna WP, a Sztab Główny WP;
— s. 317 — Weronika G o s t y ń s k a nie była pracownikiem IH PAN, tylko Zakładu,
następnie Pracowni Historii Stosunków Polsko–Radzieckich PAN;
— s. 351 — sformułowanie „nastroje antysemickie ogarnęły znaczną część spo
łeczeństwa dotychczas mniej aktywną politycznie” należy uznać za co najmniej
niezręczne.
Podsumowując, otrzymaliśmy pracę bardzo interesującą, wnoszącą wiele do wiedzy
o polityce ZSRR wobec polskiej (i radzieckiej) historiografii, ale zarazem niepełną i jed
nostronną, czego powodem nie był wyłącznie — oczywisty w przypadku tego tematu —
ograniczony dostęp do źródeł. A szkoda, bo mogłaby to być książka o niemal fundamen
talnym znaczeniu, nie zaś półprodukt wymagający dalszych badań od strony polskiej
poruszonego w nim zagadnienia.
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***

Studia genealogiczne poświęcone pamięci Profesora Włodzimierza
Dworzaczka, red. A. S i k o r s k i, T. S ł a w
 i ń s k i, Wydawnictwo PIOMAR:
Piotr Maroński, Warszawa 2016, s. 428
W minionych dwóch dekadach badania genealogiczne stały się niezwykle popularne
w szerokich kręgach polskiego społeczeństwa. Powstało wiele lokalnych i regionalnych
stowarzyszeń skupiających miłośników genealogii rodzinnej, zawiązały się liczne inicja
tywy indeksowania ksiąg metrykalnych, a archiwa państwowe systematycznie udostęp
niają służące takim poszukiwaniom źródła w formie elektronicznej. Można by się zatem
spodziewać, że znacząco wzrośnie również liczba publikacji naukowych poświęconych
genealogii, ale wyraźnej tendencji w tym kierunku nie daje się jeszcze dostrzec.
Reaktywowany w 1993 r. przez Stefana K. K u c z y ń s k i e g o „Rocznik Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego” pozostaje jedynym ukazującym się systematycznie (choć
nie co roku) periodykiem naukowym poświęconym w całości genealogii. Dwa lata wcze
śniej Marek G ó r n y rozpoczął wydawanie serii „Genealogia. Studia i materiały histo
ryczne”, mającej również cechy czasopisma naukowego, ale od dekady nie ukazał się
żaden nowy tom. Z tego względu nieliczne publikacje poświęcone genealogii są rozpro
szone po różnych wydawnictwach, często regionalnych lub okazjonalnych, co nie uła
twia integracji środowiska badaczy i nadania tej dziedzinie właściwej rangi.
W tej sytuacji z satysfakcją należy odnotować ukazanie się tomu „Studiów genealo
gicznych”, którego inicjatorami i redaktorami są znani ze swoich wcześniejszych doko
nań badacze genealogii — Andrzej S i k o r s k i i Tomasz S ł a w i ń s k i. Znamienne, że
publikacja nie została wydana przez jakąś instytucję naukową, ale przez wydawcę nieza
leżnego — właściciela znanej Księgarni Historycznej w Warszawie. Z jednej strony
może to cieszyć, bo pokazuje autentyczną pasję naukową autorów i redaktorów tomu,
z drugiej — świadczy jednak o trudnościach napotykanych przez badaczy genealogii
w znalezieniu wydawcy instytucjonalnego. Podkreślić należy, że redaktorzy zadbali
o wysoki poziom naukowy zbioru, zamawiając recenzje wydawnicze u trojga znakomi
tych uczonych — profesorów Bożeny C z w o j d r a k, Tomasza J u r k a i Jana T ę g o w 
s k i e g o. Tom został estetycznie wydany, z elegancką typografią i licznymi ilustracjami
w tekście oraz — co szczególnie ważne — z dobrej jakości i poprawnie skonstruowany
mi tablicami genealogicznymi.
„Studia genealogiczne” zostały poświęcone pamięci profesora Włodzimierza
D w o r z a c z k a, którego krótki biogram pióra Sikorskiego otwiera tom. Całość nie zo
stała poprzedzona wstępem inicjatorów wyjaśniającym intencje publikacji; dowiadujemy
się o nich jedynie z krótkiej notki na tylnej stronie okładki. Dedykowanie zbioru
Włodzimierzowi Dworzaczkowi wiąże się ze 110. rocznicą jego urodzin, która przypadła
w 2015 r., a także z tematyką poszczególnych artykułów i jest hołdem dla największemu
polskiemu genealogowi. Szkoda jednak, że redaktorzy nie zdecydowali się na obszer
niejszą przedmowę, a szczególnie na przedstawienie swoich zamierzeń dotyczących
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ewentualnego kontynuowania przedsięwzięcia jako serii wydawniczej. Co prawda tom
nie został oznaczony jako pierwszy w serii, ale zarówno tytuł, jak i forma sugerują taką
możliwość.
Publikacja zawiera osiem artykułów różnej objętości (od 10 do ponad 80 stron) au
torstwa zarówno zawodowych historyków, jak i badaczy niezależnych. Ich afiliacje nie
zostały podane tradycyjnie na początku każdego artykułu (tam znajdziemy tylko nazwę
miasta, z którego pochodzą) ani w spisie treści, ale (raczej nietypowo) po wspomnianym
biogramie profesora Dworzaczka. Czterech autorów wskazało Polskie Towarzystwo
Heraldyczne, jeden określił się jako badacz niezależny, natomiast pozostali trzej są pra
cownikami Instytutu Historii PAN, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II. Połączenie dokonań zawodowych historyków i (w najlepszym tego słowa
znaczeniu) amatorów genealogii dało znakomity efekt i z pewnością zasługuje na konty
nuację jako prezentacja profesjonalizmu metodologicznego tych pierwszych oraz entu
zjazmu i zaangażowania tych drugich.
Układ artykułów jest zasadniczo chronologiczny. Pierwszy z nich — autorstwa
Piotra Andrzeja D m o c h o w s k i e g o — dotyczy nie tyle genealogii w wąskim rozu
mieniu tego terminu, ile obsady urzędów małopolskich na początku XIII w. Identyfikacja
osób je sprawujących jest oczywiście istotnym narzędziem przy rekonstrukcjach rodzin
rycerskich i szlacheckich, co uzasadnia uwzględnienie tego tematu przez redaktorów
tomu. Autor przedstawia interesującą propozycję metody uzupełnienia spisów urzędni
ków średniowiecznych w oparciu o listy świadków na dyplomach, wśród których widnie
ją niekiedy na wysokich miejscach osoby bez podanego urzędu. Działanie proponowanej
metody ukazuje na przykładzie „studium przypadku” Mściwoja, występującego w 1210 r.
w grupie urzędników, jednak bez informacji o przysługującym mu tytule. Drobiazgowa
analiza kilku dostępnych dokumentów z tego okresu, wsparta dobrą znajomością dotych
czasowego piśmiennictwa, wskazuje, że mógł on być kasztelanem sandomierskim. Tego
typu ustalenia — jak podkreśla sam Dmochowski w podsumowaniu swoich rozważań
— są wysoce hipotetyczne. Niemniej w pewnych sytuacjach źródłowych, stopień ich
wiarygodności może być wystarczający, aby (z odpowiednim zastrzeżeniem) włączyć
nowe ustalenia do dotychczasowych spisów urzędników. Argumentacja autora jest zwię
zła i jednocześnie przekonująca, choć proponowana metoda jest nad wyraz żmudna i nie
gwarantuje pozytywnych rezultatów w każdym przypadku. Może więc nie znajdzie się
wielu chętnych do jej zastosowania na szerszą skalę.
Drugi artykuł jest najkrótszy w całym tomie i adekwatnie określony „przyczyn
kiem” odnoszącym się do dziejów migracji rycerstwa śląskiego i polskiego na przykła
dzie kilku przedstawicieli rodziny Bibersteinów, którzy pojawili się na Rusi Czerwonej
pod koniec XIV w. Autor — Jerzy S p e r k a — zwięźle przedstawia stan badań nad tym
pochodzącym z Miśni rodem rycerskim, którego przedstawiciele osiedlili się na Śląsku
i w Małopolsce. Słusznie podkreśla wszakże istniejące nadal wątpliwości w kwestii ge
nealogicznego związku między śląskimi Bibersteinami a małopolskimi Momotami, pie
czętującymi się podobnym herbem, którzy jednak dopiero później odwoływali się do
wspólnego pochodzenia. Sama informacja o ruskich Bibersteinach obejmuje zaledwie
cztery strony, bo też tylko trzech przedstawicieli tego rodu udało się odnaleźć w źró
dłach. Identyfikacja pierwszego z nich (Jan albo Joachim) budzi zresztą — jak zauważa
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sam autor — wątpliwości, bo choć pojawia się on z tym nazwiskiem, to występuje jako
sołtys z określeniem providus. Problemu z określeniem przynależności stanowej nie ma
w przypadku Mikołaja Spicznika i jego syna Jana (zmarłego bezpotomnie przed 1482 r.),
ale jedynym dowodem ich przynależność do omawianego rodu jest pieczęć z 1419 r.
Godło wyobrażające róg jeleni nie jest jednak unikatowe i — pomijając nawet dyskusję
o odrębności rodowej Bibersteinów i Momotów, a także o niejasnych związkach Rogalów
i Bibersteinów — jego wystąpienie u Spiczników mogło mieć inną genezę. Mimo tych
zastrzeżeń artykuł uważam za bardzo cenny przyczynek nie tylko do dziejów migracji,
lecz także do badań nad genealogicznymi związkami w ramach rodów heraldycznych.
Właśnie tego typu krótkie, drobiazgowo zbadane i nietypowe przypadki genealogiczne
bardzo wzbogacają literaturę przedmiotu, a nazbyt często pozostają niepublikowane, bo
ich odkrywcy chcą je włączyć do planowanych monografii rodów.
Taką właśnie monografią, wzorcowo wręcz opracowaną, jest artykuł pióra Mariana
W o l s k i e g o poświęcony Broniowskim herbu Tarnawa. Autor omawia w nim dzieje
małopolskiej rodziny średnioszlacheckiej z okolic Sandomierza od pojawienia się jej
protoplastów w źródłach na początku XV do końca XVI stulecia. Szczegółowo udoku
mentowane ustalenia, często wykraczające poza zakres wąsko pojmowanej genealogii, są
dlatego cenniejsze, że wielu członków tej rodziny było w dotychczasowej literaturze
błędnie identyfikowanych, a ponadto kilka innych rodzin tego nazwiska często było ze
sobą mylonych. Wśród przedstawicieli rodu znalazły się postacie fascynujące — wojsko
wi, podróżnicy, dyplomaci i uczeni — w większości blisko związane z dworem królew
skim. Szczególną uwagę warto zwrócić na Stanisława, koniuszego przemyskiego i posła
królewskiego do sułtana Sulejmana II, którego nagrobek zobaczyć można w klasztorze
franciszkanów w Krakowie. Równie ciekawą postacią jest jego syn Piotr, który stu
diował za granicą, gdzie nawiązał uczone przyjaźnie m.in. z Johannem Friedrichem
Wolfeshusiusem, który w dziele „O wilkołactwie” („De lycanthropis”, 1591; w artykule
na s. 70 w podpisie pod ilustracją i w przypisie błędnie „De lycanthoropis”) zamieścił
wiersz dedykacyjny dla Broniowskiego. Już sam ten wątek zasługuje na dalsze analizy
(z oczywistych względów nie został podjęty przez autora, bo nie taki był zakres jego
badań), książka Wolfeshusiusa jest bowiem pierwszym obszernym studium na temat zja
wiska wilkołactwa, o którym wcześniej wspomniał jedynie krótko Jean Bodin w „De la
démonomanie des sorciers” (1580). Dzieło to zawiera nie tylko wiersz z drzeworytem
herbu, jakby wynikało z tekstu Wolskiego, lecz także obszerny (11 stron) list dedykacyj
ny adresowany do Broniowskiego. Co więcej, po nim zamieszczony został wiersz gratu
lacyjny dla Wolfeshusiusa napisany przez Joachima Tancke, profesora Uniwersytetu
Lipskiego i wydawcę traktatów alchemicznych, znajomego wielkiego polskiego alchemi
ka Michała Sędziwoja, który immatrykulował się w Lipsku rok po wyjeździe
Broniowskiego. Być może obaj Polacy poznali się i utrzymywali bliższe kontakty, ponie
waż siostrzeńcem Broniowskiego był niejaki Adam Rokosz, a kilkanaście lat później
szlachcic o tym samym imieniu i nazwisku (ich ewentualną tożsamość należy, rzecz
jasna, dopiero ustalić) był plenipotentem Sędziwoja w sporze z księciem Fryderykiem I
Wirtemberskim.
Podobnie ciekawych postaci było w rodzinie Broniowskich więcej, jak choćby
Marcin (kuzyn wspomnianego Stanisława), uczestnik poselstw do chanatu krymskiego
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i autor słynnego „Tartariae descriptio” (1579, druk 1595), ale nie ma tu miejsca na ich
dalsze wymienianie. Podkreślić trzeba niezwykłą staranność autora i szeroki zakres prze
prowadzonej przez niego kwerendy źródłowej. Wszystkie ustalenia Wolskiego są wzor
cowo udokumentowane w przypisach — nie tylko odsyłaczami (co oczywiste), lecz także
krótkimi regestami wpisów do ksiąg sądowych i innych źródeł.
Kolejny artykuł, najdłuższy w całym tomie, to również monografia rodziny szla
checkiej, tym razem jednak senatorskiej, czyli Olszowskich herbu Wilczekosy, obej
mująca okres od pierwszych wzmianek źródłowych po czasy współczesne. Autorem
opracowania jest współredaktor publikacji Tomasz Sławiński. Do podjęcia badań nad
wspomnianą rodziną skłoniła go wstępna analiza opracowanego w 1910 r. przez Czesła
wa O l s z o w s k i e g o drzewa genealogicznego, która pozwoliła wykazać liczne błędy
w powiązaniach między poszczególnymi gałęziami i braki w danych genealogicznych.
Sławiński zainteresował się też możliwością udokumentowania i wyjaśnienia sporu mię
dzy Olszowskimi a Ostrowskimi o ławkę kolatorską w kościele w Ujeździe, który trwał
przez całą drugą połowę XIX w. Dotychczasowe nieliczne opracowania cząstkowe na
temat rodziny (autorstwa Niesieckiego, Uruskiego, Dworzaczka, Sławomira L e i t 
g e b e r a i innych) okazały się w wielu miejscach błędne i wzajemnie sprzeczne, co autor
również wyjaśnia. Fakt, że członkiem rodziny był również prymas Andrzej Olszowski
sprawia, że szczegółowa wiedza o jego powiązaniach rodzinnych okaże się przydatna
również dla historyków zajmujących się dziejami politycznymi i społeczno-religijnymi.
Nie mniej istotne są informacje o innych członkach rodziny — urzędnikach średniego
i wysokiego szczebla — oraz o koligacjach Olszowskich z rodami magnackimi.
Opracowanie bazuje na szerokiej kwerendzie w księgach sądowych (głównie brzeziń
skich, sieradzkich i łęczyckich), metrykaliach i innych źródłach, a także obszernej litera
turze naukowej i pamiętnikarskiej.
Autor wywodzi rodzinę od Andrzeja z Gutkowa, pełnoletniego w 1399 r., skrupulat
nie omawiając powiązania, zaznaczając te hipotetyczne (liczne zwłaszcza w pierwszych
pokoleniach) i wykazując błędy wcześniejszych badaczy. Przeprowadzona przez
Sławińskiego prezentacja rodu jest systematyczna, z wprowadzeniem podziału na linie
i gałęzie. Została ona uzupełniona (podobnie jak pozostałe artykuły monograficzne)
przejrzystym zestawem tablic genealogicznych. Warto też podkreślić interesujący mate
riał ikonograficzny obejmujący portrety (dla nowszych pokoleń fotografie), nagrobki
i epitafia, siedziby oraz fundowane przez przedstawicieli rodziny kościoły. Autor odkrył
też i odtworzył niewspominaną wcześniej w literaturze linię drobnoszlachecką
Olszowskich. Na końcu załączył krótkie omówienia kilku rodzin tegoż nazwiska, które
w różnych czasach podawały się lub były uznawane za pochodzące od Olszowskich
herbu Wilczekosy, na co brakuje jednak wiarygodnych dowodów. Wszystkie ustalenia są
szczegółowo udokumentowane, również z odwołaniami do stron internetowych (nie za
wsze wiarygodnych, ale konfrontowanych z danymi źródłowymi). W przypisach biblio
graficznych autor skrupulatnie podaje nazwiska wydawców i redaktorów, z jednym
wszakże wyjątkiem — brak ich w pełnej cytacji „Tek Dworzaczka” (przypis 19).
Zaznaczyć trzeba, że również w wielu innych publikacjach ta niezwykle ważna dla pol
skiej genealogii pozycja przywoływana jest bez odnotowania jej wydawców, tym samym
deprecjonując ich wkład w opracowanie i udostępnienie spuścizny po profesorze
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Dworzaczku (któremu, przypomnijmy, poświęcony jest omawiany tom i o którego zain
teresowaniu właśnie Olszowskimi przypominają redaktorzy –– a więc także Sławiński
–– na czwartej stronie okładki).
Po monografii rodziny średnioszlacheckiej (Broniowskich) i zamożnego rodu sena
torskiego (Olszowskich), kolejny artykuł monograficzny poświęcony został rodzinie
drobnoszlacheckiej, mianowicie Wojnom herbu Ślepowron z ziemi bielskiej. Jego autor
— Tomasz J a s z c z o ł t — zawęził zakres chronologiczny swojego studium do XV
i XVI w., a dokładniej do okresu między pojawieniem się pierwszych wzmianek źródło
wych a rokiem 1569, doprowadzając rekonstrukcję genealogii do dwóch spisów szlachty
ziemi bielskiej, które weryfikują jego ustalenia. Autor objął kwerendą wypisy Kapicy
Milewskiego (tzw. Kapicjana) z nieistniejących już często ksiąg sądowych Podlasia,
przechowywane w Krakowie i we Lwowie, a także znaczną część zachowanych ksiąg
(również apelacji) dostępnych w Warszawie, Moskwie i Mińsku. Ponadto wykorzystał
źródła kościelne i obszerną literaturę. Dawniejsi heraldycy poświęcali Wojnom niewiele
uwagi, przy okazji wprowadzili jednak sporo zamieszania w kwestii ich przynależności
herbowej. Jaszczołt bardzo przekonująco wykazał, że niewątpliwie pieczętowali się her
bem Ślepowron, a nie Nałęczem czy Pierzchałą, jak wcześniej podawano.
Genealogia rozpoczyna się od szeregu luźnych wzmianek z połowy XV w. o rodzi
nie Piętków (z Piętek) herbu Ślepowron, wśród których pojawia się w 1455 r. rycerz
Wojen (Wojno), protoplasta kilku linii omawianej rodziny o różnych przydomkach.
Jednym z takich przydomków był Bakałarz (związany też z nazwą miejscową Wojny
Bakałarze), którego pochodzenie udało się autorowi bardzo precyzyjnie wyjaśnić. Otóż
Piotr Wojno (wnuk protoplasty) rzeczywiście był bakałarzem, a tytuł uzyskał po odbyciu
w latach 1499–1502 studiów na Uniwersytecie Krakowskim. Co ciekawe jego syn Maciej
również immatrykulował się w Krakowie w 1539 r.; mamy tu więc do czynienia z cieka
wą próbą podniesienia statusu społecznego rodziny drobnoszlacheckiej poprzez zdoby
wanie wykształcenia. Jednak linia „Bakałarzy” kończy się na dwóch córkach Macieja
i nic nie wskazuje, by inni członkowie rodziny Wojnów podejmowali podobne próby,
jeśli nie liczyć posiadającego zapewne niższe święcenia duchowne Jakuba, który
w 1550 r. występuje jako nauczyciel w szkole parafialnej. Cennym znaleziskiem autora
jest akt fundacji kościoła w Dąbrówce Małej przez czterech braci Wojnów i Piotra
Szepietowskiego. Na podstawie informacji źródłowych Jaszczołt skorygował nominalną
datę tego dokumentu, a także załączył jego edycję sporządzoną na podstawie trzech
kopii. Dodał też bazującą na dwóch kopiach edycję przywileju Zygmunta Starego, wyłą
czającego Wojnów spod jurysdykcji sądów ziemi drohickiej.
Kolejny artykuł, pióra Sławomira K a r p i a, jest jedynym poświęconym głównie te
matyce heraldycznej, a nie genealogicznej (choć oczywiście oba obszary się wzajemnie
przenikają). Badania autora dotyczą herbu Karp albo Trzy Gwiazdy (będącego jednym
z tzw. herbów własnych), którym pieczętowała się rodzina tegoż nazwiska pochodząca
od bojara briańskiego Karpia Jesypowicza żyjącego w pierwszej połowie XVI w. Autor
zgromadził bardzo bogatą podstawę źródłową i ikonograficzną do dziejów tego herbu.
Poza wieloma przykładami stosowania go przez członków rodziny Karpiów na pieczę
ciach, prezentuje on również wyobrażenia herbu na naczyniach i lichtarzach, a także
w drukach. Najcenniejsze jest jednak drobiazgowe omówienie legend związanych z her
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bem Karpiów, mówiących o jego włoskim lub hiszpańskim pochodzeniu, oraz wskazanie
ich prawdopodobnego źródła w kontaktach Iwana Karpia z obcokrajowcami podczas
wieloletniego pobytu na dworze Barbary Radziwiłłówny i Zygmunta Augusta.
Inną ciekawą kwestią przedstawioną w studium jest używanie omawianego herbu
przez kilka innych rodzin. Autor słusznie wykluczył możliwość identyfikowania go
z herbami niektórych rodzin niemieckich także pieczętujących się trzema gwiazdami.
Przekonująco uzasadnił natomiast przyjęcie herbu przez neoficką rodzinę Rożanowskich,
ochrzczoną w 1754 r. najpewniej przez kanonika Karola Karpia. Artykuł jest bardzo do
brze skonstruowany i udokumentowany, ale traci nieco na retorycznej skłonności autora
do przesadnej hiperboli. Zbyt często — na moje wyczucie — pojawiają się w tekście
takie określenia jak: „bezwzględnie”, „bezsprzecznie”, „niewątpliwie”, „niekwestiono
wane pochodzenie”, rodzina „o niezachwianej pozycji”. Z pewnością słowa o słabszej
intensywności nie tylko nie osłabiłyby przekazu autora, ale wręcz go wzmocniły. Kiedy
retoryka nie jest nachalna (a nawet dostrzegalna), u czytelnika powstaje wrażenie, że
przemawiają do niego same źródła — co jest bardziej przekonujące.
Przedostatnie studium to monografia spolonizowanej gałęzi rodziny niemieckiej
Kampenhausenów. Jej autorem jest Andrzej Sikorski, który już wcześniej publikował ar
tykuły na ten temat, a obecne opracowanie jest pierwszym z zapowiadanego cyklu po
święconego kilku osiadłym w Polsce rodzinom pochodzącym z Inflant. Jest to bardzo
ważny projekt, ponieważ niemieckie opracowania genealogii tych rodzin — niekiedy
bardzo drobiazgowe — najczęściej zupełnie pomijają linie spolonizowane, lub też podają
o nich błędne informacje. W przypadku Kampenhausenów jest to linia osiadła w ziemi
dobrzyńskiej a pochodząca od generała Jana Michała. Znaczną część swego artykułu
Sikorski poświęcił właśnie jego biografii, korygując i poszerzając wcześniejsze ustalenia
(szczególnie biogram w „Polskim słowniku biograficznym”). Bardzo szczegółowo
przedstawił też kolejne etapy dochodzenia Kampenhausena do znacznego majątku ziem
skiego, a następnie omówił (równie dokładnie) wszystkich jego potomków aż do praw
dopodobnego wygaśnięcia tej linii na braciach Antonim i Franciszku, którzy w 1882
i 1883 r. opuścili Polskę i wstąpili do Legii Cudzoziemskiej; ich dalsze losy nie są znane.
Studium Sikorskiego jest wzorcową monografią rodziny, wykorzystującą wszystkie moż
liwe źródła, w tym szczególnie obficie księgi metrykalne i księgi sądowe, ale także pu
blikacje urzędowe i prasę z epoki, nie mówiąc już o trudno dostępnej literaturze niemiec
kiej i szwedzkiej. Podkreślić też trzeba znakomite ilustracje — zarówno portrety
uzyskane od niemieckiej rodziny Kampenhausenów, jak i ryciny przedstawiające związa
ne z nimi miejsca w Polsce.
Ostatnią część tomu stanowi przygotowana przez Piotra M y s ł a k o w s k i e g o edy
cja interesującego źródła. Jest to zbiorczy wykaz osób z obwodu lipnowskiego Królestwa
Polskiego (obszar dawnej Ziemi Dobrzyńskiej), które złożyły nakazaną w 1831 r. przez
Sejm przysięgę homagialną Rządowi Narodowemu. Wydawca opisał we wstępie okolicz
ności podjęcia tej uchwały i jej realizacji, dołączył też edycje odnośnych dokumentów.
Sam spis obejmuje 3164 osoby wszystkich stanów, ale doprecyzowane zostały (za źró
dłem, a więc nie ma pewności, że wszystkie) tylko osoby starozakonne i księża. Szkoda,
że nazwiska nie zostały powiązane z konkretnymi gminami (ich wykaz znalazł się na
początku listy). Z treści artykułu wynika, że zachowały się także pochodzące z poszcze
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gólnych gmin spisy cząstkowe, w których niekiedy odnotowywano stan, zawód i miejsce
zamieszkania. Uwzględnienie tych informacji nawet tylko dla części gmin ujętych w spi
sie znacznie zwiększyłoby przydatność edycji.
Podsumowując, można stwierdzić, że „Studia genealogiczne” objęły niemal pełny
przekrój tematów związanych z genealogią: problemy interpretacyjne genealogii śre
dniowiecznej, monografie rodzin drobnej, średniej i zamożnej szlachty, a także szlachty
obcego pochodzenia, kwestie związane z heraldyką, jej legendami i przemianami oraz
edytorstwem źródeł po genealogię i demografię historyczną. Wszystkie opracowania
stoją na wysokim poziomie merytorycznym i są rezultatem olbrzymiego nakładu pracy
badawczej. Wyraźnym brakiem, który nie pozwala na uznanie doboru artykułów za
w pełni reprezentatywny dla genealogii (albo w pełni odzwierciedlający spektrum zainte
resowań Włodzimierza Dworzaczka), jest nieobecność studiów poświęconych rodzinom
mieszczańskim i chłopskim. Genealogie tych pierwszych są często niezwykle interesują
ce (zwłaszcza w przypadku patrycjatu dużych miast), a choć w przypadku rodzin chłop
skich nie dysponujemy tak bogatą bazą źródłową, to dokonujący się w XIX w. (spora
dycznie też wcześniej) awans społeczny ich przedstawicieli również wart jest zbadania
i udokumentowania. Fascynująca jest też genealogia rodzin żydowskich zamieszkują
cych ziemie dawnej Rzeczypospolitej, ze względu na specyfikę źródeł wymaga jednak
specjalistycznego przygotowania. Nie są to zarzuty wobec redaktorów, lecz raczej suge
stie, które obszary warto włączyć do kolejnego (mam nadzieję) tomu „Studiów”.
Zarzutem jest natomiast wyraźny brak redakcji językowej. Wynika to nie tylko z in
formacji na stronie redakcyjnej książki, lecz także z licznych pomyłek, literówek i in
nych ułomności tekstu. Aby nie być gołosłownym, tytułem przykładu podaję kilka spo
śród dostrzeżonych przypadków (zapewne sporo też przeoczyłem, nie czytając tomu pod
tym kątem): brak orzeczenia (s. 25, w. 3–5 pod tabelą), brak dopełnienia (s. 197, w. 17–
18), „Bartosz Baprocki” (s. 196, w. 1), „potomko–m” (s. 169, w. 15–16), „że–źrezydo
wał” (s. 254, w. 13–14). Szczególnie widoczne są też problemy z interpunkcją — np.:
s. 12, w. 2 (po „Tylko”), s. 27, w. 5 od dołu (przed i po „stanowi”). Istotną sprawą jest
również niejednolitość formy zapisów bibliograficznych w poszczególnych artykułach
(drobne, acz widoczne różnice) i w przypadku odwołań do źródeł (różne skróty nazw
ksiąg i ich pisownia z małej albo dużej litery). Oczywiście nie są to rzeczy istotne dla
zrozumienia tekstu, ale są miejscami drażniące. Redakcja językowa z pewnością by te
ułomności wychwyciła, a także poprawiła pewne niezgrabności stylistyczne, choć zasad
niczo nie mam w tym zakresie (poza wspomnianą wcześniej cechą stylu Sławomira
Karpia) konkretnych zastrzeżeń. Wszystkie artykuły czyta się przyjemnie, argumentacja
jest jasna i zrozumiała, zwykle przekonująca. Krótko mówiąc, pozycja jest ze wszech
miar godna polecenia wszystkim zainteresowanym badaniami genealogicznymi i stanowi
istotny wkład do literatury przedmiotu.
Rafał T. Prinke
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Wydział Turystyki i Rekreacji
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Paul A r b l a s t e r, From Ghent to Aix. How They Brought the News in
the Habsburg Netherlands, 1550–1700, Library of the Written Word, vol. 36,
BRILL, Leiden–Boston 2014
Paul A r b l a s t e r jest autorem wielu cenionych publikacji, z których dotychczas
największą popularnością cieszyła się praca „History of the Low Countries” (Palgrave
2006 i 2012). Jego zainteresowania badawcze obejmują jednak przede wszystkim dzieje
Niderlandów Południowych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji między życiem po
litycznym i społecznym a rozwojem i funkcjonowaniem systemu obiegu informacji i no
wych mediów informacyjnych. Nie może zatem dziwić, że po serii krótszych opracowań
— głównie artykułów publikowanych w ważnych pracach zbiorowych poświęconych
historii sieci informacyjnych oraz prasy w nowożytnej Europie — i biografii Richarda
Rowlandsa (Verstegana), angielskiego wydawcy aktywnego w Antwerpii w pierwszej
połowie XVII w., przyszła pora, by spod pióra Albrastera wyszła kolejna dotycząca tych
zagadnień monografia. W rezultacie „From Ghent to Aix” to praca łącząca wszystkie
wspomniane tu zainteresowania badawcze. Stanowi ona bowiem próbę omówienia funk
cjonowania rynku prasowego w Południowych Niderlandach w XVII w. oraz roli, jaką
odgrywała tamtejsza prasa w szeroko pojętym systemie obiegu informacji, z uwzględnie
niem politycznej specyfiki regionu. Co istotne, Arblaster ma ambicje przedstawić te za
gadnienia w szerszym kontekście europejskim, co jest dlatego ważne i zrozumiałe, że do
momentu pojawienia się nowych, wyspecjalizowanych typów publikacji prasowych
praktycznie żaden lokalny rynek — a już w szczególności w miejscu takim jak Niderlandy
— nie mógł funkcjonować w oderwaniu od zewnętrznych źródeł informacji.
Albraster bada prasę, bazując na tradycyjnym podejściu (odwołującym się do propo
zycji Folke D a h l a), które koncentruje się na próbie odtworzenia rynku prasowego po
przez zestawienie informacji na temat poszczególnych publikacji i ich wydawców.
Zakłada jednak, że wymaga ono uzupełnienia polegającego na uwzględnieniu postulatów
innego wybitnego badacza prasy wczesnonowożytnej — Paula R i e s a i jego propozycji
wykorzystania w większym stopniu treści informacyjnych zawartych w analizowanych
materiałach1. Autor analizuje rolę prasy w istniejącym i funkcjonującym już przecież na
długo przed jej pojawieniem się systemie obiegu informacji obejmującym m.in. obieg
ustny i rękopiśmienny, dyskurs publiczny, a nawet plotkę. Odnosi się tu też do problemu
uproszczonego sposobu postrzegania prasy jedynie jako narzędzia propagandowego
władz, zwracając uwagę, że w zdecydowanej większości przypadków wydawanie gazet
— przynajmniej w Południowych Niderlandach — było przedsięwzięciem komercyj
nym, w związku z czym musiały one generować przychód, który uzależniony był od go
towości czytelników do nabywania kolejnych numerów. Na tę z kolei negatywnie mogło
wpływać nadmierne „podporządkowanie” się wydawców rządzącym. W swoich bada
niach Albraster uwzględnił również szeroki kontekst międzynarodowy. Prowadzi go to
do przedstawienia, czy raczej odświeżenia tezy, że niezależnie od różnic politycznych
1

232.

P. R i e s, The Anatomy of a Seventeenth–Century Newspaper, „Daphnis”, t. VI, 1977, s. 171–
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i wyznaniowych czytelnicy prasy w całej Europie otrzymywali w zasadzie ten sam pod
stawowy zestaw informacji –– mogli przeczytać o tych samych wydarzeniach, miejscach
itp. Drobne — jego zdaniem — różnice w sposobie ich prezentowania wynikać mogły
jedynie z religijnych lub politycznych postaw wydawców, ich indywidualnych preferen
cji dotyczących wykorzystywanych źródeł lub zmian w funkcjonowaniu systemu poczto
wego. Autor wycofał się jednak później do pewnego stopnia z drugiej części tego stwier
dzenia (s. 218), podkreślając, że polityka, religia i funkcje propagandowe z czasem
zaczęły odgrywać większą rolę, czyni to jednak w zasadzie mimochodem.
Wspomniane tu czynniki uwzględnione przez Albrastera wyraźnie wpływają na
konstrukcję zarówno całej pracy, jak i poszczególnych rozdziałów. Publikacja liczy ich
sześć, przedstawionych w układzie chronologiczno–problemowym. Do tego dochodzi
wstęp, konkluzje końcowe oraz rozległa (83 strony!) bibliografia uwzględniająca mate
riały archiwalne, cytowane w pracy starodruki, gazety ukazujące się w 20 ośrodkach i li
teraturę. Tekst uzupełniają mapy i tabele, które w dużym stopniu — choć niestety nie
zawsze — ułatwiają czytelnikowi uporządkowanie informacji.
Rozdział pierwszy, zatytułowany „Political. Legal and Urban Contexts”, ma być
swoistym wprowadzeniem do omówienia funkcjonowania rynku prasowego w Południo
wych Niderlandach. Został on zatem poświęcony wpływowi, który na rozwój systemu
obiegu informacji wywierała sytuacja polityczna po 1585 r. i starania Habsburgów
o wzmocnienie swojej pozycji w regionie, osłabionej po detronizacji Filipa II i powsta
niu Zjednoczonych Prowincji. Autor prezentuje ten proces jako efekt podejmowanych
przez władze działań, których celem było budowanie własnego pozytywnego wizerunku
poprzez rozpowszechnianie wybranych informacji; skutkować to miało budowaniem lo
jalności oraz — do pewnego stopnia — samoidentyfikacji obywateli.
Tym samym celom miała też służyć regulacja rynku księgarskiego, której zadaniem
było wykluczenie niebezpiecznych, w tym przede wszystkim „heretyckich” treści.
Arblaster opisuje ewolucję przepisów, które w 1616 r. legły u podstaw systemu cenzury
istniejącego bez większych zmian do połowy XVIII w. Następnie autor omówił dwa
główne centra obiegu informacji i druku, tj. Antwerpię i Brukselę, podkreślając ich od
mienność — rola Brukseli wiązała się z jej funkcjami politycznymi (siedziba władz pro
wincji, dworu namiestnika, przedstawicieli arystokracji, itp.) oraz faktem działania tam
centrali firmy pocztowej Taxisów. W przypadku Antwerpii szczególnie istotny był jej
potencjał gospodarczy i rola jednego z największych centrów ekonomicznych w Europie
a co za tym idzie centralnego miejsca w rozległej sieci informacyjnej stworzonej przez
tamtejszych kupców. W sumie rozdział ten dostarcza — i takie zapewne było zamierze
nie autora — pewne ogólne tło dla dalszych rozważań, jednak poziom tej ogólności, np.
w części dotyczącej regulacji druku, wydaje się zbyt wysoki. Potwierdzają to wzmianki
w dalszych częściach pracy, dotyczące konkretnych — często istotnych — rozwiązań
w kwestiach cenzury, o których nie było wcześniej mowy.
Kolejny rozdział, „Newsletters and Printed News, 1585–1620”, ma już zgoła inny
charakter. Zawiera on bowiem starannie udokumentowane omówienie czterech elemen
tów mających kluczowe znaczenie dla pojawienia się prasy informacyjnej w kształcie,
w jakim zaczęła ona funkcjonować w latach dwudziestych XVII w. Były to: system pocz
towy i newslettery, okazjonalne druki informacyjne oraz almanachy. Niewątpliwą
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wartość dla czytelników może stanowić klarowne przedstawienie kształtu i funkcjono
wania systemu połączeń pocztowych w Europie — poczt zarówno królewskich, jak i ku
pieckich — zilustrowane ciekawymi przykładami. Szczególną wagę przywiązano tu do
omówienia pozycji Niderlandów, a zwłaszcza Antwerpii, jako ważnego ośrodka poczto
wego. Taki lokalny wymiar mają też pozostałe podrozdziały, w których omówiona zosta
ła ewolucja, którą przeszedł rynek wydawnictw informacyjnych w Niderlandach w dru
giej połowie XVI w. Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza omówienie almanachów,
które dotychczas badacze prasy traktowali z pewnym lekceważeniem. Arblaster widzi
w nich natomiast istotny czynnik, który ułatwił prasie znalezienie swojego miejsca na
rynku, ponieważ rozbudzał zainteresowanie czytelników najnowszymi wydarzeniami.
Rozdziały trzeci i czwarty stanowią do pewnego stopnia całość, ponieważ ich głów
nym bohaterem jest ta sama osoba — Abraham Verhoeven (zm. 1652), antwerpski dru
karz i wydawca pierwszej flamandzkiej gazety, czyli ukazującej się między 1620 i 1629 r.
„Nieuwe Tijdinghen” (powstawanie jej pierwszego numeru Arblaster obrazowo opisał na
pierwszych stronach swojej pracy). W roku 1620 Verhoeven otrzymał od władz Brabantu
monopol na publikację bieżących wiadomości. Fakt ten miał świadczyć o tym, że chciały
one zabezpieczyć się na wypadek, gdyby konflikt wyznaniowy w Europie przeszedł
w fazę zbrojną. Arblaster stawia przy tym jednak tezę, że wybór Verhoevena może wyda
wać się zrozumiały tylko wtedy, gdy przyjmiemy, że skromy antwerpski drukarz cieszył
się patronatem wysoko postawionych przedstawicieli władz miasta a możliwe, że rów
nież przedstawicieli władz całej prowincji (s. 79).
W kolejnych podrozdziałach autor odtwarza biografię Verhoevena i sugeruje, że
mógł on mieć powiązania z kręgiem uczniów Justusa Lipsjusza, którzy, korzystając ze
swoich międzynarodowych kontaktów, pomagali mu w pozyskiwaniu wiadomości.
Lokalnym źródłom wykorzystywanym przez wydawcę poświęcono zresztą sporo miejsca
— okazuje się bowiem, że mimo swoich wyraźnie lojalistycznych zapatrywań Verhoeven
mógł wykorzystywać kontakty z grupami takimi jak arminianie, którzy po synodzie
w Dortrechcie znaleźli schronienie w Antwerpii. Inną grupą, z którą z pewnością utrzy
mywał kontakty, byli zresztą przebywający tam angielscy katolicy. W gazecie Verhoevena
funkcjonowało też kilka ciekawych rozwiązań redakcyjnych — początkowo wydawano
ją w formacie przejętym następnie przez angielskich wydawców prasy, czyli kilkustroni
cowej broszury. Cześć numerów była też ilustrowana, co skłoniło Arblastera do podjęcia
szerszej analizy, która potwierdziła, że wielokrotnie w prasie, ze względów logistycz
nych i ekonomicznych, wykorzystywano ilustracje przygotowane wcześniej przy wyda
waniu innych publikacji — np. ilustracje zdobiące uprzednio romanse rycerskie mogły
następnie towarzyszyć doniesieniom o walkach polsko–tureckich. Wyjątkowo ciekawe
są też fragmenty dotyczące częstotliwości wydawania „Tijdinghen” oraz praktyki redak
cyjnej. Z ustaleń autora wynika bowiem, że Verhoevenowi zdarzały się jeszcze odstęp
stwa od stałego kalendarza wydawniczego, jednak prace nad kolejnym numerem rozpo
czynały się zazwyczaj, gdy poprzedni nie zszedł jeszcze z prasy drukarskiej. Arblaster
podkreśla też różnorodność materiałów publikowanych w poszczególnych numerach
(w tym np. satyr), wykorzystanie komentarzy redakcyjnych w stopniu znacznie więk
szym niż w przypadku innych publikacji prasowych z tego okresu oraz zwyczaj zastrze
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gania przez wydawcę, że dana wiadomość nie została ostatecznie potwierdzona lub po
chodzi z nie do końca pewnego źródła.
Czwarty rozdział, zatytułowany „Verhoeven and the news of Europe”, zawiera nie
zwykle ciekawą analizę wiadomości zagranicznych publikowanych w „Tijdinghen” na
przestrzeni dziewięciu lat jej istnienia. Obejmuje ona w zasadzie wszelkie istotne ele
menty — od odtworzenia obszaru, którego dotyczyły informacje, poprzez częstotliwość
ukazywania się doniesień z poszczególnych miejsc po porównanie z wiadomościami
ukazującymi się w tytułach z innych europejskich ośrodków (m.in. Amsterdamu, Ham
burga i Zurichu). W końcu autor przechodzi — na przykładzie materiału z 1623 r. — do
analizy treści doniesień, wyłaniając kilka najważniejszych grup tematycznych (wiado
mości polityczne i prawne, militarne oraz dotyczące handlu i finansów). Zabieg ten po
służył nie tylko przybliżeniu czytelnikom treści gazety Verhoevena, lecz także poparciu
tezy autora, że zakres informacji dostępnych dla obiorców prasy nowożytnej był bardzo
zbliżony, co powodowało, że nawet mimo zdecydowanie prohabsburskiego i prokatolic
kiego nastawienia wydawcy „Tijdingen”, jej czytelnicy mogli zapoznać się z tymi samy
mi informacjami, co odbiorcy gazet wydawanych np. w Amsterdamie.
W rozdziale piątym, „The Explosion of News Publishing, 1632–1648”, Arblaster
przedstawił zarys funkcjonowania prasy w Niderlandach w okresie po zakończeniu dzia
łalności wydawniczej przez Verhoevena. Ponownie mamy tu do czynienia z zabiegiem
mającym na celu przedstawienie pewnych ogólnych wniosków na podstawie dokładnej
analizy materiału pochodzącego ze stosunkowo krótkiego okresu (tym razem jest to rok
1644). Mimo że ze względu na zdecydowany wzrost liczby ukazujących się w Europie
tytułów prasowych nie można — co autor sam uczciwie przyznaje — traktować tego
porównania za tak wiarygodne, jak wcześniejsze, Arblaster stwierdza, że ustalenia
z 1623 r., dotyczące pokrywania się w dużym stopniu treści informacyjnych przekazywa
nych przez tytuły ukazujące się w różnych ośrodkach, w roku 1644 pozostały aktualne.
Ulec miały jedynie drobnym korektom związanym ze wzrostem znaczenia jednych
a osłabienia pozycji innych ośrodków kluczowych dla funkcjonowania systemu obiegu
informacji.
W ostatnim rozdziale, zatytułowanym „Managing Reputation and Controlling the
Press, 1649–1700”, Arblaster ponownie poddaje analizie funkcjonowanie konkretnego
tytułu. Tym razem jest to „Relations véritables”, wydawane w Brukseli przez Pierra
Hugoneta. Tytuł ten był swoistą odpowiedzią na paryską „La Gazette” Theophrasta
Renaudota — tak przynajmniej deklarował sam jego wydawca — i dlatego Arblaster
podjął próbę zestawienia go najpierw z publikacją Verhoevena, a następnie właśnie
z „La Gazette”. Wyniki tego porównania wskazują jednak, że podobnie jak Renaudot,
Hugonet starał się budować pozytywny obraz władz Niderlandów Południowych, choć te
— odmiennie od władz francuskich — dość długo wahały się co do wartości propagan
dowej jego przedsięwzięcia. Arblaster przy okazji omówienia „Relations véritables” po
raz kolejny podkreślił zmiany, które zaszły między rokiem 1620 a początkiem lat sześć
dziesiątych, w tym zwłaszcza znaczny wzrost liczby źródeł, z których mogli korzystać
wydawcy. Nie jest to zbyt rewolucyjna obserwacja i jedynie kolejny przykład tego, co
stanowi potencjalnie największy problem omawianej książki. Autor przedstawia bowiem
pewne tezy, które znane są już albo z jego wcześniejszych prac, albo z wyników now
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

167

szych badań. Tak jest choćby w przypadku potwierdzenia faktu, że tylko ograniczony
procent wiadomości o wydarzeniach w danym miejscu pochodził z niego bezpośrednio.
Zdecydowana większość doniesień, które publikowano w prasie w całej Europie, w rze
czywistości pochodziła z kilku największych centrów informacyjnych, takich jak Praga,
Kolonia, Wiedeń, Wenecja lub Rzym, przez które przechodziły informacje z danego re
gionu a często nawet terenów pozaeuropejskich (np. Wenecja z oczywistych powodów
dominowała jako źródło informacji z Turcji). Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że
było to zjawisko uniwersalne, co więcej, dziś już wiadomo, że dotyczyło ono wiadomo
ści z zarówno Zachodniej, jak i Wschodniej Europy publikowanych w różnych krajach,
np. Anglii.
Sporo nowego do stanu naszej wiedzy wnosi analiza praktyki edytorskiej poszcze
gólnych wydawców i jej wpływu na ostateczny kształt publikacji. Jest to element szcze
gólnie cenny dla osób prowadzących badania nad prasą tego okresu i szukających różnic
oraz podobieństw w procesach redakcyjnych występujących w różnych krajach. W tych
samych kategoriach należy zapewne rozpatrywać również liczne szczegółowe informa
cje na temat różnych aspektów funkcjonowania rynku prasowego w Niderlandach — np.
tych dotyczących systemu ceł na materiały drukowane, wprowadzonego przez władze
w połowie lat sześćdziesiątych i bazującego na ich ciężarze (4 guldeny od 100 funtów
materiałów nieoprawionych i 6 od tej samej ilości materiałów oprawionych). Ważna jest
także analiza często marginalizowanych kwestii, takich jak relacja między rozwojem
rynku prasowego a trudnościami z zaopatrzeniem w papier drukarski, który do lat sześć
dziesiątych XVII w. trzeba było importować do Południowych Niderlandów.
Dla polskiego czytelnika ciekawe może być zapewne to, że Arblaster, w przeciwień
stwie do wielu innych zachodnich historyków zajmujących się dziejami obiegu informa
cji w nowożytnej Europie, traktuje Rzeczpospolitą jako jej integralną część. Pojawienie
się w 1661 r. dwóch tytułów — „Gazeta nueva” (w Madrycie) i „Merkuriusza Polskiego”
(w Krakowie) — traktuje bowiem jako ostateczne potwierdzenie, że „every part of the
Western European newswritting community now had a newspaper which produced news
from all other parts” (s. 268, podobne konkluzje na s. 242). Nie może to jednak przysło
nić faktu, że sposób prezentowania przez autora kwestii polskich nieco kuleje. Powołując
się na fakt pojawienia się „Merkuriusza” jako dowód wszechobecności prasy, autor nie
wspomina jednak, jak krótkotrwały był żywot tego tytułu. Można przypuszczać, że po
minięcie tej okoliczności może wynikać nie tyle z niewiedzy, ile raczej z obawy przed
osłabieniem tak postawionej tezy. Trzeba też zauważyć, że w pracy nawet raz nie pada
nazwa Rzeczpospolita (choć w książce wspomniane jest Wilno jako jedno z miast, które
obejmował paneuropejski system pocztowy). Autor nie wyjaśnia również, że w źródłach
zachodnioeuropejskich w okresie wojny trzydziestoletniej pod terminem „Kozacy” kryli
się najczęściej lisowczycy. Dla czytelnika nieorientującego się dobrze w przebiegu tego
konfliktu w Europie Środkowej może być to niezrozumiałe i mylące, zwłaszcza w sytu
acji, gdy w odsyłaczu źródłowym do tego fragmentu pojawia się cytat dotyczący aktyw
ności „polskiego księcia Radziwiła” (s. 154). Osobną, jednak dość istotną kwestię stano
wi warsztat pisarski autora. Jego ocena opiera się oczywiście zawsze na subiektywnych
wrażeniach czytelnika, jednak w odczuciu recenzenta konstrukcja części rozdziałów —
podobnie zresztą jak dość ciężki styl — nie sprzyjają pełnemu skupieniu na treści pracy.
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Docenić wypada jednak odwołanie do wiersza Roberta Browninga „How They Brought
the Good News from Ghent to Aix”, które stanowi ciekawe urozmaicenie powszech
nej praktyki nadawania pracom akademickim możliwe „poważnych” i „naukowych”
tytułów.
Reasumując, nie ulega wątpliwości, że autor wykonał iście benedyktyńską pracę,
zapoznając się ze źródłami i analizując kilka tysięcy numerów prasy opublikowanych
w Niderlandach Południowych, Zjednoczonych Prowincjach, Anglii i Rzeszy, a także
wiele innych materiałów. Nie można wątpić, że dzięki swoim wieloletnim wnikliwym
badaniom Arblaster jest zdecydowanie najlepszym znawcą tematyki, której poświęcona
jest „From Ghent to Aix” — orientuje się świetnie w kształcie, funkcjonowaniu i co
dziennych realiach rynku prasowego zarówno w Niderlandach, jak i w całej północno–
zachodniej Europie. Widać to wyraźnie w tych fragmentach pracy, w których analizuje
on działalność poszczególnych wydawców i treść ich publikacji. Znacznie gorzej wypa
dają jednak próby ukazania omawianych zagadnień na szerszym tle i w szerszym
kontekście.
Wszystko to nie zmienia faktu, że dla każdego badacza zajmującego się dziejami
prasy w XVII w. książka Arblastera będzie mieć istotne znaczenie — daje ona bowiem
szansę na poznanie szczegółów funkcjonowania tak ważnego rynku prasowego, jak ten
w Niderlandach Południowych. Również zastosowane w niej rozwiązania metodologicz
ne mogą być dla innych historyków inspiracją (np. case studies z wybranego okresu,
które stanowią ciekawą alternatywę w sytuacji, gdy chcemy przedstawić treść typowych
doniesień dominujących w danym okresie). Recenzowana książka nie ma natomiast —
niestety — szans, by stać się swego rodzaju wzorcem tego, jak należałoby pisać o sie
demnastowiecznych gazetach i ich wydawcach. Na ten musimy jeszcze poczekać.
Anna Kalinowska
Polska Akademia Nauk
Instytut Historii im. T. Manteuffla

Mykhailo Z u b r y t s’ k y i, Collected Works and Materials, vol. II:
Materials toward a Biography, Litopys, Lviv 2016, s. 613
Trwająca właśnie i nabierająca ostrości międzynarodowa debata na temat historii
stosunków polsko–ukraińskich koncentruje się głównie na okresie II wojny światowej.
Zarówno historycy polscy, jak i ukraińscy sporadycznie sięgają do argumentów bazują
cych na dziejach okresu między obiema wojnami światowymi, a jeszcze rzadziej cofają
się w swoich badaniach poza rok 1918. Tymczasem to właśnie tam należy szukać źródeł
konfliktu polsko–ukraińskiego. W tej sytuacji „Dzieła zebrane” Michajła Z u b r y t s k i e 
g o (Zubryckiego) nabierają dodatkowego znaczenia.
Recenzowana książka to „flagowy” projekt kilku ważnych jednostek naukowych:
Instytutu Badań Historycznych Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie, Canadian
Institute of Ukrainian Studies na Uniwersytecie Alberty, Instytutu Etnografii Ukraińskiej
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Akademii Nauk, Bridgewater State University oraz Towarzystwa Naukowego im. Szew
czenki w Kanadzie i we Lwowie. Ich pracownicy: Vasyl’ S o k i l , Taras R o m a n i u k,
Oleh P a v l y s h y n, Yaroslav H r y t s a k i zmarły niedawno Hryhorij D e m’ i a n zreda
gowali całość tomu i napisali część zawartych w nim artykułów. Kierownikiem projektu
i współredaktorem jest znany historyk Frank S y s y n, dyrektor Peter Jacyk Centre for
Ukrainian Historical Research we wspomnianym Instytucie na Uniwersytecie Alberty
oraz profesor tamtejszego Wydziału Historycznego i Studiów Klasycznych. Pierwszy
z planowanych trzech tomów spuścizny Zubryckiego ukazał się w 2013 r. Obszerna, li
cząca 609 stron i luksusowo wydana książka zawiera prace naukowe badacza1. Ostatnio
ukazał się drugi tom prezentujący liczne materiały biograficzne pióra samego Zybryckiego
oraz innych osób.
Michajło Zubrycki urodził się w 1856 r. w pobliżu miasteczka Turka. Jego ojciec,
Bojko legitymujący się drobnoszlacheckim rodowodem, posłał syna do szkół i na studia
do Lwowa i Przemyśla, gdzie Zubrycki ukończył greckokatolickie seminarium duchow
ne. W 1883 r. osiadł jako wikary a wkrótce proboszcz parafii we wsi Mszaniec, gdzie
mieszkał i pracował do roku 1914. Krótko przed I wojną światową został awansowany
i przeniesiony do dekanatu w Berehach Dolnych (obecnie Brzegi Dolne w woj. podkar
packim). Był zaangażowany w życie polityczne i dwukrotnie bez powodzenia kandy
dował do Sejmu Galicyjskiego. We wrześniu 1914 r. władze galicyjskie aresztowały go
i wysłały wraz z synem oraz dużą grupą znajomych do obozu koncentracyjnego
w Talerhof pod Grazem. Po rychłym zwolnieniu spędził kolejne lata w Słowenii. Pod
koniec wojny Zubrycki wrócił do Galicji i zaangażował się w budowę państwa zachod
nioukraińskiego. Załamany jego klęską umarł w kwietniu 1919 r.
W Mszańcu, położonym niemal dokładnie na obecnej wschodniej granicy Polski
nieopodal Ustrzyk Dolnych, lecz po stronie ukraińskiej, Zubrycki rozwinął energiczne
badania historyczne, etnograficzne i folklorystyczne. Przybrały one taki wymiar, że
można je porównywać do badań Franciszka B u j a k a nad dziejami wsi. W 1904 r. czoło
wi intelektualiści ukraińscy doprowadzili do przyjęcia Zubryckiego do Towarzystwa
Naukowego im. Szewczenki, pierwszej choć nieformalnej ukraińskiej Akademii Nauk.
Drugi tom „Dzieł zebranych”, także bardzo starannie wydany, zawiera kilkadziesiąt
tekstów źródłowych i opracowań dotyczących różnych aspektów życia Zubryckiego.
Uporządkowano je w sześciu częściach. Pierwsza prezentuje dziewięć krótkich biogra
mów Zubryckiego, w tym dwa nekrologi, spisanych przez jego syna Petra i kilku ukraiń
skich uczonych aktywnych na przełomie XIX i XX w. Jeden z nekrologów wyszedł spod
pióra Mychajła H r u s z e w s k i e g o i potwierdza klasę intelektualną Zubryckiego.
Druga część zawiera teksty autobiograficzne oraz ich opracowania, trzecia — 87 listów
wymienianych m.in. z Iwanem Franko i Hruszewskim, natomiast czwarta — fotografie
36 dokumentów osobistych Zubryckiego, począwszy od świadectwa urodzenia poprzez
cenzurki szkolne po dyplomy i nominacje. W części piątej znalazło się dwanaście współ
czesnych artykułów poświęconych naukowym osiągnięciom badacza, w szóstej zaś —
naukowo opracowana bibliografia jego publikacji.

1

PH zamieścił jej recenzję (2013, z. 3, s. 624–626).
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Czytelnicy znajdą w recenzowanym tomie wiele interesujących tekstów. Dwa z nich
wydają się jednak warte szczególnej uwagi. Pierwszy to przeszło pięćdziesięciostronico
wa autobiografia Zubryckiego napisana w 1896 r. po trzynastu latach pracy w parafii
w Mszańcu. Była ona już kilkakrotnie analizowana i stanowi ważny przyczynek do wielu
wątków polsko–ukraińskiego dyskursu2. W tekście ukazana została długa droga dzieląca
małego chłopca z zapadłej bojkowskiej wsi od ważnego ukraińskiego działacza narodo
wego. „To ty pójdziesz pomiędzy Mazurów, tam to niedobrzy ludzie” — powiedzieli mu
sąsiedzi, kiedy wyruszał po raz pierwszy z rodzinnej wsi do szkoły (s. 59). Zubrycki
opisuje co oznaczało być Rusinem w zetknięciu z polskojęzyczną biurokracją galicyjską,
jak kształtował swoją ukraińską tożsamość narodową, jak zmieniał poglądy polityczne
i co robił jako proboszcz greckokatolicki, by oświecić swoich parafian, wybić ich z poli
tycznej bierności i stworzyć z często zabobonnego i ciemnego ruskiego chłopa nowocze
snego Ukraińca. Czytelnik ma też okazję zobaczyć, jakie znaczenie dla ukraińskiego
ruchu narodowego miały seminaria greckokatolickie.
„Autobiografia” zawiera również ciekawe wątki historyczne i socjologiczne. Przed
stawia na przykład sytuację społeczną we wsi Mszaniec, gdzie funkcjonowało 185 go
spodarstw, z których kilka należało do potomków drobnej szlachty; jedna z rodzin szla
checkich była polskiego pochodzenia, ale w ciągu kilku poprzednich pokoleń uległa
zruszczeniu. Na co dzień szlachta nie wyróżniała się spośród chłopstwa, ale wspominała
niegdysiejsze dobre czasy i miała nadzieję na powrót dawnych stosunków społecznych
i politycznych. Wykorzystywały to polskie partie polityczne w czasie wyborów do ga
licyjskiego Sejmu Krajowego. Zubrycki uparcie walczył o zatarcie różnic stanowych
i eliminację obyczajowych pozostałości szlachectwa, co nie zawsze przysparzało mu
popularności.
Drugi z wyróżniających się dokumentów to „Słoweński dziennik” Zubryckiego, pu
blikowany w Polsce w krótkich fragmentach3. Dowiadujemy się z niego, że już 7 wrze
śnia 1914 Zubrycki został aresztowany i wkrótce wysłano go do obozu w Talerhof nie
opodal Grazu. Po kilku miesiącach było tam już około 8 tys. uwięzionych, w tym 5700
Ukraińców. W sumie przez zlikwidowany na początku 1917 r. obóz przeszło około 14 tys.
osób, w większości właśnie Ukraińców. Co najmniej 1767 więźniów zmarło, głównie na
skutek złych warunków panujących w obozie i okrucieństwa strażników. Oficjalnie inter
nowanych uznawano za zagrożenie dla bezpieczeństwa monarchii habsburskiej; w grupie
Rusinów szczególną uwagę zwracano na tzw. rusofilów. W rzeczywistości władze Galicji
wykorzystały okazję, by usunąć niepokornych. Zubrycki i jego syn Petro należeli do tej
właśnie kategorii, gdyż dalecy byli od rusofilstwa.

2

F.E. S y s y n, Religion within the Ukrainian Populist Credo: The Enlightened Pastor Mykhailo
Zubrytsky, „Journal of Ukrainian Studies”, t. XXXVII, 2012, s. 85–96.
3
M. Z u b r y c k i, Dziennik, wyd. F.E. S y s y n, tłum. W. K u d e l a – Ś w i ą t e k, przypisami
opatrzył A. Ś w i ą t e k, [w:] Monarchia, człowiek, wojna. Codzienne i niecodzienne życie mieszkańców
Galicji w czasie pierwszej wojny światowej, red. A.A. Z i e m b a, A. Ś w i ą t e k, Kraków 2014, s. 65–
76.
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W przygotowaniu jest redagowany przez Sysyna trzeci tom dzieł Zubryckiego.
Zawierać będzie napisane przez niego artykuły prasowe, stanowiące niewątpliwie cenne
źródło do historii rozwoju ukraińskiego ruchu narodowego.
Piotr J. Wróbel
University of Toronto

Aleksander Ł u p i e n k o, Kamienice czynszowe Warszawy 1864–1914,
IH PAN, Warszawa 2015, s. 549, il.
Kamienice czynszowe stanowiły w XIX w. uniwersalny element wielkomiejskiego
krajobrazu. Z jednej strony były najpowszechniejszą przestrzenią zamieszkiwania, z dru
giej — ich kondycja świadczyła o sposobie postrzegania całego miasta, co było związane
z popularną w tym czasie koncepcją fizjonomii. Dla Warszawy problematyka kamienicz
na jest niezwykle istotna także dziś. Dla wielu jej mieszkańców to właśnie kamienice
„typu warszawskiego” z charakterystycznymi podwórkami–studniami mają świadczyć
o tożsamości stolicy. Są one przedmiotem licznych, głównie popularnonaukowych tek
stów, które pojawiły się wraz z widocznym od kilku lat wzmożonym zainteresowaniem
varsavianistyką. Na rozmaitych portalach internetowych możemy znaleźć wątki poświę
cone nawet najbardziej szczegółowym elementom kamienic: odbojom, mozaikom czy
balustradom. Książka Aleksandra Ł u p i e n k i aspiruje do roli naukowej odpowiedzi na
to zjawisko. W niniejszej recenzji postaram się ocenić skuteczność autora w próbie cało
ściowego ujęcia kwestii dziewiętnastowiecznych warszawskich kamienic czynszowych.
Wielkomiejska zabudowa stolicy Królestwa Polskiego ma swoją niemałą już litera
turę dotyczącą zwłaszcza jej aspektów urbanistycznych i architektonicznych1. Źródłem
informacji na ten temat są również monografie konkretnych ulic2, natomiast intencją au
tora omawianej książki było przełamanie dawnych schematów i ukazanie szerszego kon
tekstu problemu. Jako swój przedmiot badań określił „zapomniany fenomen budynku
wielkomiejskiej kapitalistycznej kamienicy czynszowej z jej złożonością przestrzenno–
społeczną” (s. 11). Nie jest to pierwsza praca, w której Łupienko próbuje, korzystając
1

Do przykładowych prac należą: E. S z w a n k o w s k i, Warszawa. Rozwój architektoniczny
i urbanistyczny, Warszawa 1952; T. J a r o s z e w s k i, Architektura rezydencjonalna wielkiej burżuazji
warszawskiej w latach 1864–1914, Warszawa 1979; J. Z i e l i ń s k i, Atlas dawnej architektury ulic
i placów Warszawy, t. I–XV, Warszawa 1995–2011; A. S z k u r ł a t, Secesja w architekturze Warszawy,
Warszawa 1999; J. M a j e w s k i, Warszawa nieodbudowana. Metropolia belle époque, Warszawa
2003; M. K w i a t k o w s k i, Architektura mieszkaniowa Warszawy. Od potopu szwedzkiego do pow
stania listopadowego, Warszawa 1989; Wielkomiejski rozwój Warszawy do 1918 r., red. I. P i e t r z a k –
P a w ł o w s k a, Warszawa 1973.
2
M.in. R. Ż e l i c h o w s k i, Ulice Solca, Warszawa 1999; S. H e r b s t , Ulica Marszałkowska,
Warszawa 1978.
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z licznych lektur metodologicznych, zmierzyć się z przestrzenią miejską Warszawy XIX
stulecia. W książce „Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku”
(2012) ukuł budzącą wątpliwości definicję „przestrzeni publicznej”. Podstawowym kry
terium zaliczenia do tej przestrzeni nie jest dla Łupienki potencjał tworzenia warunków
do rodzenia się opinii publicznej, lecz jej otwartość i związek z państwem. Powyższy tok
rozumowania jest kontynuowany w recenzowanej książce, w której autor serwuje czytel
nikowi dość skomplikowany układ zagadnień. I tak poznajemy kamienicę podzieloną na
przestrzeń publiczną (fasada), półpubliczną (brama, podwórko), półprywatną (klatka
schodowa, salon w mieszkaniu), prywatną (sypialnia, inne izby). O konsekwencjach za
stosowania takiego klucza przestrzennego będzie jeszcze mowa.
Autor nie uzasadnił przyjętych ram chronologicznych (1864–1914). Dla kwestii bu
downictwa mieszkalnego daty te zdają się nie mieć szczególnego znaczenia. Nabierają
jednak większego sensu, gdy zwrócimy uwagę, co jest rzeczywistym tematem badań
Łupienki. Punktem wyjścia jest górnolotne stwierdzenie, że kamienica czynszowa stano
wi „źródło do rekonstrukcji życia mieszkańców Królestwa” (s. 13). Tym samym budynek
zostaje zepchnięty niejako w tło rozważań, które koncentrują się na stylu życia miesz
kańców Warszawy — lokatorów mieszkań kamienic czynszowych w drugiej połowie
XIX w. Choć autorowi zależało — jak zaznacza — na „przybliżeniu fenomenu kultury
zamieszkiwania mieszkańców Warszawy 1864–1914 za pomocą analizy funkcjonowania
kamienicy czynszowej” (s. 28), to czytelnik, kończąc lekturę, nie dowiaduje się, czym
ów fenomen miał się objawiać.
Mocną stroną książki jest jej baza źródłowa. Łupienko włożył bardzo dużo pracy
w kwerendę źródeł prasowych, znajdując wiele wartościowych informacji zarówno na
temat wyglądu kamienic, jak i ówczesnego stylu życia czy problemów mieszkaniowych.
Szczególnie interesujące są naukowe dyskusje prowadzone w prasie przełomu XIX
i XX w. Ówczesne zainteresowanie kwestiami higieny oraz wpływem otoczenia na kon
dycję ludzkiej psychiki wywoływało debaty na temat warunków, które powinna spełniać
idealna kamienica czynszowa. Łupienko zwraca uwagę na inspirujące do dalszych badań
bogactwo wątków występujące w tych źródłach. Doskonałym uzupełnieniem narracji jest
zaczerpnięta z prasy ikonografia — głównie karykatury, starannie dobrane i korespondu
jące z treścią tekstu. Cieszy również fakt, że autor wykorzystuje w swoich badaniach li
teraturę piękną, ciągle traktowaną przez historyków po macoszemu. Stosunkowo niewie
le uwagi poświęcił natomiast materiałom archiwalnym. Łupienko słusznie stwierdza, że
wiele z nich uległo zniszczeniu w czasie ostatniej wojny. Tym bardziej więc zastanawia
pominięcie istniejących zabytków architektury. W książce znacznie częściej spotykamy
przykłady budynków już nieistniejących niż takich, które możemy oglądać do dziś.
Łupienko chętnie odwołuje się do zabudowy warszawskich dzielnic, które diametralnie
zmieniły swój kształt po II wojnie światowej, natomiast dawna Dzielnica Południowa,
która w znacznej mierze zachowała swój układ przestrzenny, nie zajmuje w książce wiele
miejsca.
Recenzowana praca podzielona jest na dwie obszerne części: „Budynek” oraz
„Mieszkanie”. Obydwie składają się z licznych podrozdziałów co niewątpliwie ułatwia
lekturę. Pod pojęciem „budynek” autor rozumie wyłącznie kamienice z mieszkaniami
odnajmowanymi za czynsz lokatorom, którzy nie należeli do rodziny właściciela. Jest to
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kolejny sygnał, że bardziej interesują go mieszkańcy niż same budynki. Przedtem jednak
oferuje czytelnikowi szereg raczej wtórnych opisów. Historia architektury kamienicy
średniowiecznej i nowożytnej oraz rozwoju urbanistycznego głównych stolic europej
skich zdają się nie mieć wiele wspólnego z założeniami pracy, tym bardziej że autor
częściej wykorzystuje je do uwypuklenia podobieństw niż różnic, o czym była już mowa.
Potem następuje prezentacja procesu zabudowywania Warszawy od początku XIX w.
Fragment ten wydaje się zaczerpnięty w istotnej części z poprzedniej książki autora.
Znacznie wartościowsze są partie książki poświęcone okresowi 1864–1914. Poznajemy
z nich kształt ówczesnej Warszawy oraz różnorodne formy ówczesnych inwestycji bu
dowlanych. Towarzyszom im ustalenia Łupienki dotyczące prestiżu dzielnic. Podstawa
tej klasyfikacji budzi jednak wątpliwości. Za jedyny wskaźnik atrakcyjności poszczegól
nych części Warszawy drugiej połowy XIX w. autor przyjmuje fakt zamieszkiwania tam
lekarzy, których profesja była wysoce dochodowa. Kryterium to wymagałoby mocniej
szego oparcia w źródłach.
W części książki zatytułowanej „Budynek” pojawiają się także wnikliwe analizy
funkcjonowania poszczególnych elementów kamienic: bram, sieni, klatek schodowych
i podwórek. Towarzyszą im podrozdziały poświęcone osobom związanym z funkcjono
waniem kamienicy, np. stróżom, czy też okresowym bywalcom warszawskich podwórek:
traczom, piaskarzom, żebrakom etc. Wszystko odbywa się według wspomnianego, kon
trowersyjnego sposobu definiowania przez autora różnych elementów przestrzeni miasta.
I tak na przykład znajdziemy tam fragment dotyczący mieszkania dozorcy. Stróż w dzie
więtnastowiecznej Warszawie pełnił funkcję policyjną, co czyniło go urzędnikiem pań
stwa. Jego mieszkanie zostało więc zakwalifikowane przez autora jako przestrzeń pu
bliczna i pojawiło się w wśród tematów poświęconych „zewnętrznemu” funkcjonowaniu
kamienic. Podobnie jest z przypadkami, w których w mieszkanie ingerowała sfera „ze
wnętrzna”, np. z rewizjami policyjnymi, których opis również pojawił się w tym rozdzia
le. Bogactwo istotnych, często pomijanych przez historiografię wątków jest z pewnością
ogromnym atutem książki, lecz logiczniejsze ułożenie poszczególnych treści z pewno
ścią ułatwiłoby lekturę.
Najpoważniejszym zarzutem, który stawiam książce, jest tendencja do zbyt łatwego
uogólniania opisywanej rzeczywistości historycznej. Aby lepiej zilustrować problem, po
służę się fragmentem: „Na podwórka trafiali też różni mniej lub bardziej amatorscy »ar
tyści« np. chłopcy z tresowanymi małpkami. Często byli cudzoziemcami np. Serbami lub
Cyganami”. Spoglądając do przypisów, odkrywamy, że obecność na podwórkach serb
skich bądź cygańskich chłopców została potwierdzona pojedynczymi wzmiankami źró
dłowymi3. Podobny zabieg wykonuje autor dwukrotnie, starając się opisać fonosferę
warszawskiej kamienicy czynszowej. Zamiast skoncentrować się na fragmentach co
dzienności, uwypukla niesamowitości. Przykładowo, stwierdzenie, że wewnątrz budyn
ku nie raz można było usłyszeć dobiegający warkot tajnej drukarni, popiera tylko jedną
relacją źródłową (s. 488).

3

E. J u s t, Nasz dom i pierwsza nasza podróż na Bielany, Muzeum Warszawy, rkps 51, s. 4;
S. A r c t, Okruchy wspomnień, Warszawa 1962, s. 94–95.
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Im dalej czytelnik zapuszcza się w głąb tej obszernej pracy, tym bardziej kamienica
czynszowa Warszawy w latach 1864–1914, główny przecież temat, zdaje się zanikać.
Druga część książki pt. „Mieszkanie” rozpoczyna się charakterystyką konwenansów.
Autor słusznie wychodzi od typowego dla epoki fenomenu prywatności, który determi
nował styl życia także lokatorów kamienic warszawskich. Konsekwencje bardzo dokład
nego zarysowania procesów społecznych po pewnym czasie wprowadzają czytelnika
w zdumienie. Książka Łupienki zaczyna bowiem przypominać próbę całościowej synte
zy życia codziennego mieszkańców miasta w drugiej połowie XIX w. Przeczytamy tu
o takich kwestiach jak zwyczaj wycierania butów o słomiankę przed wejściem do miesz
kania, o poobiedniej drzemce, czy też diecie studenckiej. W ten sposób zostaje zmargina
lizowany zasadniczy temat pracy — bo czy np. w kamienicach własnościowych żyło się
inaczej?
Nie sposób nawiązać do wszystkich wątków, które zostały poruszone w pracy.
Należy podkreślić, że jest wśród nich wiele wartościowych fragmentów, uzupełniających
obraz warszawskiej kamienicy czynszowej, rozmywają się jednak one w nieprecyzyjnej
konstrukcji pracy. Szukając przyczyny takiego stanu rzeczy, należy zadać pytanie, czy
mieszkanie nie stanowi zupełnie odrębnej kategorii badawczej i nie należałoby mu po
święcić odrębnej monografii. Wyłączenie tej części z pewnością pozwoliłoby skupić się
na unikalnym, przestrzenno-majątkowym charakterze warszawskiej kamienicy i byłoby
z korzyścią dla badań nad tematyką mieszkalną. Ze względu na ambicje autora, by nie
pominąć żadnego wątku, tak ważne kwestie jak np. konspiracja w mieszkaniach czy or
ganizowane w nich imprezy towarzyskie zajmują jedynie po kilka stron.
Najnowsza książka Łupienki, ukazując pułapki czekające na badaczy podejmują
cych się tak rozległych tematów, daje w jakimś stopniu odpowiedź na pytanie, dlaczego
temat warszawskiej kamienicy czynszowej nie doczekał się do tej pory monografii.
Autorowi nie udała się próba zbadania budynku jako autonomicznego fenomenu. Nie
pozwoliła na to różnorodność kamienic, a próby ujednolicenia obrazu doprowadziły go
do kreowania typu idealnego, co zdaje się fałszować rzeczywistość historyczną. Drugim,
jeszcze trudniejszym zdaniem okazało się przedstawienie problemu w ujęciu holistycz
nym — kamienicy z jej całą przestrzenną i społeczną złożonością. Traktowanie miesz
kańców kamienicy warszawskiej jako odrębnej kategorii socjologicznej skończyło się
odbiegnięciem narracji od głównego tematu pracy. Niemniej warto podkreślić odwagę
autora i niekiedy godną podziwu postawę intelektualną w odkrywaniu wielu nieoczywi
stych a interesujących wątków. To zachęca do dalszych badań nad tymi elementami rze
czywistości dziewiętnastowiecznej Warszawy, które do tej pory nie były przedmiotem
zainteresowania historiografii.
Adam Kowalik
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny
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Stanislav B a l í k, Lukáš F a s o r a, Jiří H a n u š, Marek V l h a, Český
antiklerikalismus. Zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v le
tech 1848–1938, Argo, Praha 2015, s. 490 + 8, il.
Obszerne dzieło czterech morawskich historyków jest jednym z pierwszych i zara
zem dogłębniejszym studium antyklerykalizmu –– zjawiska które na ziemiach czeskich
odegrało niezwykle istotną rolę. Nie tylko w skali Europy Środkowo–Wschodniej Czechy
są krajem wyjątkowo niereligijnym. Jak zwykle w przypadku skomplikowanych zjawisk
społecznych nie da się tego stanu wytłumaczyć oddziaływaniem jednego czynnika.
Gdyby chodziło o dziedzictwo komunizmu, sytuacja w krajach o zbliżonych doświadcze
niach po 1945 r. powinna wyglądać podobnie. Tymczasem nawet na Słowacji procent
wierzących do dziś pozostaje dużo wyższy, a rola społeczna i polityczna Kościołów
większa niż w Czechach. To skłania historyków do poszukiwań korzeni czeskiego seku
laryzmu w coraz odleglejszej przeszłości1. „Český antiklerikalismus” czyni to na dwa
sposoby. W pierwszej części książki analizie poddane zostały procesy sekularyzacji na
ziemiach czeskich, struktury ruchów zarówno antyklerykalnych, jak i katolickich (z re
guły bowiem antyklerykalizm czeski wymierzony był w Kościół katolicki) oraz główne
tematy sporów światopoglądowych. W części drugiej autorzy prezentują wyniki kilkuna
stu studiów regionalnych dobranych pod kątem reprezentatywności. Uzupełnieniem tej
partii pracy są fragmenty poświęcone znaczeniu sporów wokół religii w czeskiej diaspo
rze w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Taka konstrukcja książki ma niebagatelne zalety. Przede wszystkim pozwala na wy
czerpujące przedstawienie tematu z uzwględnieniem różnic regionalnych. Zupełny brak
pragocentryzmu zresztą nie powinien dziwić w przypadku autorów związanych z uni
wersytetem w Brnie. Dobór analizowanych przypadków jest mocną stroną pracy. Na li
ście znalazły się zarówno regiony charakteryzujące się silną, tradycyjną religijnością, jak
i antyklerykalne. Takie, które dość oportunistycznie zmieniały swój charakter w miarę
przemian politycznych, i te, w których stosunek do religii nabrał charakteru struktury
długiego trwania. Szczególnie ciekawe wydaje się analizowane pod koniec książki za
gadnienie wpływu lokalnych uwarunkowań czeskich, morawskich i śląskich na wywo
dzące się z nich społeczności emigrantów. Z drugiej strony znormalizowany kwestiona
riusz stosowany we wszystkich studiach regionalnych może na dłuższą metę czytelnika
nieco nużyć. Bez względu na uwarunkowania lokalne autorzy trzymają się schematu,
w którym najpierw szczegółowo przedstawia się struktury ruchu antyklerykalnego oraz
organizacji katolickich (stowarzyszeń, różnych inicjatyw kościelnych i edukacyjnych,
prasy) włącznie z takimi, które tylko incydentalnie wkraczały na pole walki światopoglą
dowej (jak na przykład ruch sokolski), a potem przechodzi do równie szczegółowej ana
lizy tematów poruszanych przez tych aktorów życia społecznego. Zaletą takiego podej
1

O wpływie tradycji ateistycznych na powodzenie komunistycznej polityki popularyzacji nauki
i walki o „świecki światopogląd” społeczeństwa pisze D. O l š á k o v á, Věda jde k lidu! Československá
společnost pro šíření politických znalostí a popularizace věd v Československu ve 20. století, Praha
2014.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

176

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

ścia jest, że zapewne nic istotnego autorom nie umyka. Wadą, że siłą rzeczy odnotowują
dużo faktów luźno związanych z tematem książki.
Termin użyty w tytule nie do końca oddaje całe spektrum zainteresowań autorów.
Antyklerykalizm pojmują oni (słusznie) jako element procesów modernizacyjnych roz
wijający się w kontekście sekularyzacji Europy Zachodniej i Kulturkampfu w Niemczech
od lat siedemdziesiątych XIX w. Równoprawnym składnikiem tych przemian była mo
dernizacja politycznego katolicyzmu, ukazana tu na tle rodzącej się polityki masowej.
Niekiedy, jak w okresie międzywojennym, autorzy dostrzegają ciekawe koincydencje
obu sprzecznych ideologii — antyklerykalizm i polityczny katolicyzm w tym samym
czasie nabierają sił i wspólnie tracą na znaczeniu. Taka binarna perspektywa sprawia, że
na pierwszy plan wysuwają się najostrzejsze i najbardziej medialne konflikty towarzy
szące laicyzacji społeczeństwa w badanym okresie. Ogniskowały się one wokół kilku
problemów polaryzujących cały kraj. Z wielkimi oporami Kościoła katolickiego i kon
serwatywnej opinii publicznej spotykały się zarówno plany budowy pierwszych krema
toriów, jak i w ogóle kwestia niereligijnego pochówku. Mniejszą rolę odgrywały spory
o inne świeckie ceremonie, np. śluby. Dużo ważniejszym polem kontrowersji wokół roli
Kościoła w państwie stały się szkoły, gdzie linie frontu ideologicznego przechodziły
między laickimi nauczycielami a katechetami oraz, szczególnie na prowincji, pomiędzy
tymi pierwszymi a konserwatywną społecznością lokalną. Konflikty w szkołach towa
rzyszyły szerszemu zjawisku emancypacji zawodowej nauczycieli.
Charakterystyczną cechą światopoglądowych sporów na ziemiach czeskich był roz
dźwięk między radykalną retoryką a dość umiarkowaną polityką państwa zarówno przed,
jak i po 1918. Publicyści najchętniej walczyli z fantazmatami, projekcjami polemicznej
wyobraźni takimi jak ultramontanizm, jezuityzm czy masoneria. Rzeczywistość była bar
dziej przyziemna. W ocenie autorów (odnoszącej się do I Republiki, ale całkiem trafnej
także w przypadku czasów austriackich) większość problemów rozwiązywano według
następującego schematu: „ostre słowa, silne emocje, radykalne postulaty, a z czasem wy
kuwanie kompromisu możliwego do przyjęcia przez wszystkich, który w zasadzie jest
jedynie lekką korektą dotychczasowego stanu” (s. 167). „Český antiklerikalismus” do
starcza sporo materiału potwierdzającego tę ogólną zasadę. Drugorzędnym, choć bardzo
charakterystycznym przejawem liberalnej polityki międzywojennej Republiki stała się
potencjalnie kontrowersyjna sprawa dni wolnych od pracy. Wbrew postulatom radyka
łów ważne święta katolickie pozostały w urzędowym kalendarzu (nie ostało się tylko
kilka świąt maryjnych, co spotkało się wprawdzie ze społecznym niezadowoleniem, jed
nak nie w Czechach, lecz na Słowacji), podobnie zresztą jak religia w szkołach.
Książka pokazuje zresztą znacznie więcej paradoksów czeskiego antyklerykalizmu.
Potencjalnie najgroźniejszy przeciwnik politycznego katolicyzmu (jeśli wierzyć propa
gandzie tego nurtu), czyli socjaldemokracja, pozostawał przeważnie na uboczu świato
poglądowych zmagań, podkreślając, że zarówno antyklerykałowie, jak i klerykałowie
zaliczają się do klasy wyzyskiwaczy. Wyjątkiem od tej reguły było Kladno i okolice, re
gion przemysłowy zdominowany przez socjalistów (a po 1921 r. komunistów). W tym
jednym przypadku już na początku XX w. doszło do wytworzenia krytycznego dyskursu
skierowanego przeciw trójcy kapitalizm — klerykalizm — militaryzm. W pozostałych
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miejscowościach analizowanych w omawianej pracy nosicielem antyklerykalnych haseł
pozostawała przeważnie radykalna narodowo–liberalna inteligencja.
Mocną stroną książki są obszerne wyjaśnienia przybliżające historyczne tło konflik
tów światopoglądowych. Autorzy dbają, by zjawiska centralne dla tematu pracy znalazły
się we właściwym kontekście. Dzięki temu recenzowany tom jest znakomitym źródłem
wiedzy o scenie politycznej ziem czeskich, zwłaszcza w pierwszej połowie XX w.
Przejawy antyklerykalizmu nauczycieli opisano na tle rozwoju nauczycielskich związ
ków zawodowych i przemian kształcenia zawodowego. Analizie działalności organizacji
katolickich towarzyszy wykład na temat sił politycznych reprezentujących tę część spo
łeczeństwa w poszczególnych wyborach. W szerszym planie kontekst analizowanych
dyskursów stanowi rozwój czeskiego nacjonalizmu i konflikt czesko–niemiecki. Autorzy
przychylają się do skądinąd przekonywającej tezy, że najczęściej właśnie uzyskanie
przewagi przez stronę czeską we współzawodnictwie z niemieckimi współpoddanymi
stanowiło warunek konieczny do otwarcia nowego frontu walki — z klerykalizmem.
Chociaż praca jest mocno osadzona w historii lokalnej, nie brak w niej odwołań do
międzynarodowej literatury na temat sekularyzacji i modernizacji w Europie Środkowo–
Wschodniej, w szczególności w Austrii i w Niemczech. Jedynym rzucającym się w oczy
potencjalnym brakiem wydaje się bardzo oszczędne ujęcie kwestii katolickiego antyse
mityzmu, czyli zjawiska, którego schyłkowi w drugiej połowie XX w. poświęcił niedaw
no znakomitą książkę John C o n n e l l y2. W innych prowincjach Przedlitawii, w Galicji
a przede wszystkim w Wiedniu, antysemityzm stał się niemal nieodłącznym składnikiem
politycznego katolicyzmu na przełomie wieków. Autorzy o tym wiedzą i dostrzegają
wagę problemu (s. 50–51), ale niespecjalnie wykraczają poza te deklaracje. Wzmianki
o motywach antysemickich w poszczególnych lokalnych kampaniach prasowych (ataki
na właściciela brneńskich „Lidových novin” Adolfa Stranskego, s. 184) są bardzo rzad
kie i z reguły pozbawione komentarza. Autorzy wspominają za to szerzej o obecności
wątków antysemickich w programach partii postępowych (s. 93). Najczęściej drobiazgo
wa analiza czeskich źródeł lokalnych — prasy, materiałów wspomnieniowych, dokumen
tacji urzędowej, akt konsystorskich — w ogóle nie porusza tego tematu. Takie stanowi
sko autorów można wytłumaczyć tematem pracy: skoro jest nim antyklerykalizm, jego
katolicki rewers interesuje ich tylko o tyle, o ile wchodzi w wyraźny konflikt z wolnomy
ślicielami. Z drugiej strony chodzi jednak o ideologię o tak dużym potencjale mobiliza
cyjnym, że żadna inna sfera publicznego dyskursu nie była wolna od jego wpływu. Być
może na ziemiach czeskich „nowoczesny” antysemityzm katolicki nie odgrywał poważ
niejszej roli. Jednak nawet w takim przypadku odnotowanie nieobecności tego zjawiska
byłoby dla czytelnika wartościową informacją.
Z punktu widzenia polskiego czytelnika najciekawszą cechą czeskiego antykleryka
lizmu wydają się jego bliskie związki z nacjonalizmem. Inaczej niż w Polsce katolicyzm
miał tam olbrzymie trudności z wejściem w rolę wyznania narodowego. Kojarzył się ra
czej z monarchią austro–węgierską, co w chwili politycznego przełomu zaowocowało

2

J. C o n n e l l y, From Enemy to Brother: The Revolution in Catholic Teaching on the Jews,
Cambridge (MA) 2012.
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kryzysem legitymizacyjnym. Konkurencja – Kościoły protestanckie, promowany w okre
sie międzywojennym Kościół husycki, a na terenach czeskiego osadnictwa w Rosji także
prawosławie — tylko wyjątkowo była w stanie zastąpić go w tej roli. Zarówno Jan Hus
czy Petr Chelčický, jak i cały ruch husycki częściej niż w kontekście sakralnym pojawia
li się w dyskursie stricte politycznym. Znakomitą ilustracją tego zjawiska są fragmenty
książki poświęcone czeskiej diasporze. Najstarsze jej ośrodki, założone przez wyznanio
wych dysydentów w XVII w., z reguły zachowały dużo żywszy stosunek do religii niż
rodacy w starym kraju. Późniejsze spotkania przedstawicieli diaspory z Czechami z oj
czyzny oraz próby repatriacji do Czechosłowacji bywały szokiem dla obu stron, zupełnie
różnych w podejściu do religii. Innym przejawem zjawiska był rozwój antyklerykalizmu
wśród Czechów amerykańskich. Jak zauważają autorzy, inaczej niż w Czechach, w USA
nabrał on charakteru parareligijnego. W zestawieniu z tymi grupami imigrantów pocho
dzenia czeskiego wielu mieszkańców ziem czeskich prezentowało inny, można by po
wiedzieć laicki typ antyklerykalizmu. Zerwawszy więzi łączące ich z Kościołem katolic
kim, bardzo często nie nawiązywali żadnych innych związków ze zorganizowaną religią.
Być może przyczynił się do tego fakt, że również Kościół katolicki po 1918 r. pogodził
się ze swoją rolą jednego z wielu wyznań, zarzucił walkę o rząd dusz i popierał republi
kańskie instytucje. „Walka o kulturę” zakończyła się nie tyle triumfem jednej ze stron, ile
raczej zawieszeniem broni w sytuacji wyraźnej przewagi laickiego państwa.
„Český antiklerikalismus” to udane połączenie historii społecznej i historii idei.
Opisując dyskursy i motywy światopoglądowych debat, autorzy nigdy nie zapominają
dodać, kto w nich uczestniczył, do jakich struktur należał i jaką grupę społeczną repre
zentował. Na szczególne uznanie zasługuje połączenie tej perspektywy z regionalnymi
case studies. Taka kombinacja zaowocowała mnóstwem ciekawych spostrzeżeń, często
weryfikujących intuicyjne założenia. Dzięki niej widać wyraźnie, że podobne warunki
wstępne niekoniecznie musiały prowadzić do zbliżonych efektów. Czasami o zwycię
stwie jednej lub drugiej strony „walki o kulturę” decydowała osobowość lokalnego na
uczyciela albo księdza. Podsumowując owe regionalne sondy, autorzy zwracają uwagę
na pewną elastyczność dyskursów. Ich nosicielami, zwłaszcza w większych miastach,
bywały konkretne osoby bazujące na strukturach organizacji. W mniejszych miejscowo
ściach, w których również doszło do zaostrzenia sporów światopoglądowych, nierzadko
brakowało któregoś z tych elementów. Tam, gdzie nie istniały struktury, ideologia anty
klerykalna (bądź „klerykalna”) utrzymywała się za sprawą jednostek. Tam gdzie brako
wało wyraźnych liderów opinii pierwszoplanowym aktorem stawały się struktury, na
przykład lokalne towarzystwo gimnastyczne Sokol albo jego katolicki odpowiednik Orel.
W niektórych miejscowościach opisanych w książce nie było ani struktur, ani działaczy,
a czeski Kulturkampf minął je bokiem.
Maciej Górny
Polska Akademia Nauk
Instytut Historii im. T. Manteuffla

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

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

179

***

Lech M r ó z, Roma–Gypsy presence in The Polish–Lithuanian Common
wealth: 15th–18th centuries, English translation by J. F o m i n a, Central
European University Press, Budapest–New York 2015; VIII, [2], ss. 321; il.
Po kilkunastu latach od polskiego pierwowzoru ukazało się angielskie tłumaczenie
książki Lecha M r o z a „Dzieje Cyganów–Romów w Rzeczypospolitej XV–XVIII w.”
(Warszawa 2001). Jest to dzieło wybitnego znawcy problematyki romskiej, uczonego od
lat związanego z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu
Warszawskiego.
W porównaniu z wydaniem polskim edycja angielska została znacząco i w sposób
przemyślany skrócona. Objętość obu książek różni się o ponad 200 stron, przede wszyst
kim, dlatego że w wersji angielskiej zrezygnowano z obszernej części drugiej — źródło
wej. Jej swoistym ekwiwalentem uczyniono dołączone na końcu każdego z rozdziałów
próbki najważniejszych czy najciekawszych dokumentów. Tego m.in. dowiedzieć się
możemy ze wstępu w klarowny sposób wprowadzającego czytelnika zarówno w proble
matykę pracy, jak i w rozwiązania przyjęte w omawianym wydaniu.
Struktura pierwszej części książki została natomiast zachowana bez większych
zmian. W pierwszym rozdziale („The Arrival of the Gypsies to Poland”) autor opowiada
najdawniejsze dzieje Cyganów–Romów na ziemiach polskich, datujące się jego zdaniem
już na początek XV w., obalając przy tym stereotyp Cygana–wędrowca. Pierwsi odnoto
wani przedstawiciele tego ludu należeć mieli bowiem do mieszczaństwa i rycerstwa.
Jednak sposób ich identyfikacji (dosłowne traktowanie nazwisk/przydomków) może bu
dzić wątpliwości. Następny („Gypsies in the Polish Lithuanian Commonwealth in the
16th Century”) traktuje o pierwszych znanych ze źródeł grupach cygańskich na terenach
Korony i Litwy. Jednej z nich, najlepiej udokumentowanej źródłowo, poświęca osobny,
trzeci już rozdział („Piotr Rotemberg — A Philistine from Egypt Minor, with His
Company”). Zauważalną na przykładzie jej losów zmianę w podejściu miejscowej ludno
ści i władz do Cyganów opisuje rozdział czwarty („»That there should be no Gypsies in
the Crown« – Times of Repressions”), gdzie czytelnik znajdzie analizę najwcześniejsze
go polsko–litewskiego prawodawstwa odnoszącego się do Romów. W następnym autor
opisał losy tego ludu w wieku XVII („Cultural Adaptation of Gypsies in the 17th
Century”), akcentując z jednej strony tendencje asymilacyjne względem społeczności za
domowionych w Rzeczypospolitej wcześniej, z drugiej zaś przybywanie kolejnych grup,
przede wszystkim z ziem węgierskich i wołoskich. Rozdział „Królowie i starsi nad
Cyganami” („Gypsy Kings and Elders”) poświęcony jest wszystkim znanym autorowi
wzmiankom o mianowanych przez króla zwierzchnikach nad Cyganami, których zasięg
władzy był zróżnicowany (cała Rzeczpospolita lub tylko Litwa, Korona czy ich prowin
cje), zarówno z wieku XVII, jak i z XVIII. W przedostatnim rozdziale („Gypsies as
a Criminal Element in the 18th Century”) obserwujemy już nie tyle narodziny, ile umac
nianie się stereotypu kojarzącego społeczności cygańskie z przestępczością. Zasadniczą
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część książki kończy natomiast, chyba celowo tu umieszczony, rozdział o Cyganach
osiadłych w dobrach kresowych rodów magnackich Sanguszków i Radziwiłłów („Gypsies
at the Landed Properties of the Sanguszko and Radziwiłł Families”). Przedstawione dzie
je Cyganów rekapituluje krótkie zakończenie („Conclusions”) napisane, co warto pod
kreślić, z dużą dozą autokrytycyzmu.
W aparacie naukowym pracy przypisy odautorskie opracowane zostały (tak jak
w wydaniu polskim) w systemie oksfordzkim. Dużą pomocą będą z pewnością przypisy
dolne zawierające cytaty źródłowe w brzmieniu pierwotnym (na ogół) oraz wyjaśnienie
występujących w nich terminów. Zdecydowano bowiem o przekładzie łacińskich cyta
tów źródłowych za pośrednictwem tłumaczenia polskiego. Biorąc pod uwagę spodziewa
ny krąg odbiorców książki, jest to może decyzja zrozumiała, niemniej nieco razi. Ogólnie
rzecz ujmując, poza pojedynczymi przypadkami nie ma jednak rażących błędów w tłu
maczeniu. Te zaś znajdujemy w dość trudnych fragmentach staropolskiego źródła, co
może być okolicznością łagodzącą. Niewychwycone przez korektę literówki w tym spo
rym tomie spotykamy dość rzadko. Dołączona bibliografia wraz z wspomnianym już wy
borem zdjęć oryginalnych dokumentów z pewnością okażą się pomocne dla profesjonal
nej części czytelników, natomiast umieszczony na końcu książki indeks ułatwi poruszanie
się wśród jej licznych bohaterów.
Największą zasługą i wartością książki Lecha Mroza jest wznowienie i (docelowo)
umiędzynarodowienie wśród miłośników historii tematu Cyganów–Romów w dawnej
Koronie i Litwie. Niektóre ustalenia autora z pewnością zasługują na rzeczową dyskusję
ze strony historyków profesjonalistów, niemniej książka jako całość zdecydowanie się
broni, stąd nie sposób ocenić ją inaczej niż pozytywnie.
Emil Kalinowski
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny
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Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy
z Ziem Zabranych — rola i miejsce w badaniach historycznych
Redakcja Wiesław Caban, Lidia Michalska–Bracha
Format B5, s. 538, ISBN 978–83–286–0003–4

„Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych — rola i miejsce w ba
daniach historycznych, to czteroczęściowa książka stanowiąca podsumowanie poważ
nego projektu badawczego realizowanego w ramach grantu uzyskanego w Narodowym
Programie Rozwoju Humanistyki (…). Praca zawiera studia autorstwa ponad czterdzie
stu autorów z Polski i z zagranicy — przede wszystkim z Ukrainy, Litwy i Białorusi oraz
z Rosji. Stanowi ona swoiste kompendium wiedzy na temat źródeł wspomnieniowych,
memorabiliów i epistolografii, dla których centrum proweniencji stanowiły obszary
wschodnie dawnej Rzeczypospolitej. Od strony problematyki źródła te dotyczą jednak
znacznie rozleglejszego obszaru, bowiem obejmują w gruncie rzeczy przestrzeń całego
Cesarstwa Rosyjskiego, w tym przede wszystkim Syberię, a także — w mniejszym stop
niu — kwestie emigracji z tych terenów z obszaru zachodniej Rosji do austriackiej Galicji
i — zwłaszcza — na zachód Europy.
   Reasumując recenzowana książka jest przekonywającym dowodem na żywotność
źródeł z zakresu memuarystyki i epistolografii i świadczy o ich fundamentalnym znacze
niu dla badań historycznych” (z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Leszka Zasztowta).
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Archeologia koki
Io preferisco una vita di 10 anni con coca che una di
10 000 000 000 000 000 000 000 secoli senza coca.
Paolo Mantegazza

Wykorzystywanie przez ludzi substancji psychoaktywnych, działających przede
wszystkim na ośrodkowy układ nerwowy, wpływających na świadomość, zmieniających nastrój, sposób odczuwania emocji, zdolności postrzegania i zachowanie,
ma zapewne bardzo długi rodowód sięgający daleko w czasy prehistoryczne. Zdają
się o tym świadczyć zarówno wyniki badań etologicznych wskazujące na regularne i nieprzypadkowe zażywanie takich substancji przez przedstawicieli innych
1
gatunków , jak i legendy czy mity zebrane przez etnografów w wielu regionach
świata (przede wszystkim wśród społeczności zbieracko-łowieckich i pasterskich),
mówiące o tym, że stosowania niektórych środków tego rodzaju ludzie nauczyli się
właśnie od obserwowanych przez siebie zwierząt. Nie chodzi tu wyłącznie o substancje drastycznie zmieniające stan naszego umysłu (jak dzieje się to w przypadku reniferów jedzących muchomory z gatunku Amanita muscaria), ale również
o popularne używki, np. kawę, o której pobudzających właściwościach ludzie
mieli się rzekomo dowiedzieć za sprawą tańczących kóz należących do pewnego
etiopskiego pasterza.
Substancje psychoaktywne stosowane były w przeszłości nie tylko — choć
zapewne również — w celach rekreacyjnych, lecz także jako stymulanty (środki
poprawiające psychiczną i fizyczną wydolność organizmu podczas długotrwałego
wysiłku), depresanty (środki działające uspokajająco, nasennie i przeciwlękowo),

1

Zachowania związane ze spożywaniem przez niektóre gatunki zwierząt minerałów oraz różnego rodzaju substancji pochodzenia roślinnego albo zwierzęcego mogących mieć wpływ na stan ich
zdrowia lub zachowanie określa się terminem zoofarmakognozy. W kontekście niniejszego artykułu
vide m.in. G. S
, Animals and Psychedelics: The Natural World and the Instinct to Alter
Consciousness, Rochester 2012.
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medykamenty, afrodyzjaki2 oraz tzw. enteogeny3, czyli substancje indukujące odmienne stany świadomości, doświadczenia mistyczne i duchowe. W tej ostatniej funkcji
4
wykorzystywano je przeważnie w kontekście praktyk szamańskich czy religijnych .
Za halucynacyjne lub psychodeliczne właściwości poszczególnych enteogenów (przede wszystkim grzybów i roślin) odpowiedzialne są przeważnie zawarte
w nich toksyczne alkaloidy, które mogą dostać się do organizmu w wyniku przyjęcia ich drogą doustną, oddechową lub zostać absorbowane przez skórę. Lista
tego rodzaju środków jest bardzo długa, a każdy kontynent dysponuje sporą ich
liczbą (fakt ten notabene również wydaje się potwierdzać starożytne korzenie
użytkowania substancji psychoaktywnych przez ludzkość). W Afryce są to między innymi takie rośliny, jak iboga (zawierająca alkaloid ibogainę), lotos błękitny
(apomorfina), różne gatunki grzybów halucynogennych (psylocybina i psylocyna);
w Eurazji — muchomor czerwony (muskaryna, kwas ibotenowy i muscymol), bieluń dziędzierzawa i pokrzyk wilcza jagoda (m.in. hioscyjamina, atropina), konopie indyjskie (tetrahydrokannabinol) i mak lekarski służący do produkcji opium
(m.in. morfina, kodeina), różne gatunki hub, w końcu również miód pitny i wino
(alkohol); na wyspach Pacyfiku — przede wszystkim pieprz metystynowy zwany
kava (kawalaktony); w Ameryce Północnej i Środkowej — tytoń (nikotyna), bieluń
z gatunku Datura wrightii (skopolamina), kaktus pejotl (meskalina), agawa, z której produkuje się niskoalkoholowy napój pulque, roślina strączkowa z gatunku
Dermatophyllum secundiflorum (cytyzyna), wilec Ipomoea tricolor i pnącze Rivea
corymbosa (ergina) oraz Salvia divinorum, czyli szałwia wieszcza (salwinoryna).
Ciekawym choć dyskusyjnym przykładem z obszaru Mezoameryki jest użycie
w podobnych celach jadu produkowanego przez gruczoły ropuch z rodzaju Bufo
5
(bufotonina) .
W Ameryce Południowej lista roślin zawierających substancje psychoaktywne
i wykorzystywanych przez rdzenną ludność jest wyjątkowo bogata i zróżnicowana.
Obejmuje ona m.in. kaktusy kolumnowe z gatunków Echinopsis pachanoi (znany
jako San Pedro) i Echinopsis peruviana (oba zawierają meskalinę), nasiona drzew
bobowatych z gatunków Anadenanthera colubrina (zwane vilca) i Anadenanthera
peregrina (określane mianem yopo) czy muszkatołowcowatych z rodzaju Virola
(dimetylotryptamina — DMT i bufotenina), które po sproszkowaniu można palić
2

Ch. R
, Rośliny miłości. Afrodyzjaki wczoraj i dziś, Warszawa 1992.
Określenie enteogen wprowadzone zostało do literatury w 1979 r. przez grupę etnobotaników,
mitografów i religioznawców (m.in. Carla A.P. R
, Richarda Evansa S
, autora bestselerowej książki The Plants of the Gods: Their Sacred, Healing, and Hallucinogenic Powers (1979),
Jonathana O
i Roberta Gordona W
a).
4
Vide m.in.: N. D
, Szamanizm, Poznań 1994; M. E
, Szamanizm i archaiczne techniki
ekstazy, Warszawa 1994; A. S
, Szamanizm, Kraków 2005.
5
A.B. K
, Ecce Bufo: The Toad in Nature and in Olmec Iconography, „Current Anthropology”, t. XXIII, 1982, s. 273–290; A. C
, B. Z , A. C
, Another Look at Bufo marinus
and the San Lorenzo Olmec, „Current Anthropology”, t. XLVI, 2005, nr S5, s. 129–133.
3
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albo wciągać nosem, pnącze Banisteriopsis caapi i krzew Psychotria viridis
(DMT) służące do produkcji psychodelicznego napoju ayahuasca, tytoń batun,
czyli machorka (zawierająca w liściach do dziesięciu razy więcej nikotyny niż
tytoń szlachetny) oraz krasnodrzew pospolity, czyli koka (kokaina).
Czym innym jest oczywiście wyrażone wyżej przypuszczenie o dawnym rodowodzie stosowania przez ludzkość substancji psychoaktywnych (poparte nawet
wspomnianymi już wcześniej przesłankami), czym innym zaś względna pewność
ugruntowana dowodami archeologicznymi. Te pochodzą dopiero z epoki górnego paleolitu (mniej więcej 14 do 8 tys. lat p.n.e.), zdecydowanie liczniej odnotowywane są jednak dopiero w materiale kultur późniejszych, które stosowały już
6
rozwiniętą gospodarkę rolniczą (tj. z epoki neolitu i brązu) . Na stosowanie przez
naszych przodków różnych rodzajów środków psychoaktywnych wskazywać może
7
co najmniej siedem kategorii źródeł archeologicznych :
— obecność niestrawionych substancji tego rodzaju w dobrze zakonserwowanych szczątkach ludzkich (przede wszystkim powstałych w wyniku naturalnej mumifikacji w środowisku skrajnie zimnym, suchym albo bagiennym);
— obecność psychoaktywnych alkaloidów w szczątkach ludzkich (analizie
najczęściej poddaje się włosy i paznokcie);
— występowanie w kośćcu zmian fizycznych będących następstwem długotrwałego używania takich środków (w tym wypadku najczęściej zwraca się
uwagę na zęby);
— obecność w materiale archeologicznym makroszczątków roślin (ich liści,
nasion lub owoców) zawierających tego typu substancje i znajdowanych
w kontekście wskazującym na ich zbieranie, przygotowywanie do spożycia
albo spożywanie;
— występowanie na naczyniach osadów poświadczających wykorzystanie
tych naczyń do produkcji napojów alkoholowych metodą fermentacji;
— obecność w materiale archeologicznym badanych kultur artefaktów służących do przechowywania, przygotowywania i użytkowania środków psy8
choaktywnych ;
6

R. R
, Alchemia kultury. Od opium do kawy, Warszawa 2002.
Cztery z tych kategorii wymieniono w: E. G
-D
, Psychoactive Substances in Prehistoric Times: Examining the Archaeological Evidence, „Time and Mind”, t. VIII, 2015, nr 1,
s. 91–112.
8
Wśród utensyliów wykorzystywanych do zażywania środków psychoaktywnych jedną z ciekawszych kategorii zabytków z obszaru Ameryki Południowej stanowią niewielkie drewniane, kamienne,
kościane oraz — wyjątkowo rzadko — metalowe tabliczki pochodzące głównie z terenów zachodniej
części kontynentu (od Kolumbii przez Peru i Boliwię do północnych regionów Chile i Argentyny)
i służące do inhalacji pyłu otrzymywanego ze sproszkowanych nasion kilku odmian roślin z gatunków
Anadenanthera colubrina i Anadenanthera peregrina (C.M. T
, D.B. R
, Anadenanthera:
Visionary Plant of Ancient South America, New York 2012). Początek produkcji wspomnianych tabliczek (określanych w literaturze anglojęzycznej jako snuff trays, w hiszpańskojęzycznej zaś jako
7
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— tworzenie przedstawień ikonograficznych, które mogą być interpretowane
jako wyobrażenia specyficznych gatunków grzybów i roślin (zdecydowanie
rzadziej zwierząt), z których pozyskiwano takie substancje, scen przygotowywania lub zażywania środków zmieniających świadomość i wreszcie
jako obrazy w jakimś stopniu zainspirowane ich spożyciem lub powstałe
pod ich wpływem.
Koka, której więcej uwagi poświęcimy w dalszej części artykułu, jest w tym
kontekście wyjątkowo interesującym przedmiotem badań, gdyż o jej użyciu przez
przedstawicieli społeczności zamieszkujących znaczne obszary Ameryki Południowej w czasach prekolumbijskich świadczą źródła należące do niemal wszystkich z wymienionych wyżej kategorii. Dodatkowo, nasze obserwacje możemy
wesprzeć licznymi dokumentami pisanymi na jej temat, pochodzącymi z czasów
9
konkwisty i początków kolonii, a także bogatym materiałem etnograficznym .
I. KOKA

Koka, osiągający do 2–3 m wysokości krzew krasnodrzewu pospolitego z rodzaju
10
Erythroxylum, jest jedną z najważniejszych roślin obszaru andyjskiego . Wykotabletas de rapé) datuje się na ok. 1200 r. p.n.e., lecz największe nasilenie ich użytkowania przypada
na I tysiąclecie n.e. i czasy rozwoju kultury Tiwanaku/Tiahuanaco (w rejonie rzeki Loa w północnym
Chile były one prawdopodobnie wytwarzane aż do okresu inkaskiego, a więc do XV lub nawet
XVI w.). Tabliczki mogły być niezdobione lub dekorowane przedstawieniami postaci o cechach nadprzyrodzonych, ludzi i zwierząt oraz motywami geometrycznymi. Towarzyszyły im zazwyczaj tuby
wykonane z drewna, trzciny albo kości służące do wdychania proszku przez nos, szpatułki przeznaczone do porcjowania substancji halucynogennej przechowywanej w torebkach lub pojemnikach wykonanych z tykwy albo muszli i niekiedy kamienne moździerze, w których rozcierano nasiona. Z badań wykopaliskowych i kolekcji muzealnych znanych jest obecnie kilkaset zabytków tego typu.
Niektóre z nich — jak np. tabliczki odkryte w 1970 r. w grobie na stanowisku Caliicho koło miejscowości Niño Korin w Boliwii — pochodzą z kontekstów wyraźnie wskazujących na ich przeznaczenie.
We wspomnianym grobie zbiorowym datowanym na ok. IV w. n.e. odkryto sześć drewnianych bogato
ornamentowanych tabliczek, trzcinowe tuby do wdychania proszku, łyżeczki i szpatułki do jego nabierania, kamienny moździerz i tłuczki, pojemnik z tykwy, a także strąk Anadenanthera colubrina oraz
liść tytoniu (S.H. W
, A Medicine-Man’s Implements and Plants in a Tiahuanacoid Tomb in Highland Bolivia, „Etnologiska Studier”, t. XXXII, 1972, s. 7–114). Podsumowaniu dotychczasowych badań prowadzonych nad tą grupą zabytków poświęcona była praca licencjacka p. Pauliny Komar
(Instytut Archeologii UW) zatytułowana „Ikonografia tabliczek do zażywania substancji halucynogennych z rejonu południowych Andów”, napisana pod kierunkiem J.Z. Wołoszyna w 2005 r. Niniejszym
składamy Autorce serdeczne podziękowania za możliwość skorzystania z wyników tego opracowania.
9
H. H
, Ziarna zmian. Sześć roślin które zmieniły oblicze świata, Warszawa 2010;
M. R
D C
, Plantaciones prehispánicas de coca en la vertiente del Pacífico,
„Revista del Museo Nacional”, t. XXXIX, 1973, s. 193–207.
10
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rzystywana w życiu codziennym ma ona spore znaczenie ekonomiczne, jest stosowana w medycynie ludowej, zajmuje także ważne miejsce w religii i rytuale tej
11
części Ameryki Południowej . Liście koki zawierają metylobenzoiloekgoninę,
organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów o szkielecie tropanu, będący
estrem metylowym benzoiloekgoniny; ten z kolei związek znany jest znacznie lepiej
pod zwyczajową nazwą kokainy. Liść krasnodrzewu zawiera najczęściej między
0,1 a 0,9% tej substancji, a oprócz tego węglowodany, minerały i witaminy, które
12
mogą być dodatkowym źródłem energii dla konsumentów . Warto podkreślić, że
kokaina nie jest bynajmniej jedynym alkaloidem, którego źródłem są liście koki.
W zależności od gatunku, oprócz samej kokainy, liście tej rośliny zawierają około
osiemnastu innych alkaloidów z grupy tropanów, pirolidyn i pirydyn. Ich działanie
13
było w przeszłości przedmiotem szczegółowych studiów . W ich wyniku stwierdzono między innymi, że żadna z pozostałych substancji zawartych w liściach koki
nie jest ani tak toksyczna jak kokaina, ani nie wywołuje — charakterystycznego
właśnie dla działania kokainy — efektu euforii.
Liście koki spożywane są tradycyjnie w formie wysuszonej, z dodatkiem
substancji alkalicznej (najczęściej związków wapnia) uzyskiwanej przeważ14
nie z popiołu pochodzenia roślinnego , rozdrobnionych minerałów wapnia czy
z muszli skorupiaków. Dodatek wapna poprawia smak używki, a także ułatwia
wydzielanie kokainy i uzyskanie pożądanego efektu. Suche liście koki są przeżuwane, a zawarte w nich kokaina i pozostałe alkaloidy wprowadzane do organizmu przez kontakt ze śluzówką jamy ustnej i wraz z połkniętą śliną. Na terenie
Andów liczba osób używających koki podnosi się wraz ze wzrostem wysokości
nad poziomem morza, jako że działanie tej używki znacznie ułatwia funkcjonowanie w warunkach wysokogórskich. Badania R. W o o d L e i g h a wykazały, że
ską, uprawiana w wilgotnym, tropikalnym klimacie wschodnich stoków Andów, w Peru i Boliwii,
i nizinna odmiana ipadu zwana koką amazońską, uprawiana w amazońskiej selwie w Peru i Kolumbii),
Erythroxylum novogranatense (górska odmiana novogranatense zwana koką kolumbijską, łatwo adaptująca się do klimatu suchszych nizin, uprawiana głównie w Kolumbii, oraz odmiana truxillense
zwana „koką z Trujillo”, uprawiana w suchym klimacie pustynnego wybrzeża Peru i w Kolumbii);
T. P
, L. R
, Cocaine and Cinnamoylcocaine Content of Thirty-one Species of Erythroxylum (Erythroxylaceae), „Annals of Botany”, t. LI, 1983, s. 641–659.
11
Liście koki stanowią jedną z ważniejszych ofiar dla miejscowych bóstw (m.in. dla apus —
bóstw ośnieżonych szczytów górskich, czy Pachamamy — ziemi), bywają też wykorzystywane do
wróżenia i w czasie licznych rytuałów o charakterze lokalnym (m.in. W.G. M
, Peru History
of Coca „The Divine Plant” of the Incas, New York 1901).
12
R.A. G
, C. D L
, A.M. B
, Cocaine: History, Social Implications,
and Toxicity — A Review, „Disease-a-Month”, t. LV, 2009, nr 1, s. 6–38.
13
M.in. M. N
, C.A. S
, I. K
, Biological Activity of the Alkaloids of Erythroxylum coca and Erythroxylum novogranatense, „Journal of Ethnopharmacology”, t. X, 1984, nr 3,
s. 261–274.
14
Najczęściej do tego celu używa się popiołu uzyskanego ze spalania łodyg komosy ryżowej
(Chenopodium quinoa), rośliny bogatej w związki wapnia.
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wśród społeczności wybrzeża ludzie żujący kokę stanowili w przeszłości zaledwie ok. 3% populacji, podczas gdy wśród mieszkańców niższych partii gór (od
ok. 1000 do 3000 m n.p.m.) odsetek ten wzrastał już do około 30%, a w populacjach wysokogórskich (zamieszkujących tereny powyżej 3500 m n.p.m.) dochodził
15
nawet do ponad 70% . Współcześnie proporcje te są zbliżone — na wybrzeżu
Pacyfiku (najbardziej zurbanizowanym i rozwiniętym) odsetek żujących kokę jest
najmniejszy, natomiast w górach, gdzie duża część populacji zachowała miejscową
tradycję (jak również ma łatwiejszy dostęp do surowca), spożycie jest najwyższe.
Aktualne badania wskazują, że kokę żuje się od trzech do pięciu razy dziennie,
każdorazowo przez 15 do 45 minut. Częstotliwość ta uzależniona jest oczywiście
nie tylko od miejsca zamieszkania, lecz także od wieku i płci konsumenta, jego
przywiązania do tradycji (koka wykorzystywana w rytuałach), a często także od
16
wykonywanej pracy . Liście koki są również używane we współczesnej medycynie ludowej. Stosuje się je — jak już wspomnieliśmy — do zmniejszenia efektów
wpływu dużych wysokości na organizm ludzki (w tym do zapobiegania chorobie
wysokościowej, zwanej w Andach soroche), jak również przy leczeniu złamań,
tamowaniu krwotoków, do łagodzenia problemów żołądkowych, jako afrodyzjak,
jako lek przeciwko malarii, wrzodom i astmie, jako anestetyk, czy wreszcie do
17
niwelowania odczucia głodu i pragnienia .
Jednym z najczęściej podnoszonych problemów dotyczących żucia liści koki
jest poziom toksyczności zawartych w nich alkaloidów. Należy tu jednak wyraźnie
rozróżnić skutki stosowania tej popularnej w Andach używki od efektów zażywania ekstrahowanej z niej chemicznie kokainy. Czysta kokaina jest silnie uzależniającym narkotykiem, a jej przedawkowanie może skutkować śmiercią konsumenta.
Przyjmowana długotrwale może powodować zmiany psychiczne, neurologiczne
(a w efekcie również behawioralne), upośledzać funkcjonowanie układu wydalniczego (zwłaszcza nerek), krwionośnego (serca), oddechowego (płuc), pokarmo18
wego i płciowego (zwłaszcza u kobiet) oraz wywoływać efekty laryngologiczne .
Dawki tego alkaloidu przyjmowane w trakcie żucia liści są natomiast stosunkowo
niewielkie i względnie bezpieczne (jego stężenie jest od 30 do 60 razy mniejsze
niż to potrzebne do wywołania zmian neurobehawioralnych), w związku z czym
nie pociągają za sobą tak dramatycznych skutków. Podczas gdy śmiertelna dawka
15

R.W. L
, Dental Morphology and Pathology of Pre-Spanish Peru, „American Journal
of Physical Anthropology”, t. XXII, 1937, s. 267–296.
16
C. A
, The Hold Life Has, Washington (D.C.) 2002; A. F
, Coca Chewing and HighAltitude Stress: Possible Effects of Coca Alkaloids on Erythropoiesis, „Current Anthropology”, t. XIX,
1978, nr 2, s. 277–291. Grupą zawodową najczęściej i w największych ilościach zażywającą kokę są
górnicy wysokogórskich kopalni rud metali (K. D
, R. L
, The Devil’s Miner, 2005, film
wytwórni Urban Landscapes Productions, Los Angeles, Kalifornia).
17
A.S. B
, J.D. J
, Coca: The History and Medical Significance of an Ancient Andean
Tradition, „Emergency Medicine International”, 2016, http://dx.doi.org/10.1155/2016/4048764.
18
Ibidem.
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czystej kokainy wynosi 1,2 g, to typowa ilość alkaloidu absorbowanego przy inten19
sywnym żuciu liści osiągnąć może ok. 200–300 mg (dzienna porcja suszu wynosi
ok. 50–60 g). Taką ilość substancji użytkownik przyswaja poza tym w ciągu kilkunastu godzin, a nie jednorazowo, przy czym nie cała uwolniona w procesie żucia
liści kokaina jest wchłaniana przez organizm.
BIOARCHEOLOGICZNE DOWODY UŻYTKOWANIA KOKI

Dotychczasowe badania nad użyciem liści koki jako naturalnego środka stymulującego, wykorzystywanego w społecznościach prekolumbijskich, można podzielić
na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza z nich obejmuje badania biochemiczne, druga
— badania makroskopowe zmian patologicznych występujących na zębach oraz
w obrębie wyrostków zębodołowych kości szczęki i żuchwy, które spowodowane
są długotrwałym stosowaniem tej używki.
Badania biochemiczne z zastosowaniem metod analizy radioimmunologicznej, chromatografii gazowej i spektrometrii masowej (zainicjowane w 1991 r.)
20
wykorzystują dane dotyczące metabolizmu kokainy w organizmie człowieka .
Wiemy, że po spożyciu związek ten jest w znacznej części (75–90%) matabolizowany do benzoiloekgoniny i estru metylowego ekogniny (dodatkowo niewielka
ilość kokainy jest przekształcana w norkokainę), a następnie usuwany przez układ
wydalniczy, część produktów powstałych w czasie tego procesu jest jednak maga21
zynowana w strukturze włosa i paznokci . Dzieje się tak zarówno w trakcie żucia
22
koki, jak i picia naparu z jej liści . Obecność metabolitów kokainy w szczątkach
archeologicznych potwierdza zatem bezpośrednie spożycie koki.
Badania makroskopowe polegają na obserwacji szczątków zębów oraz kości
szczęki i żuchwy pod kątem zużycia związanego z żuciem, jak również na obserwacji zmian o charakterze patologicznym. W tym ostatnim przypadku chodzi
głównie o odkładanie się kamienia nazębnego, powstawanie próchnicy i ubytków
(zwłaszcza w okolicy szyjki zębów trzonowych) przy jednoczesnej obecności
zmian o charakterze paradentozy. Tu należy wyjaśnić bowiem, że wysuszone liście
19

R.E. M
, C.V. W
, Death Caused by Recreational Cocaine Use. An Update, „Journal
of the American Medical Association”, t. CCLII, 1984, s. 1889–1893.
20
L.W. C
, A.C. A
, A. S
, Ch. W
, B. A
, The Frequency
and Antiquity of Prehistoric Coca-Leaf-Chewing Practices in Northern Chile: Radioimmunoassay
of Cocoaine Metabolite in Human-Mummy Hair, „Latin American Antiquity”, t. II, 1991, nr 3,
s. 260–268.
21
T. G , L. B
, S. S
, T. T
, M. J
, A. N
, Detection
and Quantification of Cocaine and Metabolites in Urine and Hair after Consumption of Coca Tea,
„Problems of Forensic Science”, t. XCIII, 2013, s. 450–464.
22
Herbata taka znana jest obecnie jako mate de coca lub mate de hoja de coca i jest powszechnie
dostępna w handlu detalicznym w wielu krajach andyjskich.
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koki po włożeniu do ust i nasączeniu ich śliną przeżuwane są z dodatkiem substancji mineralnych, a następnie deponowane na dłuższy czas między zębami a policzkiem w formie dość sporej grudki (hiszp. acullico, bola, ang. quid). Z tego powodu
sposób ich użycia powinien być więc w sumie opisywany nie jako proces żucia per
se, lecz raczej wysysania, a najpoważniejszych zmian powinniśmy się w związku
z tym spodziewać właśnie w okolicy szyjki zębów. Oczywiście tego typu zmiany
mogą powstawać niezależnie od stosowania koki, ale ich obecność w kontekstach
archeologicznych, w których odkrywa się inne, materialne pozostałości związane
z wykorzystaniem tej używki (same liście, wapno czy zestaw przyborów używa23
nych przy konsumpcji) mocno wspierają przekonanie o jej spożyciu .
Kamień nazębny jest efektem mineralizacji płytki nazębnej odkładającej się
w formie osadu przylegającego do powierzchni zęba. Płytka jest tworzona przez
różnorodne substancje: glikoproteiny, polisacharydy (będące produktami przemiany materii bakterii próchnicotwórczych i niepróchnicotwórczych), jak również
złuszczone fragmenty nabłonka oraz takie minerały jak wapń i fosfor, a jej kolor
24
zależy od barwy pożywienia . Lokalizacja ujść ślinianek w jamie ustnej determinuje
schemat powstawania i umiejscowienia kamienia nazębnego. Najpierw powstaje on
na zębach siecznych dolnych po stronie językowej oraz na zębach przedtrzonowych
25
i trzonowych górnych po stronie policzkowej . Wszystkie zachowania, które prowadzą do wzrostu poziomu wydzielania śliny (a więc także żucie liści koki), mogą
prowadzić do zwiększenia depozycji kamienia nazębnego. Dodatkowo użycie rozdrobnionej substancji wapiennej, pochodzącej np. z muszli lub popiołu, wpływa
na zwiększenie poziomu minerałów wchodzących w skład kamienia nazębnego,
26
zwłaszcza że poziom alkaliczności również ułatwia jego przyrost . Należy tu również dodać, że choć samo powstanie płytki nazębnej i, później, kamienia nazębnego
nie jest do końca zjawiskiem o charakterze patologicznym, to jednak pozostaje
w mniej lub bardziej bezpośrednim związku z wieloma takimi zjawiskami; jest
jedną z przyczyn chorób przyzębia i może prowadzić do powstania próchnicy,
27
a nawet przyżyciowej utraty zębów .
Aby powiązać wskazane wyżej zmiany o charakterze patologicznym zachodzące z użyciem liści koki w obrębie jamy ustnej, należy zawsze pamiętać o kontekście archeologicznym znaleziska. Ponieważ wiemy, że na obszarze Peru, lub
szerzej — Andów, żuto liście koki, mamy mocne podstawy, by twierdzić, że
23

O.M. L
, Dental Effects of Diet and Coca-Leaf Chewing on Two Prehistoric Cultures
of Northern Chile, „American Journal of Physical Anthropology”, t. CI, 1996, s. 475–489.
24
Stomatologia zachowawcza. Zarys kliniczny, red. Z. J
, Warszawa 2004.
25
Y. J , H. Y , Supragingival Calculus: Formation and Control, „Critical Reviews in Oral
Biology and Madicine”, t. XIII, 2002, s. 426–441.
26
S.W. H
, Dental Anthropology, Cambridge 1996.
27
D.J. W
, Dental Calculus: Recent Insights into Occurence, Formation, Prevention, Removal
and Oral Health Effects of Supragingival and Subgingival Deposits, „European Journal of Oral
Sciences”, t. CV, 1997, s. 508–522.
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zmiany widoczne na zębach i kościach szczęki czy żuchwy będą z tym faktem
pośrednio powiązane. Na innych terenach (na przykład w Azji, Malezji czy na
28
Madagaskarze), gdzie popularną używką jest betel , zmiany tego typu można wią29
zać z żuciem tej z kolei substancji . Oczywiście przy interpretacji tego rodzaju
materiału należy również pamiętać, że inne czynniki, takie jak rodzaj przyjmowanego pożywienia czy sposób jego przygotowania również mogą wpływać niekorzystnie na stan zdrowia jamy ustnej.
Liczne badania bazujące zarówno na materiale archeologicznym, jak i na współczesnych badaniach medycznych wyraźnie wskazują na powiązanie występowania
wymienionych wyżej zmian patologicznych z intensywnym wykorzystywaniem
liści koki. Przykładem takich badań są opracowania dotyczące północnochilij30
skich kultur Chinchorro i Maitas Chiribaya opublikowane przez L a n g s j o e n a .
Wykazały one istotne różnice między populacjami obu kultur, przede wszystkim
pod kątem występowania próchnicy (zwłaszcza w okolicach szyjki zębów) i przyżyciowej utraty uzębienia. Chiribaya znacznie intensywniej korzystali z tej używki;
na terenie ich cmentarzysk odkryto liczne znaleziska liści koki w kontekstach
funeralnych (w tym jedno bardzo ciekawe znalezisko w postaci glinianego naczy31
nia wypełnionego liśćmi koki i umieszczonego w miejscu serca jednej z mumii ).
Chinchorro, którzy najwyraźniej znacznie rzadziej (jeśli w ogóle) wykorzystywali
kokę, wykazywali z kolei znaczną przewagę w stopniu starcia zębów (co miało
związek z ich dietą) i w występowaniu zapalenia w obrębie przyzębia. Badania
fizykochemiczne zdają się potwierdzać wyniki powyższych obserwacji. Analizy
włosów mumii Chinchorro nie wykazały obecności ani kokainy, ani jej metabolitów, natomiast badania mumii Chiribaya wskazały na intensywne stosowanie oma32
wianej używki .
Najstarsze szczątki liści koki pochodzące z kontekstu archeologicznego
zostały odkryte na dwóch stanowiskach — Las Pircas i Tierra Blanca — położonych w dolinie Nanchoc, na północnym wybrzeżu Peru. Na podłodze domu
28

Betel to popularna używka znana od starożytności będąca mieszanką liści pieprzu betelowego
(Piper betle), orzechów palmy areki (Areca L.) oraz substancji zawierających wapń (mleko wapienne
lub pokruszone muszle), doprawiana różnymi dodatkami smakowymi (goździki, kardamon, gałka
muszkatołowa, cukier itp.); jest stosowana jako środek o działaniu orzeźwiającym, pobudzającym
i odkażającym.
29
P.C. G
, C.S. R , Epidemiology of Betel Quid Usage, „Annals of Academy of Medicine
Singapore”, t. XXXIII, 2004, nr 4 (suplement), s. 31S–36S.
30
O.M. L
, Dental Effects.
31
S.E. G
, Artificial Mummies from the Andes, „Colloquia Antropologica”, t. XXVIII, 2004,
nr 2 (suplement), s. 141–157.
32
A.C. A
, M.J. A
, Chemical Dietary Reconstruction of North Chile Prehistoric
Populations by Trace Mineral Analysis [w:] Proceedings of the First World Congress on Mummy
Studies, Museo Arqueológico y Etnografico de Tenerife, Organismo Autonomo de Museos y Centros,
Cabildo de Tenerife, February 3–6, 1992, red. R. G
, Tenerife 1992, s. 451–462.
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z pierwszego stanowiska znaleziono siedem liści tej rośliny, na podłodze budynku
z drugiego — jeden. Obok znajdowały się grudki substancji zawierającej tlenek
wapnia. Odkrywcy uważają, że te materialne pozostałości stanowią wystarczający
33
dowód użytkowania koki dla jej pobudzających właściwości już ok. 8000 lat temu .
Kolejne bardzo wczesne znalezisko liści koki pochodzi ze stanowiska Culebras na
północnym wybrzeżu Peru. Makroszczątki tej rośliny zostały odkryte w kontekście
zespołu zawierającego m.in. pojemniki wykonane z tykwy (Lagenaria siceraria),
34
zawierające sproszkowany wapień. Datuje się je na ok. 2000 r. p.n.e. Liście koki
w kontekstach grobowych odkryto również na stanowiskach położonych na środ35
kowym wybrzeżu Peru. Znaleziska takie pochodzą np. ze stanowisk Asia czy
36
Ancón i są datowane na ok. 1800 r. p.n.e. Nie wiadomo oczywiście, czy są one
potwierdzeniem użycia koki jako środka pobudzającego, czy poświadczają tylko
jej stosowanie w rytuałach.
Najstarsze potwierdzone dowody zażywania koki również wskazują na bardzo wczesną metrykę wykorzystywania stymulujących właściwości tej rośliny.
Odkryto je na stanowisku kultury Alto Ramirez położonym na północnym
wybrzeżu Chile. Wśród odsłoniętych tam pochówków znajdowało się osiemnaście
dość dobrze zachowanych zmumifikowanych zwłok wraz z wyposażeniem. Próbki
włosów i paznokci dwóch z nich (dorosłego mężczyzny i kilkuletniego dziecka)
zawierały ślady kokainy i benzoiloekgoniny, które najprawdopodobniej pochodziły z przemiany metabolicznej kokainy z liści krasnodrzewu. Daty radiowęglowe
37
uzyskane dla obu mumii oscylowały ok. 2800 lat temu . Najlepszym — choć stosunkowo późnym — potwierdzeniem użycia koki jako środka pobudzającego są
pozostałości przeżutych liści odnalezione w ustach doskonale zachowanej mumii
trzynastoletniej dziewczynki, odnalezionej w pobliżu szczytu wulkanu Llullaillaco
38
w Argentynie . Mumia ta, znaleziona wraz z dwiema innymi (około sześcioletniej
33

T.D. D
, J. R
, D. U
, A. K
, V. V
, P.J. N
, Early
Holocen Coca Chewing in Northern Peru, „Antiquity”, t. LXXXIV, 2010, nr 326, s. 939–953.
34
F. E
, Early Sites on the Peruvian Cast, „Southwestern Journal of Anthropology”, t. XIII,
1957, s. 54–68.
35
Idem, A Preceramic Settlement in the Central Coast of Peru: Asia, Unit 1, „Transactions
of the American Philosophical Society”, t. LIII, 1963, nr 3, s. 1–139.
36
T. P
, The Origin, Evolution, and Diffusion of Coca, Erythroxylum spp., in South
and Central America [w:] Pre-Columbian Plant Migration, „Papers of the Peabody Museum
of Archaeology and Ethnology. Harvard University”, red. D. S
, t. LXXVI, 1984, s. 125–163.
37
M.A. R
, A.C. A
, L.W. C
, C.M. T
, O. L
, Antiquity
of Coca-leaf Chewing in the South Central Andes: A 3000 Year Archaeological Record of Coca-leaf
Chewing from Northern Chile, „Journal of Psychoactive Drugs”, t. XXXVII, 2005, nr 4, s. 455–458.
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of Sciences”, t. CX, 2013, nr 33, s. 13322–13327.
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dziewczynki i siedmioletniego chłopca), jest najprawdopodobniej pozostałością
ofiary ludzkiej w typie capacocha złożonej w czasach inkaskich, ok. 500 lat temu.
ARTEFAKTY I IKONOGRAFIA

Zwyczaj żucia liści koki (określany w języku hiszpańskim czasownikami masticar
lub bolear bądź terminami zapożyczonymi z języka keczua — chacchar, i ajmara
— picchar) stanowi współcześnie jeden z najsilniejszych przejawów rdzennej tradycji Andów, przywiązanie zaś do niego jest jednym z najważniejszych elementów
tożsamości kulturowej ludności indiańskiej Peru, Boliwii, Kolumbii i wysokogórskich obszarów Argentyny. Sposób stosowania opisywanej używki oraz przedmioty wykorzystywane przy żuciu koki nie uległy znaczącym zmianom mimo
upływu setek lat, co poświadczają zarówno dane etnograficzne, źródła historyczne,
jak i dowody archeologiczne.
Wysuszone liście koki ich użytkownicy tradycyjnie przechowują w wełnia39
nych, niewielkich, zwykle prostokątnych torbach określanych jako chuspa albo
huallqui, substancja wapienna zaś (llipta, ilucta, mambe lub lejía), której niewielka
ilość jest dodawana do liści w trakcie żucia, trzymana jest zazwyczaj w pojemniku
z tykwy (zwanym calero, poporo lub ishcupuro) i wkładana do ust przy użyciu
szpatułki wykonanej z drewna albo metalu. Te trzy rodzaje przedmiotów znane
są doskonale zarówno antropologom i etnografom, jak i archeologom pracującym
w Andach, warto jednak zaznaczyć, że przedstawiciele poszczególnych kultur
mogli je wytwarzać w różny sposób i z różnych materiałów.
Prekolumbijskie chuspas znajduje się stosunkowo rzadko. Wykonane z materiałów organicznych mają szanse przetrwać jedynie w sprzyjających warunkach
środowiskowych. Wielobarwne, niekiedy bardzo bogato ornamentowane torby
na kokę znane są m.in. z takich kultur jak Tiwanaku, Wari, Chancay, Chimu czy
Inka. Zdecydowanie lepiej zachowują się przedmioty należące do dwóch kolejnych kategorii zabytków, to jest naczynia służące do przechowywania substancji
wapiennej i towarzyszące im szpatułki. Najbardziej okazałe artefakty tego typu
wytwarzano z metali szlachetnych. Powszechnie znane są złote albo odlewane
z tumbagi (stopu złota i miedzi) wspaniałe poporos i szpatułki wykonane przez
utalentowanych metalurgów kultur Quimbaya, Tairona czy Chibcha-Muisca, rozwijających się przed podbojem hiszpańskim na obszarze dzisiejszej Kolumbii.
Wiele z tych zabytków (pochodzących niestety w znacznej części z wyrabowanych
cmentarzysk) znajduje się dziś w bogotańskim del Museo Oro, natomiast w kolekcjach europejskich najbogatszy ich wybór można podziwiać w madryckim Museo
de América. Z materiału kultur rozwijających się na terenie dzisiejszego Peru
i Boliwii znane są pojemniki wykonywane z tykw, ale również caleros ceramiczne
39
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, Carrying Coca: 1,500 Years of Andean Chuspas, New York 2014.
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(często naśladujące kształtem tykwy) i drewniane (niekiedy bogato zdobione
przedstawieniami istot nadnaturalnych) oraz misternie zdobione srebrne szpatułki
pochodzące z kultury Chimu.
Bogata ikonografia kultury Moche, rozwijającej się na północnym wybrzeżu
Peru w I tysiącleciu n.e. — której uwagę poświęciliśmy już dwukrotnie w nume40
rach tematycznych „Przeglądu Historycznego” — również w przypadku omawianego tu zwyczaju zażywania koki dostarcza wielu interesujących informacji.
Z ikonografii tej (przetrwałej do naszych czasów głównie za sprawą malowanych
i rzeźbiarsko opracowanych naczyń ceramicznych, odkrywanych przede wszystkim w kontekstach grobowych) znamy przedstawienia, które co najmniej od lat
trzydziestych XX w. — głównie na podstawie analogii historycznych i etnogra41
ficznych — opisywane są właśnie jako sceny zażywania koki . Żucie liści krasnodrzewu było w ikonografii Moche związane z użyciem trzech wspomnianych
już wyżej typów przedmiotów: pierwszym była mała, przeważnie owalna albo
prostokątna, niekiedy wykończona frędzlami torba służąca do przechowywania
niewielkiego zapasu suszonych liści na własny użytek i zwykle noszona na szyi
czy na ramieniu, drugim — okrągłodenny pojemnik wykorzystywany do trzymania substancji wapiennej, trzecim — prosta pałeczka bądź szpatułka.

40

W. W
, J.Z. W
, Etapy dzieciństwa w kulturze Moche — materiały grobowe
i ikonografia, PH (Rodzina), t. CIII, 2012, nr 4, s. 603–627; J.Z. W
, Nadzy, bosi, z obnażonymi
pośladkami — jeńcy w sztuce Moche, PH (Ciało), t. C, 2009, nr 3, s. 387–405.
41
Wydaje się, że pierwszymi badaczami, którzy zwrócili uwagę na omawiane sceny, byli peruwiańscy uczeni Eugenio Y
i Fortunato L. H
w swej przełomowej pracy El mundo
vegetal de los antiguos peruanos (Lima 1934, s. 297). Czterdzieści lat później, w pierwszej monografii
poświęconej kulturze Moche, Elizabeth P. B
(The Mochica: A Culture of Peru, New York 1972,
s. 59–61) interpretowała Ceremonię Koki (ang. Coca Ceremony) jako obrządek związany z przygotowaniami do walki. Wojownicy — jej zdaniem — mieliby zażywać kokę w celach czysto praktycznych
jako środek stymulujący, zapewniający wytrzymałość w boju i dodający odwagi. Według autorki roślina ta miała również być wykorzystywana w celach rytualnych, m.in. w obrzędzie poświęcania broni
przed walką. Identyfikacja rozbudowanych scen malowanych techniką cienkiej linii jako scen zażywania koki oraz wyobrażeń poszczególnych osobników jako zażywających ten specyfik przedstawiona
została również kilka lat później przez Christophera B. D
(Moche Art of Peru. Pre-Columbian
Symbolic Communication, Los Angeles 1978, s. 116–119) i oparta była przede wszystkim na porównaniu przedmiotów używanych w czasie tego rytuału przez postaci występujące w ikonografii Moche
z przedmiotami stosowanymi przez Indian Kogi z Kolumbii, wśród których prowadzone były badania
etnograficzne i wśród których obrzęd ten wciąż ma głęboką i niezwykle rozbudowaną symbolikę zarówno kosmologiczną, jak i seksualną (uczestniczą w nim wyłącznie mężczyźni). Donnan wykorzystywał przy tym analogie pochodzące z artykułu Willarda Z. P
z 1946 r. (Tribes of the Sierra
Nevada de Santa Marta, Colombia [w:] Handbook of South American Indians. The Andean
Civilizations, red. J. S
, Washington (D.C.) 1946, s. 865–886), zdjęcia Indian Kogi zażywających kokę (autorstwa wybitnego antropologa Gerardo Reichela-Dolmatoffa) oraz przedmioty (pojemnik z tykwy i szpatułkę) podarowane przez tego badacza do Museum of Cultural History, University
of California w Los Angeles.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

ARCHEOLOGIA KOKI

199

Dostępny korpus ikonograficzny dostarcza nam tylko kilku przykładów
rozbudowanych scen malowanych przedstawiających rytuał zażywania koki,
w którym bierze udział kilku uczestników; znacznie więcej znajdujemy w nim trójwymiarowych, pełnofigurowych wyobrażeń pojedynczych postaci, które oddają
się tej czynności lub mogą być z nią wiązane. Wiele z nich posiada przy sobie
niektóre z wymienionych wyżej przedmiotów, a część — nawet cały ich zestaw.
Najliczniejsze w tej grupie są przedstawienia osobników mających przy sobie
charakterystyczne chuspas zawieszone na szyi albo na ramieniu, ale nie brak też
wizerunków postaci, które trzymają w dłoniach caleros i szpatułki, a więc tych,
które — jak można się domyślać — znajdują się właśnie w trakcie zażywania koki.
Najciekawszą przy tym sprawą jest to, że — jak wykazał to niedawno jeden z auto42
rów niniejszego artykułu — w roli coqueros, to jest ludzi zażywających kokę,
artyści Moche przedstawiali wyłącznie cudzoziemców, swoich sąsiadów, reprezentantów kultury Recuay rozwijającej się równolegle w górskim regionie północnego
Peru. Artyści ci znali więc sam rytuał i wykorzystywane przy nim parafernalia,
sami jednak prawdopodobnie nigdy w nim nie uczestniczyli. Żucie liści koki było
dla nich jednym z czytelniejszych elementów wyróżniających obcych.
Podstawowym atrybutem konsumenta koki w sztuce Moche był pojemnik na
substancję alkaliczną mający niezwykle charakterystyczny i niemal zawsze ten
sam kształt (szpatułki miały nieodmiennie formę prostych, zwykle dość długich,
niezdobionych pałeczek). Był to rodzaj okrągłodennej butelki wykonanej prawdopodobnie z tykwy albo z innego materiału (np. z metalu) i mierzącej — jak
można sądzić na podstawie przedstawień — ok. 20–30 cm wysokości. Caleros
miały pękaty, kulisty brzusiec i długą prostą szyjkę zakończoną przeważnie bardzo
szerokim i grubym kołnierzem otaczającym wylew. Jak wynika z analogii etnograficznych, kołnierz taki formuje się w trakcie długotrwałego używania pojemnika; nadmiar substancji wapiennej, która za pomocą szpatułki pobierana jest
z jego wnętrza, zostaje — przed włożeniem patyczka do ust — starannie wytarty
o krawędź szyjki, osadza się tam i twardnieje. Wśród Indian Kogi zamieszkujących region Sierra Nevada de Santa Marta w Kolumbii — stosujących do dzisiaj
pojemniki bardzo podobne do tych, które przedstawiano w ikonografii Moche —
po szerokości i grubości takiego wapiennego kołnierza tworzącego się z biegiem
lat wokół szyjki calero można ocenić, czy pojemnik należy do chłopca, młodszego
43
bądź starszego mężczyzny .
Nie ma tu oczywiście miejsca na zapoznawanie czytelnika z kilkudziesięcioma przedstawieniami użytkowników koki znanymi ze sztuki Moche — zostały
one wymienione i dokładnie omówione w cytowanej wcześniej publikacji jednego
44
z autorów — wspomnijmy jednak o kilku najważniejszych. Wśród malowanych
42
43
44
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, Wróg — Inny — Sąsiad. Obraz obcego w kulturze Moche, Warszawa 2014.
, Peru History of Coca, s. 210.
, Wróg — Inny — Sąsiad, s. 107–143.
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wyobrażeń szczególną uwagę warto zwrócić na dwie sceny. Pierwsza została
przedstawiona na naczyniu znajdującym się obecnie w zbiorach berlińskiego
45
Ethnologisches Museum (Nr Inw.: V A 62161; Fig. 1a) . Ukazuje ona sytua46
cję, w której naprzeciwko siebie, najprawdopodobniej w jaskini , siedzą dwaj
wojownicy — Moche i obcy, tj. przedstawiciel górskiej kultury Recuay. Jedynie
47
cudzoziemiec, którego identyfikacja nie budzi żadnych wątpliwości , wyobrażony został jako coquero. W lewej dłoni trzyma on pojemnik na wapno, w prawej
zaś szpatułkę, którą właśnie wkłada do ust. Przed nim leży torba zwierająca liście
koki. Podkreślić należy, że jest to jedyna zachowana do naszych czasów scena ilustrująca udział przedstawiciela ludności wybrzeża (choćby tylko jako obserwatora)
w czynności zażywania koki; we wszystkich innych obcy ukazani są wyłącznie we
własnym gronie.

Il. 1a. V A 62161 (dzięki uprzejmości Ethnologisches
Museum, Berlin, fot. J.Z. Wołoszyn)
Il. 1b. Scena zażywania koki z naczynia V A 62161
(za: Kutscher 1983: Abb. 129, przerys J.Z. Wołoszyn)
45

Przerysy obu scen podajemy za: G. K
, Nordperuanische Gefässmalereien des MocheStils, München 1983, Abb. 129, Abb. 125.
46
Taką interpretację przyjmujemy za: S. U
, The Priests of the Bicephalus Arc: Tombs
and Effigies Found in Huaca de la Luna and Their Relation to Moche Rituals [w:] The Art
and Archaeology of the Moche: An Ancient Andean Society of the Peruvian North Coast,
red. S. B
, K. J
, Austin 2008, s. 153–178.
47
Identyfikacja mężczyzny jest możliwa dzięki całej serii przydanych mu atrybutów lub tzw. wyróżników statusu (ang. status markers). Nakrycie głowy ozdobione jest dwoma przedstawieniami
owoców ulluchu, włosy związane są w — typowy dla cudzoziemców — koński ogon, a twarz zdobi
malowanie w formie krzyża maltańskiego, również bardzo dla nich charakterystyczne. Osobnik ten
używa okrągłych kolczyków, nosi zarost, jego tunika jest zaś pokryta typowymi dla obcych zgeometryzowanymi wzorami zoomorficznymi. Stojąca za nim maczuga ma wydłużoną głowicę i kołnierz na
stylisku (inny typ maczugi, zakończonej charakterystyczną dwustożkowatą głowicą, używany był wyłącznie przez wojowników Moche i został przedstawiony z lewej strony opisywanej sceny).
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Drugie przedstawienie — wcześniej wielokrotnie już publikowane — zdobi
naczynie z kolekcji Linden-Museum w Stuttgarcie (Nr Inw.: 93 387; Fig. 2).
Wyobraża ono rozbudowaną scenę Ceremonii Koki przeprowadzaną w terenie
górskim lub pagórkowatym porośniętym kaktusami. Trzej siedzący po turecku
cudzoziemcy zażywający kokę noszą różne nakrycia głowy: pierwszy od lewej ma
diadem ozdobiony wyobrażeniami ludzkich dłoni, drugi — podobny, prosty diadem z czterema trójkątnymi elementami przypominającymi nieco owoce ulluchu,
trzeci — nakrycie wykonane prawdopodobnie ze skóry kotowatego. Wszyscy
mężczyźni mają duże okrągłe kolczyki, włosy związane w koński ogon oraz twarze malowane we wzór nawiązujący do motywu krzyża maltańskiego. Ich tuniki
ozdobione są wzorami geometrycznymi (szachownicy lub tzw. schodkowej fali)
bądź zgeometryzowanymi motywami zoomorficznymi. Wszyscy w lewej dłoni
trzymają pojemniki na wapno, a w prawej — szpatułki, które właśnie zanurzają
w caleros czy unoszą do ust. Przed każdym z nich znajduje się mała albo większa
torba na liście koki, a przed osobnikiem siedzącym najwyżej również panoplium
złożone z maczugi o gwiaździstej głowicy oraz okrągłej tarczy ozdobionej motywem krzyża maltańskiego. Przed siedzącymi coqueros widoczny jest motyw łuku
w formie dwugłowego węża, pod którym stoi męska postać ze złożonymi, uniesionymi w górę dłońmi. Jej włosy związane są w koński ogon, a nakrycie głowy
ozdabiają dwa podłużne elementy w formie owoców ulluchu. Figura ma na sobie
tunikę z krótkim rękawem ozdobioną metalowymi blaszkami, widoczną przepaskę
biodrową, a w uszach duże okrągłe kolczyki ozdobione dodatkowo mniejszymi
okrągłymi zawieszkami. Na jej prawym ramieniu znajduje się ozdobiona wzorami
geometrycznymi, mieszcząca pojemnik na wapno i szpatułkę duża torba na kokę,
na szyi zaś — zawieszona ozdoba, wykonana prawdopodobnie przynajmniej częściowo z metalu, wyobrażającą skórę kotowatego (ang. feline-headed banner).
Przed postacią przedstawione zostały jeszcze dwie takie same ozdoby oraz leżący
poziomo calero z wetkniętą do niego szpatułką.

Il. 2. Scena Ceremonii Koki (za: Kutscher 1983: Abb. 125, przerys J.Z. Wołoszyn)
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Wśród trójwymiarowych opracowanych rzeźbiarsko przedstawień coqueros
znajdują się wyobrażenia mężczyzn występujących bez nakrycia głowy albo
z nim. Spośród tych pierwszych warto zwrócić uwagę na naczynie z kolekcji berlińskiej (Nr Inw.: V A 758; Fig. 3) przedstawiające siedzącego po turecku osobnika
w jasnym płaszczu, trzymającego w lewej dłoni calero, w prawej zaś szpatułkę. Na
jego prawym kolanie spoczywa chuspa ozdobiona motywem szachownicy (Fig. 3).
Do drugiej grupy należy wyobrażenie mężczyzny w nakryciu głowy wykonanym
ze skóry kotowatego, ozdobionym dodatkowo pokaźnym wachlarzem z piór lub
chwostem z tkaniny (Nr Inw.: V A 17562; Fig. 4). Osobnik ten nosi okrągłe kolczyki, a jego twarz ozdobiona jest malowaniem w dwa ciemne pasy. W lewej dłoni
trzyma pojemnik na wapno z włożoną do niego szpatułką, a między jego kolanami
znajduje się duża torba z liśćmi koki, do której sięga on prawą ręką.

Il. 3. Naczynie V A 758 (dzięki uprzejmości Ethnologisches Museum, Berlin,
fot. J.Z. Wołoszyn)
Il. 4. Naczynie V A 17562 (dzięki uprzejmości Ethnologisches Museum, Berlin,
fot. J.Z. Wołoszyn)

Żucie liści krzewu kokainowego traktowane było w ikonografii Moche jako
zwyczaj charakterystyczny wyłącznie dla cudzoziemców, kolejny wyznacznik
i atrybut ich kulturowej odrębności. Jak się można domyślać, dla mieszkańców
wybrzeża była to czynność o znanym przebiegu (potrafiono ją przedstawiać w czytelny sposób, właściwie używając wyobrażeń przedmiotów niezbędnych do jej
przeprowadzenia), ale i tak z pewnością postrzegali ją jako egzotyczną. Symbolika,
którą ludność Recuay przypisywała temu rytuałowi, wcale nie musiała być dla
artystów z wybrzeża w pełni zrozumiała.
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Przytoczone dowody archeologiczne potwierdzają wielowiekową tradycję
wykorzystywania liści koki przez społeczności andyjskie. Jeśli interpretacja najwcześniejszych omówionych tu znalezisk jest słuszna, należy uznać, że podobnie
jak gatunki, do których udomowienia doszło już kilka tysięcy lat temu, i które od
czasów wprowadzenia gospodarki rolniczej stanowiły podstawę diety rozmaitych
populacji tego regionu, tak również i ta popularna do dzisiaj używka ukształtowała w znacznej mierze kulturę tej części Ameryki Południowej. Międzynarodową
popularność koka osiągnęła w XIX w. Produkty powstające na jej bazie — takie
jak słynne wino Marianiego wprowadzone na rynek w 1863 r. (którego wielbicielami byli europejscy władcy, papieże i ludzie kultury, Fig. 5 i 6)

IL. 5–6. Reklama z epoki

czy znacznie popularniejsza coca-cola (której szklanka, według pierwotnej recep48
tury, zawierała ok. 9 mg kokainy) , sprawiły, że bez wątpienia można uznać kokę
— według słów Hobhouse’a — za jedną z roślin, które zmieniły oblicze świata.
48

Coca-cola wprowadzona została na rynek w 1886 r. Do roku 1903 napój ten zawierał kokainę,
którą później usunięto z receptury. Do dzisiaj jednym z podstawowych składników służących do produkcji coca-coli pozostają liście koki sprowadzane do Stanów Zjednoczonych z Peru i Boliwii.
Zawartą w nich kokainę przetwarza się na potrzeby przemysłu farmaceutycznego.
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Archaeology of coke
Abstract
Psychoactive substances, most often of plant origin, have been used by people all over
the world since prehistoric times as stimulants, antidepressants, medicines or aphrodisiacs.
A large group of them – called in the literature on the subject as entheogens – were used to
achieve altered state of consciousness, mystic and spiritual experiences during shamanic or
religious practices. The article discusses various categories of archaeological evidence that
could serve as arguments in the discussion about the use of various psychoactive substances
by people of different cultures throughout the world. They include both material remains
of plants themselves, of utensils to prepare, transport and administer such drugs, iconographic
representations of these activities, or finally chemical and physical traces seen in the bones
of people who used such substances.
The main part of the article is devoted to the presentation of archaeological evidence for
the use of coca leaves (Erythroxylum coca) in pre-Columbian cultures of the Andes. Because
its leaves contain cocaine (crystalline alkaloid), the plant was – and still is – used as a natural
stimulant facilitating life in the high mountains, it also played an important part in the system
of traditional beliefs, rituals and traditional medicine. The authors of the article analyse a rich
array of archaeological and bioarchaeological findings, iconographic material, and also
of written sources and ethnographic analogies that testify to the wide use of coke in different
cultures of ancient Peru.
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Unio mystica.
Opium, gazy halucynogenne i instrumenty teurgiczne
w kręgach filozofów neoplatońskich późnego antyku*
Zapewne latem 270 r. (VP 2)1, w kampańskiej posiadłości swojego nieżyjącego już przyjaciela Zethosa, zmarł wielki filozof i mistyk, twórca neoplatonizmu,
Plotyn. Miał 66 lat. Tak się nieszczęśliwie złożyło, że w ostatnich chwilach nie
było przy nim najbliższych i najwybitniejszych uczniów. Jego późniejszy bio2
graf i wydawca, czyli Porfyrios , od dwóch lat przebywał na Sycylii w Lilybaion,
3
gdzie udał się za radą mistrza, aby leczyć się z samobójczych myśli (VP 11) .
4
Ameliusz , który studiował u Plotyna 24 lata (VP 3), rok wcześniej wyjechał do
Apamei w Syrii. Ten ostatni na wieść o śmierci swojego długoletniego nauczyciela
zwrócił się jednak do Apollona w Delfach z pytaniem, dokąd odeszła dusza zmar5
łego. Bóg odpowiedział długą wierszowaną wyrocznią , którą wiele lat później
*

Serdecznie dziękuję profesorowi Włodzimierzowi Lengauerowi za wszystkie uwagi i sugestie
dotyczące treści tego artykułu.
1
Porfyrios podaje (VP 2), że był to koniec drugiego roku panowania cesarza Klaudiusza II, który
objął tron na przełomie września i października 268 r., zmarł zaś we wrześniu 270 r. (vide D. K
,
Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, Darmstadt 1990, s. 228).
2
P
, On the Life of Plotinus and the Order of his Books [w:] Plotinus with an English
translation by A.H. Armstrong, t. I, Loeb, Cambridge (Mss.)–London 1966, s. 1–85; przekł. pol.:
P
, O życiu Plotyna oraz o układzie jego ksiąg [w:] P
, Enneady, t. I, przekł. A. K , Warszawa 2000, s. 62–88.
3
Vide R. G
, Variations romanesques sur la mélancolie de Porphyre, „Historia”, t. CX, 1982,
s. 443–457.
4
Vide L. B
, Amélius: Sa vie, son oeuvre, sa doctrine, son style [w:] Aufstieg und Niedergang der römischen Welt [dalej: ANRW], II 36,2 (1987), s. 793–860.
5
Wyrocznia ta ma ogromną literaturę, z której warto przywołać studia pochodzące z fundamentalnej pracy na temat „Vita Plotini” Porfyriosa: L. B
, J.-M. F
, Structure, contenu et
intentions de l’oracle d’Apollon (VP 22) [w:] P
, La vie de Plotin, t. II, Paris 1992, s. 565–602;
R. G
, Sur quelques interprétations récentes de l’Oracle d’Apollon [w:] ibidem, s. 603–617;
M.-O. G
-C , La métrique de l’Oracle d’Apollon [w:] ibidem, s. 619–624. Istnieją nawet sugeDigitalizacja
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(ok. 301 r.)6 Porfyrios zamieścił (VP 22) we wstępie do przygotowanego przez
7
siebie wydania traktatów Plotyna, znanego jako „Enneady” . Apollon powiedział
8
więc o filozofie m.in. tak :
Byłeś, dajmonie, przedtem człowiekiem, lecz teraz twa dola
Bliższa jest boskiej! Zerwałeś więzy srogiego przymusu,
Który krępuje ród ludzki, i z ciała toni złowrogiej,
Serca mądrego mocarzu, ku wyniosłości wybrzeża
Rączo płynąłeś, z daleka od tłumu dzikich zbrodniarzy,
Żeby co prędzej wejść na szlak krągły duszy świetlanej,
Tam, gdzie boży lśni blask [θεοῖο σέλας περιλάμπεται], gdzie prawa rządzą odwieczne
W całej czystości, daleko — hen — od zbrodniczego bezprawia!
Wtedy to nieraz, kiedyś się wznosił, by gorzkiej ujść fali
Życia krwią skalanego i wirów otchłannej ohydy,
Wśród rozszalałych bałwanów zdrady nieraz ci rozbłysł
Wzór [σκοπός] szczęsnych bogów, blisko przy tobie przebywający:
Nieraz bogowie, kiedy pociski twego umysłu
Skośnie mknąć chciały, swoją potęgę przeciwstawili,
W górę je wznosząc na krągły szlak boży, i oczom dali
Nieraz oglądać promień światłości [φαέων ἀκτῖνα] w mrocznej ciemnicy.

Z tekstu wyroczni wynikało zatem, że Plotyn powrócił po śmierci do świetlistego świata bogów, który już wcześniej — za życia — nawiedzał w ekstatycznych
wizjach, gdzie też oglądał „Wzór”, porównany do promienia światła w ciemnościach. O co dokładnie chodzi, tłumaczy Porfyrios, który po przytoczeniu słów
Apollona dodaje (VP 23):
Tak zaś właśnie temu dajmonicznemu bohaterowi „nieraz”, kiedy się wzbijał do
pierwszego i zaświatowego Boga na skrzydłach swoich myśli tudzież na szlakach, wskazanych przez Platona w „Biesiadzie”, „rozbłysł” ów Bóg, który nie ma
ani kształtu, ani żadnej postaci i który króluje ponad umysłem i całym światem
umysłowym. A stwierdzam, że raz zbliżyłem się i zjednoczyłem [ἑνωθῆναι]9 z Nim
także ja, Porfyrios, mając rok sześćdziesiąty ósmy. „Rozbłysł” więc Plotynowi

stie współczesnych badaczy, że Ameliusz sam ułożył ową wyrocznię, vide J. I
, El enigma del
oráculo de Apolo sobre Plotino, „Emerita”, t. LII, 1984, s. 83–115.
6
Vide A.H.M. J
, J.R. M
, J. M
, The Prosopography of the Later Roman
Empire, t. I, Cambridge 1971, s.v. Porphyrius 1 [dalej: PLRE].
7
P
, Ennead I–VI, with an English translation by A.H. A
, Loeb, Cambridge
(Mass.)–London 1966–1988 (repr. 2000–2004); P
, Ennéades, texte établi et traduit par E. B , BL, t. I–VI, Paris 1924–1936; przekład polski: P
, Enneady, przekł. i oprac. A. K
,
t. I–II, Warszawa 1958 (repr. Warszawa 2000–2003, t. I–III).
8
W tekście wiele aluzji do różnych ustępów z dialogów Platona, vide L. B
, L’oracle
d’Apollon dans la Vie de Plotin par Porphyre, „Kernos”, t. III, 1990, s. 77–88. Cf. też analiza terminologii wyroczni w: L. B
, J.-M. F
, Structure, zwł. s. 577–585.
9
Ów Najwyższy Byt to Jedno (ἕν), stąd Porfyrios pisze o „zjednoczeniu” (ἑνόω) z Nim.
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„Wzór blisko przebywający” [’Eφάνη γοῦν τῷ Πλωτίνῳ σκοπὸς ἐγγύθι ναίων], celem
bowiem i kresem było mu zbliżenie i zjednoczenie się z Bogiem najwyższym
[Τὲλος γὰρ αὐτῷ καὶ σκοπὸς ἦν τὸ ἑνωθῆναι καὶ πελάσαι τῷ ἐπὶ πᾶσι θεῷ]. I w ciągu
mojego pobytu przy nim10 dosięgnął owego Wzoru około czterech razy „z dzieła”
niewymownego, a nie „z mocy” [τοῦ σκοποῦ τούτου ἐνεργείᾳ ἀρρήτῳ καὶ οὐ δυνάμει]11.

O ile więc Plotyn przeżył unio mystica (ekstatyczne zjednoczenie z Absolutem)
co najmniej kilka razy, o tyle Porfyrios długo nie miał tego typu doświadczenia.
Upragniony cel osiągnął dopiero pod koniec życia. Inni nie chcieli jednak tak
długo czekać, dlatego następne pokolenia neoplatoników otworzyły się szeroko
na różnego typu praktyki teurgiczne pozwalające nawiązać szybciej i łatwiej kontakt z tym, co ponadzmysłowe. Niestety żaden z zachowanych tekstów źródłowych nie referuje w sposób systematyczny, na czym dokładnie tego typu działania
12
polegały. Stąd niezliczone studia na temat teurgii neoplatońskiej, których celem
było poznanie i rekonstrukcja mistycznych rytuałów. Przewija się w nich wątek
„środków wspomagających” uzyskanie stanów ekstatycznych, ponieważ autorzy
antyczni nie podają jednak wprost, że stosowano narkotyki, w zasadzie wszystko
pozostaje w sferze spekulacji. Niech jednym tylko z wielu przykładem tego typu
13
postępowania będzie dobry skądinąd artykuł Georga L u c k a . Autor wylicza
w nim różne praktyki teurgiczne, jak np. używanie świętych symboli, przedmiotów, roślin, kamieni czy długotrwałe milczenie lub posługiwanie się medium. Na
końcu dodaje, że być może sięgano też do specyfików, które dawały efekt podobny
do wywoływanego przez LSD lub meskalinę, ale przyznaje, że dysponujemy co
najwyżej świadectwami wykorzystania w rytuałach religijnych wonności i kadzi10

Porfyrios był w szkole Plotyna bardzo krótko — od 263 do 268 r. (VP 4).
Co do kluczowych pojęć („z dzieła” i „z mocy”) vide Enn. II 5: „O tym, co »z mocy« i »z dzieła«” (Περὶ τοῦ δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ), gdzie znajdziemy wytłumaczenia, że „moc” (dynamis) działa
w dziedzinie bytów zmysłowych, „dzieło” / „działanie” (energeia) zaś w dziedzinie Umysłu. Cf. też
Enn. II 6,3, Enn. II 9,1 („z dzieła”, czyli „niematerialnie”), Enn. III 4,5, Enn. III 6,2, Enn. III 9,8.
12
Trudno je nawet wymienić, ale „granicznymi” opracowaniami mogą być, z jednej strony artykuł
E.R. D
(Theurgy and its Relationship to Neoplatonism, „Journal of Roman Studies”, t. XXXVII,
1947, s. 55–69) wydany potem jako dodatek w jego słynnej książce: E.R. D
, Grecy i irracjonalność,
przekł. J. P
, Bydgoszcz 2002, rozdz. „Teurgia”, s. 221–245. Z drugiej strony istnieją zmierzające ku syntezie opracowania typu: I. T
-D
, Theurgy in Late Antiquity. The Invention
of the Ritual Tradition, Göttingen 2013. Z innych warto przywołać: G. S
, Theurgy: Rituals
of Unification in the Neoplatonism of Iamblichus, „Traditio”, t. XLI, 1985, s. 1–28; L. S
,
Proclus. Neo-Platonic Philosophy and Science, New Haven-London 1996, gł. s. 189–199; G. S
,
After Aporia: Theurgy in Late Platonism [w:] Gnosticism and Later Platonism. Themes, Figures,
and Texts, ed. by J.D. T
, R. M
, Atlanta 2000, s. 57–82; G. S
, Containing Ecstasy:
the Strategies of Iamblichus Theurgy, „Dionysus”, t. XXI, 2003, s. 53–88; D. B
, Proclus
and the Theurgic Liturgy of Pseudo-Dionysius, „Dionysius”, t. XXII, 2004, s. 111–132.
13
G. L
, Theurgy and Forms of Worship in Neoplatonism [w:] Religion, Science, and Magic.
In Concert and In Conflict, ed. by J. N
, E.S. F
, P.V. M C
F
, New YorkOxford 1989, s. 185–225.
11
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deł14. Luck dużo miejsca poświęca15 roli halucynogenów w innych kulturach, znów
zaznacza jednak, że nic z tego nie odnajdziemy w źródłach antycznych.
Przy czym jedno trzeba podkreślić: Lucka — i nas także — interesują środki wspomagające uzyskanie stanu mistycznego zjednoczenia z Jednią, którego
doświadczył Plotyn. Czym innym natomiast są specyfiki dające możliwość oglądania istot demonicznych, normalnie niewidocznych, tkwiących jednak w świecie fizycznym. Żyjący w V w. neoplatoński filozof Proklos, kierownik Akademii
16
Platońskiej w Atenach (którym jeszcze będziemy się zajmowali), podaje , że
w tym drugim celu smarowano np. oczy sokiem uzyskanym ze strychnon (Physalis
17
alkekengi) , a także z jakichś innych roślin, co pozwalało ujrzeć w powietrzu
18
wizerunki demonów (εἴδωλα ἄττα δαιμόνων ἐν ἀέρι καθορῶσιν). Dalej donosi zaś,
że w podobny sposob używano różnych maści (τινῶν ἐγχρισμάτων), aby zobaczyć
ciała demonów oraz innych kosmicznych mocy (ἄλλων κοσμικῶν δυνάμεων). Chodzi
tu więc wyraźnie, co warto powtórzyć, tylko o środki umożliwiające zobaczenie
normalnie niewidocznych bytów fizycznych tkwiących w naszym zmysłowym
świecie, nie zaś o doświadczenie metafizycznego zjednoczenia z niefizycznym
Absolutem. Pytanie, czy w tym ostatnim celu sięgano po narkotyki i inne specyfiki, pozostaje zatem otwarte. Dlatego też chcemy powrócić do tej kwestii i na
początku w nieco inny sposób zająć się dwoma potencjalnie interesującymi czynnikami — opium oraz gazami halucynogennymi, aby potem przejść do zupełnie
innych środków i metod.
I. OPIUM
1. LEK

Greckie słowo w rodzaju nijakim opion (τὸ ὄπιον19) jest zdrobnieniem rzeczownika
20
w rodzaju męskim opos (ὁ ὀπός ). Tym ostatnim terminem określano sok roślinny,
szczególnie o mlecznym zabarwieniu, wydzielany przede wszystkim przez drzewka
figowe i używany — już według świadectwa pochodzącego z „Iliady” (V 902) —
jako środek przyspieszający ścinanie się mleka przeznaczonego na twaróg. Opion

14

G. L
, Theurgy and Forms, s. 193, vide też s. 195.
Ibidem, s. 213–271.
16
Procli Diadochi in Platonis rem publicam commentarii, edidit W. K
, t. I–II, Teubner,
Leipzig 1899–1901 (repr. Amsterdam 1965), t. II, s. 117, lin. 2–4.
17
Notabene dziś jest to popularna roślina ozdobna rosnąca w niejednym ogródku.
18
Procli Diadochi in Platonis rem publicam commentarii, t. II, s. 186, lin. 12–14.
19
LSJ, s.v. ὄπιον.
20
LSJ, s.v. ὀπός.
15
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zatem, czy po łacinie opium21, to „soczek”, „mleczko”, ale tylko to, które wydzielają młode, niedojrzałe i jeszcze zielone makówki. Nacięte pionowo przed zerwaniem wydają biały płyn, który, wysychając, przybiera postać brązowawych grudek
pokrywających makówkę ciemnymi paskami w szczególny sposób. Jest to na tyle
charakterystyczny widok, że nawet gdy nie dysponujemy świadectwem pisanym,
wystarczy przedstawienie ikonograficzne ukazujące makówki z pionowymi kreskami, zwłaszcza o białym czy brązowym kolorze, abyśmy mieli pewność, że
chodzi o opisany wyżej zabieg pozyskiwania soku. Na długo zatem przed poświadczeniem w źródłach pisanych słowa opion/opium pojawiają się, np. w ikonografii
czasów jeszcze minojskich czy mykeńskich, liczne przestawienia ponacinanych,
„pręgowanych” makówek. W muzeum w Heraklionie na Krecie można np. zobaczyć całą gablotę z terakotowymi figurkami pochodzącymi z sanktuarium w Gazi.
Głowę jednej z nich zdobi wieniec ze sterczącymi pionowo w górę makówkami;
22
na większości z nich wyraźnie widać pionowe kreski o brązowym kolorze .
Podobnych świadectw użycia opium w epoce egejskiej i w czasach późniejszych
jest wiele, również w źródłach pisanych z następnych stuleci pojawia się motyw
23
bogini (np. Demeter czy Afrodyty), której atrybutem jest makówka . Mamy
w końcu licznie zachowane i pochodzące z różnych czasów flakoniki w kształcie
24
główek maku, które ewidentnie służyły do przechowywania opium .
Co ciekawe, w tekstach antycznych sam specyfik pojawia się nade wszystko jako
medykament — znieczulający, usypiający lub przeczyszczający. W tej roli występuje
on w pracach lekarzy, np. w traktacie „O lecznictwie” („Περὶ θεραπειῶν”) autorstwa
25
działającego w IV w. p.n.e. Dioklesa z Karystos , we fragmencie znanym dziś tylko
z przywołania Galena (XII 758, ed. Kühn). Do leczniczej funkcji tego narkotyku
odwołuje się także żyjący w I w. n.e. Pedaniusz Diosko(u)rides z Anazarbos w swoim
26
27
„De materia medica” (3,152) oraz wspomniany już Galen (ed. K ü h n, III 269) .
21

OLD, s.v. opium.
Vide chociażby: S. M
, M. H
, Kreta, Thera und das mykenische Hellas, München
1986, il. 136, 137.
23
Vide A. S
, RE, XV (1932), s.v. Mohn, coll. 2433–2446.
24
Vide: P.G. K
, S.P. P
, The History of the Poppy and of Opium and their Expansion
in Antiquity in the Eastern Mediterranean Area, „Bulletin of Narcotics”, t. XIX, 1967, nr 3, s. 17–38;
t. XIX, 1967, nr 4, s. 5–10 (jest to ang. przekład artykułu opublikowanego wcześniej po nowogrecku
w „Journal of the Archaeological Society of Athens”); H. A
, I.A. R
,
E. K
, Archaeological Evidence of the Use of Opium in the Minoan World, „International
Congress Series”, t. MCCXLII, 2002, s. 23–29.
25
Fragmentsammlung der griechischen Ärzte, hrsg. M. W
, Berlin 1901, fr. 94, s. 156.
26
Pedanii Dioscuridis Anazarbeid de materia medica libri quinque, t. I–III, edidit M. W
,
Berlin 1907–1914 (repr. 1958).
27
Claudii Galeni opera omnia, editionem curavit C.G. K
, t. XIII, Lipsiae 1821 (De
compositone medicamentorum liber IX).
22
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Z późniejszych medyków, Aleksander z Tralles28 (VI w. n.e.) umieszcza opium
29
w nadzwyczaj wielu swoich recepturach . Raz — co okaże się dla nas ważne —
wymienia też „opium tebańskie” (ed. P u s c h m a n n, t. II, s. 65: ὄπιον Θηβαῖον)
i trzy razy (ed. P u s c h m a n n, t. I, s. 407, 421, 423) „sok cyrenajski” (ὀποῦ τοῦ
30
Κυρηναϊκοῦ) . Ponieważ używa zaś również (ed. P u s c h m a n n, t. II, s. 17, 19)
nazwy „sok makowy” (ὀποῦ μήκωνος), w drugim przypadku musi chodzić o opium
z Cyrenajki (jak się zaś zaraz przekonamy, opium tebańskie i cyrenajskie znajdziemy w edykcie Dioklecjana). W recepturach Aleksandra pojawia się też „opium
stare” (ed. P u s c h m a n n, t. I, s. 425: ὀπίου παλαιοῦ) i „opium niesfałszowane”
(ed. P u s c h m a n n, t. II, s. 15: ὀπίου ἀδόλου). O tym drugim będziemy jeszcze
pisali. Warto dodać, że także w materiale papirologicznym zachowała się receptura
medyczna wymagająca użycia tego specyfiku (P.Oxy. VIII 1088, lin. 6).
Szczerze mówiąc, teksty lekarskie nie są szczególnie pasjonujące. Zazwyczaj
najpierw zostaje w nich podany typ choroby, potem zaś następuje opis sporządzenia mikstury lub maści, w skład której wchodzi m.in. odpowiednia dawka
opium podana w drachmach albo uncjach. Nieco ciekawsze informacje znajdziemy
dopiero w „Historii naturalnej” Pliniusza Starszego, który o opium wspomina często (np. XX 59,178; XX 73,190; XXI 105,180; XXV 81,130; XXVIII 77,246–247;
XXXI 45,104), a przede wszystkim poświęca temu specyfikowi oraz samym
makom odrębny, dość obszerny passus w dwudziestej księdze (rozdz. 76.198–
31
80.209) swojego monumentalnego dzieła .
Pliniusz uwzględnia kilka rodzajów maku ogrodowego i dziko rosnącego.
Opisuje dokładnie nacinanie makówki (i łodygi) celem pozyskania soku; podaje,
że zdaniem Diagorasa trzeba nacinać łodygi, gdy zaczynają grubieć (XX 76,198),
według Iollasa zaś wszelkich zabiegów dokonuje się, gdy mak przekwitnie,
w dzień pogodny, po obeschnięciu porannej rosy. Sam sok zbiera się na wełnę
albo — jeśli jest go mało — drugiego dnia po nacięciu, gdy już trochę zgęstnieje,
można go zeskrobać paznokciem. Tak pozyskaną lepką ciecz suszy się na słońcu
(XX 76,199). Pliniusz wspomina też, że inną, łagodniejszą wersję makowego specyfiku zwaną meconium uzyskać można poprzez gotowanie razem makówek i liści
aż do całkowitego odparowania wody (XX 76,202).
Autor „Historii naturalnej” ostrzega też, że opium, szczególnie w Aleksandrii,
bywa fałszowane (XX 76,202), stąd zapewne Aleksander z Tralles zaznaczał, aby
używać środka niepoddanego takim zabiegom. Pliniusz notuje też sposoby na rozpoznanie dobrego towaru (XX 76,203). Przede wszystkim wyróżnia się on silnym,
28

Alexander von Tralles, ed. T. P
, t. I–II, Vienna 1878–1879. (repr. Amsterdam 1963).
Vide indeks do wydania Puschmanna, t. II, s. 614, s.v. ὄπιον.
30
Jak zaraz się przekonamy, opium tebańskie i cyrenajskie znajduje się w edykcie Dioklecjana.
31
P
’A
, Histoire naturelle, livre XX, texte établi, traduit et commenté par J. A
, BL,
Paris 1965; przekład polski: K. P
S
, Historyi naturalnej ksiąg XXXVII, przełożonej na
język polski przez J. Ł
, t. VII, Poznań 1845.
29
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specyficznym zapachem. Można go również podpalić — jeśli jest dobrej jakości,
płonąć będzie jasnym i czystym płomieniem, jeśli nie — szybko zgaśnie. Z kolei
zanurzone w wodzie dobre opium pływa po powierzchni niczym lekka chmurka,
natomiast to złej jakości zsiada się w grudki. Najlepiej położyć jednak opium
na słońcu, dobry towar rozpuści się wtedy do pierwotnej postaci białego soku.
U Pliniusza znajdziemy również radę, jak przechowywać makowy specyfik; autor
powołuje się tu (XX 76,203) na opinię niejakiego Mnesidesa, według którego
32
należy w tym celu zmieszać go z nasieniem lulka czarnego (Hyoscyamus niger)
33
albo fasoli (faba) .
Co do sposobów użycia opium, Pliniusz pisze o piciu specyfiku zmieszanego
z winem (XX 76,198), co zazwyczaj miało wywoływać sen, ale czasem też przeczyszczenie. Na sen należało je również mieszać i gotować z mlekiem (XX 76,201).
Z kolei opium z olejkiem różanym leczyło ból głowy oraz uszu, w tym drugim
przypadku podane przez zakroplenie. Na podagrę wskazane było robić okłady
z opium i kobiecego mleka, wybroczyny skórne typu tzw. „róży” oraz wszelkie
rany leczyło się zaś specyfikiem połączonym z octem (XX 76,201). Opium miało
być też skutecznym lekiem na parchy (XX 76,198: semen elephantiasi medetur).
Kwiaty jednego z typów maku, zwanego przez Pliniusz rhoeas, który samoistnie
wysiewał się wśród zbóż, ludzie zrywali i zjadali w całości surowe; można było
jednak również jego makówki ugotować w winie, co skutkowało przeczyszczeniem i przynosiło sen (XX 77,204). Działanie przeczyszczające miały mieć także
zmieszane z miodem nasiona innego dziko rosnącego gatunku (XX 78,205–206),
zwanego ceratitis, spotykanego nad brzegami rzek i w pobliżu morza; jego liście
utarte z olejkiem leczyły natomiast oczy bydła, korzenie, wygotowane we własnym
wywarze, były zaś środkiem na ból lędźwi i wątroby („ad lumborum vitia et iocineris”). Jeszcze inny rodzaj dzikiego maku, określany jako heraclion lub aphron,
stosowany był, zdaniem Pliniusza, do wybielania lnu (XX 79,207: „ex hoc lina
34
splendorem trahunt. Aestate tunditur in pila”) . Można go też było utłuc w moździerzu i zmieszać z winem, a mikstura tak uzyskana wywoływała wymioty (XX
79,207). Najważniejsze jednak, że ten rodzaj maku służył do wytwarzania lekarstwa zwanego diakodion albo arteriace (XX 79,207). I tu Pliniusz podaje dokładny
sposób jego produkcji: 120 makówek tegoż maku (choć niektórzy używają i innych
35
odmian) maceruje się przez dwa dni w trzech sextarii (sextarius to 0,545 l ) deszczowej wody. Następnie gotuje, przecedza, miesza z miodem i ponownie gotuje na
32

Skądinąd roślina ta ma właściwości halucynogenne.
Trzeba jednak zaznaczyć, że — mimo zbieżności nazwy — zapewne nie chodzi tu o współczesną fasolę, którą sprowadzono do Europy z Ameryki, lecz o jakąś roślinę strączkową, która wydaje się
być rodzajem grochu lub bobu.
34
Tu jednak autor się pomylił, ponieważ do tego celu służyła inna roślina zwana strouthion, czyli
mydlnica lekarska (Saponaria officinalis).
35
E. W
, Metrologia [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Źródłoznawstwo
starożytności klasycznej, t. I/II, red. E. W
, Warszawa 2001, s. 582.
33
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wolnym ogniu aż połowa wywaru odparuje. Można dodać nieco (sześć drachm)
szafranu oraz sok roślinny z hypocistu (Citinus hypocisthis), aromatyczną gumę
36
zwaną tus , arabską gumę akacjową (Acacia arabica) i sextarius wina kreteńskiego z rodzynkami. Wszystkie te dodatki nie mają jednak znaczenia zdrowotnego tylko smakowe, aby lekarstwo działało wystarczy bowiem mak i miód (XX
79,208). Pliniusz zna również (XX 80,209) inny rodzaj maku dzikiego, tithymalis
albo mecon. Suszyło się go w cieniu, a jego nasiona pite z miodem miały przeczyszczać żołądek, makówki natomiast — zielone lub suche — można było aplikować na oczy, aby zapobiec łzawieniu. Uzyskane z niego opium, rozpuszczone
w czystym winie, leczyło także ukłucia skorpiona. Autor przyznaje jednak, że niektórzy w tym samym celu używali główek albo liści czarnego maku.
Pliniusz ostrzega, że nadużycie opium może prowadzić do śmierci we śnie
i podaje przykład pewnego Rzymianina (ojca pretora Publiusza Licyniusza
Cecyny), który — gdy miał już dość długotrwałej choroby — popełnił w Bavilum
w Hiszpanii samobójstwo, zażywając dużą dawkę tego specyfiku. A był to — jak
twierdzi autor — tylko jeden z wielu takich przypadków (XX 76,199). Stąd też niektórzy lekarze, np. Diagoras i Erasistratos, uważali, że opium to śmiertelna trucizna i zabraniali jej stosowania, nawet zakraplania, które ich zdaniem powodowało
utratę wzroku. Inny z medyków, niejaki Andreas, zgadzał się z tą opinią, pisząc że
tylko dlatego część ludzi zażywających w ten sposób opium nie oślepła, że użyli
specyfiku sfałszowanego w Aleksandrii i dopuszczał jego stosowanie wyłącznie
w opisanym wyżej leku zwanym diakodion (XX 76,200). Sam Pliniusz uparcie
przestrzega, że opium z winem powoduje biegunkę (XX 76,202).
Z całego długiego passusu „Historii naturalnej” wynika, że znano i używano wielu odmian maku dzikiego i ogrodowego. Poza opium otrzymywanego
z soku wykorzystywano również całe makówki, łodygi, liście i kwiaty. Opium
rozpuszczano (a czasem też gotowano) w wodzie, winie, occie, mleku (również
kobiecym), miodzie i oliwie z oliwek. Różnie uzyskany specyfik pito, wcierano,
zakraplano do oczu i uszu, robiono z niego okłady. Wygląda wręcz na to, że opium
było stosowane nadzwyczaj często, ale w charakterze lekarstwa albo — co najwyżej — środka pozwalającego w przyjemny sposób popełnić samobójstwo. Pliniusz
nie wspomina nic o jego właściwościach narkotycznych; nikt się nim nie odurzał
celem uzyskania odmiennych stanów świadomości. Późnoantyczni neoplatonicy
nie byli więc na pewno gronem nałogowych opiumistów.

36

Pozyskiwaną z drzew z rodzaju Boswellia, vide OLD, s.v. tus.
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2. EKONOMIA OPIUM

W nieco inny sposób pozwala spojrzeć na opium źródło, do którego rzadko lub
zgoła wcale nie sięgano, badając rolę i miejsce tego specyfiku w starożytności,
czyli edykt Dioklecjana o cenach maksymalnych, stąd warto poświęcić mu nieco
więcej miejsca.
37
Oto pod koniec 301 r., między 20 listopada a 10 grudnia , cesarz Dioklecjan
(284–305), w imieniu własnym oraz trzech swoich współwładców, z którymi tworzył tzw. pierwszą tetrarchię, wydał „Edykt o cenach towarów wystawionych na
38
sprzedaż („Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium”) . Jest to wyjątkowy
dokument zachowany w materiale epigraficznym w podstawowej wersji łaciń39
skiej i w greckich tłumaczeniach . Zawiera wykaz tysięcy surowców, produktów,
przedmiotów, zawodów z podaniem przy każdym z nich najwyższej ceny, jaką
sprzedający mógł uzyskać od kupującego. Domagający się wyższej zapłaty podlegali karze śmierci. Rozporządzenie miało być remedium na koszmar wielkiej inflacji gnębiącej Cesarstwo od dziesięcioleci. Ceny rosły wówczas w zastraszającym
tempie, szacuje się, że tylko w latach 293–301 roczny wskaźnik inflacji wynosił
22,9%. Cesarz usiłował ratować sytuację, zakazując odgórnie podnoszenia cen
40
ponad ustaloną wysokość .
Odkładając na bok różne fundamentalne pytania, które edykt Dioklecjana
41
od dziesięcioleci wywołuje wśród badaczy , na nasze potrzeby potraktujemy go
tylko jako źródło na temat miejsca opium na rynku późnoantycznego Cesarstwa.
Rozporządzenie może też pokazać, kogo właściwie było na opium stać. Na wstępie

37

Wynika to z preambuły ustawy, w której Dioklecjan występuje jako imperator po raz osiemnasty, co datuje się od 20 listopada 301. Z kolei wzmianka o osiemnastej tribunicia potestas władcy
oznacza, że edykt wydano zanim 10 grudnia 301 cesarz wszedł w dziewiętnasty rok sprawowania tej
funkcji (vide D. K
, Römische Kaisertabelle, s. 263–264).
38
Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium. Edykt Dioklecjana o cenach towarów
wystawionych na sprzedaż, przekł., wstęp, oprac. A. i P. B
, P. J
, „Fontes Historiae
Antiquae”, t. IX, Poznań 2007 — tu też tekst łaciński i grecki z wydania: Diokletians Preisedikt, hrsg.
S. L
, Berlin 1971. Nowsze uzupełnienia tekstu edyktu: M.H. C
, J. R
,
The Publication of the Prices Edict: a New Inscription from Aezani, „Journal of Roman Studies”,
t. LXV, 1975, s. 160–163; iidem, The Aezani Copy of the Price Edict, „Zeitschrift für Papyrologie und
Epigraphik”, t. XXVI, 1977, s. 125–151; t. XXXIV, 1979, s. 163–210.
39
Historię rekonstrukcji i poszukiwań inskrypcji z tekstem edyktu przedstawia: M.H. C
,
Discovery, Autopsy and Progress: Diocletian’s Jigsaw Puzzles [w:] Classics in Progress. Essays on
Ancient Greece and Rome, ed. T.P. W
, Oxford 2002, s. 145–163.
40
Na temat inflacji w III i IV w. vide R.S. B
, Currency and Inflation in Fourth Century
Egypt, Atlanta 1985.
41
Nie jest jasne, czy edykt w ogóle wszedł w życie, czy obowiązywał w całym państwie, a jeśli
tak, to jak długo, bo 1 maja 305 Dioklecjan abdykował, jego następcy rychło zaczęli zaś walkę o władzę, zakończoną dopiero w 324 r., gdy na placu boju, jako niekwestionowany pan całego Imperium,
pozostał już tylko Konstantyn Wielki (306–337).
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trzeba jednak koniecznie poczynić dwa bardzo ważne zastrzeżenia. Po pierwsze
na tej podstawie poznamy nie tyle rzeczywistość, ile idealne wyobrażenie władzy o tym, jak powinna owa rzeczywistość wyglądać. Przykładowo Federico
42
M o r e l l i porównał ceny materiałów tkackich z cenami gotowego produktu
z nich wytwarzanego, czyli płaszcza zwanego sticharion, będącego jednym z podstawowych elementów stroju żołnierzy, a więc kupowanego masowo dla armii.
Okazało się, że z trzech różniących się gatunkiem rodzajów owego płaszcza typ
„średni”, nazywany nie bez przyczyny „wojskowym”, miał mieć maksymalną
cenę, w której koszty materiału stanowiły aż 90–96% ceny gotowego wyrobu.
43
Oznacza to, że w praktyce producent nie dostawał wynagrodzenia . Była to zatem
forma ukrytego podatku towarowego na rzecz państwa. Widać więc, że ceny
zawarte w edykcie — przynajmniej niektóre — zostały sztucznie stworzone, tak
aby za ich pośrednictwem można było realizować cele władzy. Oczywiście nie
dotyczy to wszystkich taryf — może tylko towarów i usług związanych z armią
i aparatem imperium? Czy cena — powiedzmy — pietruszki też była przedmiotem takich samych kombinacji, można wątpić. Niestety nie jest jednak jasne, jak
edykt powstawał. Gdy go ogłaszano, Dioklecjan ze sztabem swoich ludzi od kilku
44
lat rezydował w Antiochii będącej wielkim rynkiem towarów, gdzie była sprzedawana większość wymienionych w edykcie produktów. Znamy też okoliczności
powstania (również w Antiochii) późniejszej regulacji cen wprowadzonej przez
45
cesarza Juliana Apostatę (360–363) . Taryfikator ten powstał po konsultacjach
z organizacjami producentów i kupców prowadzących rejestry cen. Podobne
46
wykazy znamy ze źródeł papirologicznych pochodzących z IV w. z Egiptu ; stowarzyszenia producentów deklarowały w nich, po jakich cenach gotowe są sprzedawać swoje produkty — stanowiło to znakomity materiał dla twórców edyktu.
Źródłem danych były też zapewne dokumenty i rachunki z posiadłości cesarskich.
Reasumując, wykaz powstał jako zbiór i wypadkowa cen znanych z autopsji,
występujących w różnych dokumentach oraz odgórnych kombinacji o charakterze politycznym. Mamy więc pewien zamysł władzy, program idealny, który tylko
częściowo pokrywa się z prawdziwym życiem. Jakie miejsce w tym planie zajmuje interesujące nas opium, można tylko domniemywać, był to jednak specyfik,
42

F. M
, Tessuti e indumenti nel contesto economico tardoantico: i prezzi, „Antiquité
Tardive”, t. XII, 2004, s. 55–78.
43
Ibidem, s. 60.
44
W czasie prac nad tekstem, co najmniej od początków 299 r., władca przebywał w Antiochii,
a w chwili publikacji mógł być w Egipcie, który odwiedził na przełomie 301 i 302 r., ponieważ ostatnia data poświadczająca jego pobyt w Antiochii w 301 r. to 4 lipca. W Antiochii był z powrotem chyba
jesienią 302 r. (vide T.D. B
, The New Empire of Diocletian and Constantine, London 1982, s. 55;
D. K
, Römische Kaisertabelle, s. 263).
45
S. C
, The Empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government A.D.
284–324, Oxford 1996, s. 219.
46
R.S. B
, Currency and Inflation, s. 61–72.
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od którego nie zależał los Imperium, państwo nie miało powodu spekulować jego
cenami tak, jak w przypadku wspomnianego wyżej wojskowego płaszcza.
Drugie wstępne zastrzeżenie dotyczy samych cen. Edykt Dioklecjana podaje
je w starych jednostkach monetarnych, czyli w denarach, które fizycznie już na
rynku nie istniały, pozostały tylko „symboliczną” jednostką obrachunkową.
W praktyce każdą cenę maksymalną trzeba było przeliczyć na pieniądze funkcjonujące w obiegu, co zresztą dla nas jest sytuacją idealną, ponieważ pozwala łatwo
47
porównywać ceny. W obiegu były monety o następującej wartości :
— złoty aureus (inaczej solidus) = 1 200 denarów;
— srebrny argenteus = 100 denarów;
48
— miedziana moneta tzw. laurowa duża (nummus?) = 25 denarów;
49
— miedziana moneta tzw. promienista (tzw. radiatus) = 5 denarów;
— miedziana moneta tzw. laurowa mała (tzw. laureatus) = 2 denary.
Wynika z tego, że: 1 aureus = 12 argentei = 48 nummi = 240 radiati =
600 laureati = 1200 denarów. Kluczem do systemu jest złoty aureus o wadze
5,45 gramów. Do niego też będziemy odnosić wszelkie dalsze ustalenia.
W edykcie pojawiają się dwa rodzaje opium (rozdz. 36,131–132):
50
36,131. opium makowego tebańskiego — pondus 1 — denarów 1000
51
36,132. opium z Cyrenajki — pondus 1 — denarów 1250.

Od razu zauważmy, że ustawodawca uwzględnił tylko opium z Egiptu i Cyrenajki (części Libii). Jak pamiętamy, Aleksander z Tralles52 przywoływał w swoich recepturach „opium tebańskie” i „sok cyrenajski”. Z kolei Pliniusz pisał (HN
XX 76.202) o fałszowaniu opium w Aleksandrii. Specyfik w szczególny sposób
wiązano więc z Egiptem i Libią, które mogły być największymi jego producentami (podobnie jak obecnie Afganistan, skąd pochodzi ponoć 90% sprzedawanego
środka). Pojawia się zatem pytanie, co z opium wytwarzanym w innych ośrod53
kach. W edykcie wspomina się nasiona maku („1,31. maku — modius obozo-

47

R.S. B
, Currency and Inflation, s. 22 –25.
Zwana tak przez numizmatyków (łac. laureati, ang. laureate), ponieważ na awersie przedstawiano popiersie cesarza w wieńcu laurowym. Nie jest pewne, jak była nazywana w starożytności.
49
„Promienista” (łac. radiati, ang. radiate), czyli z popiersiem cesarza w promiennej koronie
solarnej.
50
Diokletians Preisedikt, 36,131: opii me<co>nos Thebaicu; Crawford, Reynolds, 1979, 34,103:
Opii meconis Thebaici; chodzi zatem o opium makowe (łac. opium meconos, gr. ὄπιον μήκωνος) z Teb
w Egipcie.
51
Diokletians Preisedikt, 36,104: Opii <C>yrenaici; Crawford, Reynolds, 1979, 34,132: Opii
Cyrinaici.
52
Alexander von Tralles, ed. T. P
, t. I–II, Vienna 1878–1879 (repr. Amsterdam 1963).
53
Łac. papaveris, gr. μήκωνος (czyli: papaver / μήκων).
48
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wy54 jeden — denarów 150”), w których przypadku nie zastosowano jednak ograniczenia regionalnego. Mak siano wszak w całym basenie Morza Śródziemnego.
Analizowany wyżej obszerny passus „Historii naturalnej” Pliniusza potwierdza
dość powszechne użycie opium jako medykamentu, nie było też ono trudne do
wytworzenia. Może więc egipski i libijski specyfik, choć dominujący na rynku,
nie był jedynym sprzedawanym produktem, tylko jakby towarem wzorcowym,
według zasady: gorsze — tańsze — tebańskie oraz lepsze — droższe — cyrenajskie. Byłoby to zgodne z logiką edyktu.
Oba wymienione typy opium znalazły się na końcu ustawy Dioklecjana
wśród najprzeróżniejszych towarów typu: chemikalia, żywice, woski, olejki,
włókna, przyprawy, wonności, barwniki, korale, kleje. Oba były jednymi z najdroższych produktów, cenniejsze okazały się bowiem tylko szafran arabski
(„36,60. libra 1 — denarów 2000”) i koral pierwszej jakości („36,133. pondus
1 — denarów 2000”). Wysoki koszt i luksusowy charakter specyfiku trochę niepokoi w kontekście relacji Pliniusza, z której zdaje się wynikać powszechność
jego stosowania w medycynie.
55
Pondus italski (inaczej libra) ma 327,45 g . Do celów badawczych wygodnie
jest przeliczyć go na kilogramy, co daje nam lepsze wyobrażenie o przywoływanych wielkościach — przyjmijmy więc, że mówimy o 0,3 kg (1 kg = 1000 g).
Taka zatem ilość opium tebańskiego nie powinna kosztować więcej niż 1000 denarów, cyrenajskiego zaś — 1250. Skoro jeden złoty aureus (5,45 g) miał wartość
1200 denarów, to tyle mniej więcej powinno kosztować maksymalnie ok. 0,3 kg
droższego opium cyrenajskiego. Tak przynajmniej widzieli to cesarscy urzędnicy.
Jak wysokie według twórców edyktu powinny być płace? To znaczy kto mógł
sobie pozwolić na taki zakup?
Edyt podaje maksymalne taryfy płac, przy czym oczywiście chodzi tu o ludzi
zatrudnionych i opłacanych za swoją pracę fizyczną lub umysłową. Pamiętać należy,
że w Imperium żyli wielcy właściciele ziemscy, arystokracja senatorska i lokalna
(prowincjonalna oraz miejska). Ich dochodów wprost edykt nie uwzględnia, choć
oczywiście pojawią się w nim ceny zbóż, wina i innych produktów wytwarzanych
w wielkich majątkach. Łatwiej będzie jednak porównać maksymalne ceny opium
z dochodami, które przynosiła praca bezpośrednia. Na przykład w kategorii usług
znajdujemy następujący taryfikator (rozdz. 7):

54

Co do jego wielkości vide dyskusja w: R. M M
, Diocletian’s Edict and the ‘Castrensis
Modius’, „Aegyptus”, t. XLI, 1961, s. 3–5; R.P. D
, The Size of the Modius Castrensis, „Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik”, t. XXI, 1976, s. 53–62.
55
E. W
, Metrologia, s. 585
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64. trenerowi sportowemu od jednego ucznia56
65. pedagogowi od jednego dziecka58
66. nauczycielowi podstawowego kształcenia
od jednego dziecka59
67. nauczycielowi rachunków od jednego dziecka60
68. nauczycielowi stenografii od jednego dziecka61
69. nauczycielowi pisma manuskryptów albo
62
pisma starego rodzaju od jednego ucznia
70. gramatykowi greckiemu lub łacińskiemu i
nauczycielowi geometrii od jednego dziecka63
71. retorowi lub sofiście od jednego dziecka64
72. adwokatowi lub znawcy prawa wynagrodzenia
za otwarcie sprawy (postulatio)65
73. za postępowanie sądowe (cognitio)66
74. nauczycielowi architektury od jednego dziecka 67
75. garderobianemu od pojedynczego kapiącego się68
76. osobistemu łaziebnemu od pojedynczego
kapiącego się69
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— miesięcznie57 denarów 50
— miesięcznie denarów 50
— miesięcznie denarów 50
— miesięcznie denarów 75
— miesięcznie denarów 75
— miesięcznie denarów 50
— miesięcznie denarów 200
— miesięcznie denarów 250
— denarów 250
— denarów 1000
— miesięcznie denarów 100
— denarów 2
— denarów 2.

Jak widać, najlepiej zarabiać mieli prawnicy: za samo otwarcie sprawy
sądowej mogli oni pobierać maksymalnie 250 denarów, za całe postępowanie —
dodatkowo 1000. Łatwo zatem policzyć, że po skończonej rozprawie adwokat
mógł kupić pondus (0,3 kg) opium z Cyrenajki. A ponieważ ludzie antyku — jak
pokazuje materiał papirologiczny pochodzący nawet z zapadłych egipskich mie70
ścinek i wsi — uwielbiali się procesować, zapotrzebowanie na adwokatów było
56

Łac. ceromatitae in singulis discipulis.
Łac. menstruos.
58
Łac. paedagogo in singulis pueris.
59
Łac. magistro instituto<ri> litterarum in singulis pueris.
60
Łac. calculatori in singulis pueris.
61
Łac. notario in singulis pueris.
62
Łac. librario sibe antiquario in singulis discipulis.
63
Łac. <g>rammatico Graeco sive Latin et geometrae in singulis discipulis.
64
Łac. oratori sive sofistae in singulis discipulis; w greckim przekładzie edyktu zawód ten określono jako: ῥήτωρι ἤτοι σοφιστῆ.
65
Łac. advocato sive iuris perito mercedis in postulatione; w greckim tłumaczeniu, w przypadku
określenia zawodu, mamy: δικολόγῳ ἤτοι νομικῷ.
66
Łac. in cognitione.
67
Łac. architecto magistro per singulos pueros.
68
Łac. capsario in singulis labantibus.
69
Łac. balneatori privatario in singulis lavanti<b>us.
70
Vide retorzy i sofiści znani z (zachowanych w papirusach) akt procesów toczących się w Egipcie zebrani w: P. J
, K. S
, E. S
, Sofiści i retorzy greccy w cesarstwie rzymskim
57
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ogromne. Z pewnością więc okazji do zarobienia przewidzianych w taryfikatorze
pieniędzy było wiele. Niemniej nawet dla adwokatów jeden złoty aureus stanowił
znaczą kwotę.
Gorzej wyglądała sytuacja innych pracowników sfery usług. „Nauczyciel podstawowego kształcenia” miał od jednego ucznia brać miesięcznie nie więcej niż
50 obrachunkowych denarów. Dopiero 20 uczniów pozwoliłoby mu więc kupić
pondus (0,3 kg) gorszego opium tebańskiego, a 25 — tyle samo cyrenajskiego.
Zwykły garderobiany czy łaziebny zaś, z maksymalnym zarobkiem wysokości
2 denarów od osoby, musiałby obsłużyć 500 klientów, aby kupić pondus tańszego
i 625 klientów, aby kupić pondus lepszego specyfiku. Nabytek taki był zatem poza
zasięgiem zarówno przeciętnego nauczyciela, jak i pracownika łaźni.
Oczywiście kluczowe pozostaje pytanie, ilu uczniów miał dany nauczyciel
czy klientów adwokat lub łaziebny. W tej kwestii nasza wiedza jest, niestety, fragmentaryczna, a dla czasów Dioklecjana — wręcz żadna. Wiemy, ilu uczniów studiowało pół wieku później u najwybitniejszego greckiego retora (sofisty) epoki,
71
czyli Libaniosa z Antiochii , w jego czasach jednak edykt na pewno już nie obowiązywał, a i ceny były wyższe. Niemniej wydaje się, że i w epoce Dioklecjana
dobry retor dysponował podobnym gronem uczniów co Libanios. Wiemy zaś, że
ten ostatni w czasie, gdy prowadził prywatną szkołę w Konstantynopolu (od zimy
340/341 do 342 r.), miał ponad 80 studentów. Potem, gdy w 354 r. powrócił na stałe
do rodzinnej Antiochii, we własnym domu uczył 15 adeptów retoryki; gdy grono
to wzrosło do 50 osób, wynajął na szkołę pomieszczenie przy agorze. Przykład ten
pokazuje, że w dużym mieście Imperium w szkole znanego nauczyciela wymowy
edukowało się kilkudziesięciu studentów.
Według edyktu (rozdz. 7.71) retor miał brać miesięcznie od jednego
ucznia maksymalnie 250 denarów. Jak łatwo policzyć, przy 80 uczniach daje to
20 000 denarów, przy 15 uczniach zaś — 3750 denarów. Jeśli sumy te przeliczymy
na maksymalne ceny opium, to za dochód z nauczania 80 studentów można było
kupić 20 pondusów tebańskiego i 16 cyrenajskiego makowego specyfiku. Przy
15 uczniach mamy zaś odpowiednio: pierwszego — ok. 4,7 pondusa, drugiego —
3,75 pondusa. Przy czym należy pamiętać, że dobrzy retorzy bywali adwokatami
w sądach, czyli okazyjnie mogli dodatkowo zarobić duże pieniądze za otwarcie
i prowadzenie procesu.
Z powyższych obliczeń jasno wynika, że jeśli chodzi o osoby zatrudnione
w sektorze usług, na opium stać było głównie prawników. Rzecz wygląda jeszcze
gorzej, jeżeli popatrzymy na taryfikator płac pracowników fizycznych. Oto kilka
wybranych przykładów (rozdz. 7):
(I–VII w.), Warszawa 2011; iidem, Prosopography of Greek Rhetors and Sophists of the Roman
Empire, Oxford University Press 2015.
71
Vide: P. J
, Libanios 1 [w:] Sofiści i retorzy greccy, s. 290–294; idem, 624. Libanios
[w:] Prosopography of Greek Rhetors and Sophists, s. 213–217.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

219

UNIO MYSTICA. OPIUM, GAZY HALUCYNOGENNE I INSTRUMENTY TEURGICZNE...

1a. robotnikowi wiejskiemu z utrzymaniem72
[...]
2. murarzowi budującemu z kamienia
z utrzymaniem74
[...]
9. malarzowi wizerunków z utrzymaniem75
[...]
76
11. pracującemu z żelazem z utrzymaniem
77
12. piekarzowi z utrzymaniem
[...]
15. codzienna zapłata dla wytwórcy cegły
surowej do wypalenia, który sam
przygotowuje sobie materiał, za każde
cztery cegły o wymiarach dwóch stóp,
z utrzymaniem78

dniówki73

denarów 25

dniówki

denarów 50

dniówki

denarów 150

dniówki
dniówki

denarów 50
denarów 50

denarów

2.

Tu już żadne obliczenia nie są potrzebne, gołym okiem widać, że kupno opium
przekraczało jakiekolwiek możliwości ludzi żyjących z pracy rąk. Nawet malarz
ze stawką maksymalnie 150 denarów dopiero po dziewięciu dniach mógłby —
według ustawodawcy — kupić pondus lepszego cyrenajskiego opium (1250 : 150
= ok. 8,3), po siedmiu zaś — gorszego tebańskiego (1000 : 150 = ok. 6,7).
Ze względów zatem czysto ekonomicznych opium, przynajmniej to kupowane
na rynku, nie mogło być środkiem stosowanym powszechnie w kręgach neoplatońskich intelektualistów w celu wprawienia się w odmienne stany świadomości.
Trzeba jednak cały czas pamiętać, że jego wytworzenie nie było zbyt kłopotliwe,
a skoro mak rośnie w całym basenie Morza Śródziemnego, w zasadzie nie ma
potrzeby kupować specyfiku za tak duże pieniądze na użytek własny.
W tym miejscu warto otworzyć nawias i spojrzeć na jeszcze jedną kategorię
towarów uwzględnioną w edykcie. Oto zupełnie inne niż opium miejsce zajmuje
w nim wino i piwo, które pojawiają się już w drugim rozdziale, tuż po zbożach
79
i innych nasionach. Cesarska ustawa podaje m.in. (rozdz. 2: „także wina”) :

72

Łac. operario rustico p[asto.
Tu i niżej łac. diurnus (gr. ἡμερήσιος).
74
Łac. lapidario structori pas[to.
75
Łac. pictori imaginario ut supra.
76
Łac. fabro ferrario ut supra.
77
Łac. pistori ut supra.
78
Łac. lateris crudi ad laterculos diurnam mercedem, in lateribus quattuor pedum vinum, ita ut
ipse sibi inpensam praep[a]ret, pasto.
79
Łac. Item de vinis.
73
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1a. piceńskiego80
2. tiburtyńskiego81
3. sabińskiego82
4. aminnejskiego83
5. saickiego (?)84
6. surrentyjskiego85
86
7. faleryjskiego
10. wina wiejskiego87
11. cervesia lub piwa z jęczmienia88
12. zythum89
13. wina meońskiego90
14. złotego attyckiego wina91
17. wina korzennego92
18. wina przyprawionego piołunem93
19. wina różanego94

sextarius italski jeden
sextarius italski jeden
sextarius italski jeden
sextarius italski jeden
sextarius italski jeden
sextarius italski jeden
sextarius italski jeden
sextarius italski jeden
sextarius italski jeden
sextarius italski jeden
sextarius italski jeden
sextarius italski jeden
sextarius italski jeden
sextarius italski jeden
sextarius italski jeden

denarów 30
denarów 30
denarów 30
denarów 30
denarów 30
denarów 30
denarów 30
denarów 8
denarów 4
denarów 2
denarów 30
denarów 24
denarów 24
denarów 20
denarów 20.

Miarą wina i piwa jest w edykcie sextarius, czyli, jak już wspomniano, 0,545 l95.
Najdroższe z trunków nie powinny kosztować więcej niż 30 denarów. Można zatem
policzyć, że 1 pondus (ok. 0,3 kg) tebańskiego opium za maksymalnie 1000 denarów stanowi równowartość ok. 33,3 sextarii (ok. 18 l) ekskluzywnego wina. Przy
cenach piwa na poziomie 2–4 denarów 1 pondus tego samego tebańskiego opium
odpowiada 500–250 sextarii (272,5–136,26 l) tegoż trunku. Na tym tle widać więc,

80

Łac. Piceni; z Picenum w Italii.
Łac. Tiburtini; z Tibur w Italii.
82
Łac. Sabini; z ziemi sabińskiej w Italii.
83
Łac. Aminnei; z Aminaea w Italii.
84
Łac. Saiti; wg Lauffera (Diokletians Preisedikt, s. 218) albo wino z Setia w Lacjum (Saitum =
Setinum vinum), albo z Sais w Egipcie (Saiticum vinum). Za tym drugim zdaje się przemawiać wzmianka Pliniusza (HN, 14,61). Z drugiej strony zostało ono umieszczone w edykcie między winami z Italii.
85
Łac. Surrentini; z Surrentum w Italii (Kampania).
86
Łac. Falerini; z winnic na stokach Mons Falernus na pograniczu Lacjum i Kampanii w Italii.
87
Łac. vini rustici.
88
Łac. cervesiae <sive> cami; łac. cervasia, gr. κερβησία to wyrażenie celtyckiego pochodzenia,
oznaczające napój podobny do piwa, w Rzymie używany jako lekarstwo (vide Pliniusz, HN, 22,164);
łac. camum, gr. κάμον — piwo z jęczmienia (również wyraz obcy).
89
Łac. zythi; napój z jęczmienia, rodzaj piwa wyrabianego w Egipcie.
90
Łac. item caroeni Maeoni; słodkie gotowane wino z Meonii w Azji Mniejszej.
91
Łac. crhysattici.
92
Łac. conditi; wino przyprawione korzeniami.
93
Łac. apsinthi nazwa pochodzi od gr. ἀψίνθιον, czyli „piołun” (Artemisia absinthium); Diokletians Preisedikt, s. 219: „Wermutwein”.
94
Łac. rhosati; też rodzaj musu z róży (vide też Pliniusz, HN, 14, 106).
95
E. W
, Metrologia, s. 582.
81
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że makowy specyfik to towar bardzo drogi i luksusowy. O wiele łatwiejszą i tańszą używką było nawet najdroższe wino, co skądinąd w cywilizacji śródziemnomorskiej jest dość oczywiste. Opium zatem w świetle cesarskiego edyktu jawi się
jako specyfik odmierzany z aptekarską wręcz dokładnością, używany jako lek, nie
zaś używka stosowana przez nauczycieli i uczniów neoplatońskiej szkoły. Jeśli
w ogóle w tych kręgach stosowano jakieś środki odurzające, to powinniśmy zwrócić naszą uwagę w zupełnie innym kierunku.
II. HALUCYNOGENNE GAZY

O ile w przypadku opium źródła późnoantyczne nie mówią wprost o osobach stosujących je w celach narkotycznych, o tyle przynoszą informacje o innej metodzie
wprawiania się w odmienne stany świadomości. Chodzi o użycie gazów halucynogennych wydobywających się z jaskiń i szczelin w różnych miejscach świata
96
antycznego . Nas w tym przypadku w szczególności interesuje Azja Mniejsza
i dolina rzeki Meander (dziś Menderes w Turcji), gdzie w wielu punktach wydzielają się trujące i szkodliwe opary. Był to fenomen w starożytności dobrze znany.
Na przykład Strabon w „Geografii” wymienił trzy tego rodzaju miejsca na tym
97
obszarze (XII 8,17 i XIV 1,11) : Hierapolis (dziś Pamukkale), Acharaka i Aornon
98
koło miejscowości Thymbria (niedaleko Magnezji) . Pierwsze z nich jest dobrze
znane, do dziś przy ruinach świątyni Apollona, po jej prawej stronie, widoczne
jest bowiem zejście do groty noszącej w starożytności złowrogą nazwę Plutonium.
Znajduje się tam szczelina w ziemi, w której swobodnie mieści się człowiek;
poszerzający się stopniowo korytarz biegnie dalej głęboko w dół, na jego końcu
znajduje się zaś ogrodzony murkiem rodzaj studni o średnicy około dziewięciu
metrów. Zalega w niej gęsta mgła oparów, które nie pozwalają dojrzeć dna szybu.
W pobliżu studni jest dość bezpiecznie, szczególnie gdy prąd powietrza wentyluje
pomieszczenie, zejście do szybu jest jednak niemożliwe, gdyż zgromadzone w nim
gazy są śmiertelnie trujące. Niestety czasem wydostają się one ze studni, dlatego
też w drugiej połowie XX w., aby uniemożliwić schodzenie do Plutonium, władze
96

Nowsze opracowanie, zbierające materiał i wyniki starszych badań, to: Y. U
, Caves
and the Ancient Greek Mind. Descending Underground in the Search for Ultimate Truth, Oxford 2009.
97
The Geography of Strabo, with an English translation by H.L. J
, t. V, Books 10–12, Cambridge, (Mass.)–London 1961; The Geography of Strabo, with an English translation by H.L. J
,
t. VI, Books 13–14, Loeb, Cambridge (Mass.)–London 2000.
98
Vide też: G.E. B
, Turkey Beyond the Meander, London 1989, s. 202–204; T.M. C
,
S. A
, The Vapours of One Entrance to Hades, „Antiquity”, t. LXII, 1988, s. 88–89 (artykuł
dotyczy głośnego wydarzenia z 1986 r., gdy gaz wydobywający się z jeziora Nyos w Kamerunie zabił
wiele osób); S. N
, G. L
, Geophysical Investigation of the Temple of Apollo (Hierapolis,
Turkey), „Journal of Archaeological Science”, t. XXXIII, 2006, s. 1505–1513; Y. U
, Caves,
s. 84–87.
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tureckie najpierw wstawiły w wejściu przy świątyni Apollona kratę, potem szczelnie zamurowały otwór. Żądni wrażeń turyści, mimo ostrzeżeń, schodzili bowiem
w dół chodnikiem do studni albo starali się choć wcisnąć głowę pomiędzy kraty,
co — jak wieść niesie — nie raz kończyło się podtruciem czy nawet śmiercią.
Z Hierapolis związany jest nadzwyczaj interesujący przekaz autorstwa neoplatońskiego filozofa Damaskiosa, przy którego postaci musimy na chwilę się
99
zatrzymać . Urodził się on w Damaszku w chrześcijańskim już imperium na
początku lat sześćdziesiątych V w. Był wyznawcą starych bogów wrogo nastawionym do nowej religii. Początkowo studiował retorykę w rodzinnym mieście,
na początku lat osiemdziesiątych udał się natomiast w celu pogłębienia wiedzy
w tej dziedzinie do Aleksandrii, gdzie również przez dziewięć lat sam nauczał
sztuki wymowy. Porzucił jednak to zajęcie na rzecz filozofii, z którą zetknął się
w Egipcie. W Aleksandrii spotkał bowiem wielkich filozofów szkoły neoplatoń100
skiej. Poznał tam m.in. Izydora , który wcześniej studiował pod kierunkiem kierowników Akademii Platońskiej w Atenach, w tym wspomnianego przez nas już
wyżej Proklosa. Damaskios został wiernym uczniem Izydora. Niestety w latach
osiemdziesiątych w Aleksandrii pogańskie szkoły co najmniej dwukrotnie stały
się obiektem ataku ze strony chrześcijan, Kościoła i władz. Dokładna chronologia
101
i charakter tych wydarzeń są przedmiotem dyskusji , nie ulega jednak wątpliwości, że nauczyciele i studenci byli więzieni i torturowani, część skryła się lub
zbiegła z miasta. Na przełomie 489 i 490 r. również Izydor i Damaskios opuścili
Egipt, aby udać się do Aten, które wtedy jawiły się jako ostatni bastion pogańskich intelektualistów. Wędrówka ta trwała osiem miesięcy; droga wiodła przez
Gazę, do Bostry w Arabii, gdzie zbiegów przyjął, a następnie przyłączył się do
102
nich Doros , dawny uczeń Izydora. Stąd cała trójka udała się do rodzinnego miasta Damaskiosa, czyli Damaszku. Przy okazji zwiedzili Heliopolis (Baalbek) oraz

99

Vide: PLRE II Damascius 2, s. 342–343; W. K
, RE IV 2 (1901), s.v. Damaskios 2, coll.
2039–2040; Ph. H
, DPhA II (1994), D 3, s. 541–593; F. T
, Per una biografia di
Damascio, „Rivista di storia della filosofia”, t. II, 1985, s. 179–201; E. S
, Teachers in the Eastern
Roman Empire (Fifth-Seventh centuries). A Historical Study and Prosopography [w:] Alexandria.
Auditoria of Kom el-Dikka and Late Antique Education, ed. by T. D
, T. M
,
E. W
, Warsaw 2007, s. 177–345, nr 50, Damaskios, s. 230–232; eadem [w:] Sofiści i retorzy
greccy, s.v. Damaskios, s. 119–121; eadem [w:] Prosopography of Greek Rhetors and Sophists, nr 243.
Damaskios, s. 81–83.
100
E. S
, Teachers, nr 147, Isidoros, s. 265–266.
101
P. A
, Persecution and Response in Late Paganism: the Evidence of Damascius,
„Journal of Hellenic Studies”, t. CXIII, 1993, s. 1–29, gł. s. 20–22; E. S
, „Wielkie prześladowania”
pogańskich intelektualistów w Aleksandrii w V wieku n.e., „U schyłku starożytności. Studia
Źródłoznawcze”, t. X, 2010, s. 177–213; eadem, The ‘Great Persecutions’ of Pagans in
5th-century Alexandria, „Palamedes”, t. VII, 2012, s. 155–176.
102
E. S
, Teachers, nr 65, Doros, s. 237.
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Berytos i ich okolice. Później zaś — przez Afrodisias w Karii i Samos — filozofowie podążyli do Aten.
W mieście Pallady Damaskios wszedł do kręgu tamtejszej szkoły neopla103
tońskiej, gdzie studiował pod kierunkiem uczniów Proklosa, czyli Zenodotosa
104
i Marinosa . Za swojego mistrza uznawał jednak cały czas Izydora. Już jako dojrzały człowiek został zapewne ok. 515 r. kierownikiem (διάδοχος) neoplatońskiej
szkoły ateńskiej, którą w roku 529 na mocy edyktu Justyniana zamknięto. Dlatego
na przełomie 531 i 532 r. Damaskios, razem z grupą towarzyszących mu sześciu
innych filozofów, udał się do Persji na dwór króla Chosroesa, aby tam krzewić
grecką filozofię, skoro w chrześcijańskim Imperium stało się to niemożliwe. Efekty
tego były chyba mizerne, dlatego też uciekinierzy powrócili niedługo na ziemie
Cesarstwa po zawarciu w 532 r. tzw. pokoju wieczystego pomiędzy Imperium
a państwem Sasanidów. Nie wiemy, gdzie wtedy osiadł Damaskios — zdaniem
105
106
jednych być może w Harranie , według innych w Atenach . Zmarł po 538 r.,
kiedy to po raz ostatni jego imię uwiecznione zostało w inskrypcji, mianowicie
w pochodzącym z Emesy (dziś Homs) wierszowanym napisie własnego autorstwa
107
wyrytym na nagrobku jego niewolnicy Zosime .
Ten niezwykle interesujący pogański intelektualista, ostatni kierownik Akademii Platońskiej w Atenach, na początku VI w. napisał żywot swojego nieżyjącego
108
już wówczas nauczyciela Izydora („Vita Isidori”) . Niestety tekst ten nie zachował się, znamy tylko dwa jego streszczenia w „Bibliotece” Focjusza — pierwsze
bardzo krótkie i zwięzłe (cod. 181), drugie zaś długie i drobiazgowe (cod. 242).
Poza tym drobne fragmenty tego dzieła znalazły się w różnych hasłach w „Liber
109
Suda” . Korzystanie z tego materiału jest dość trudne, ale może przynieść wiele
ciekawych informacji, jeden z epizodów zaś ma dla nas fundamentalne znaczenie.
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Ibidem, nr 313, Zenodotos, s. 323.
Ibidem, nr 171, Marinos, s. 274–275.
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I. H
, La vie et l’œuvre de Simplicius d’après des sources grecques et arabes [w:] Simplicius:
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A. C
, The Last Days of Academy at Athens, „Proceedings of the Cambridge Philological Society”, t. CXCV, 1969, s. 7–29.
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L. J
, R. M
, Inscriptions grecques et latines de la Syrie, t. V: Émésène, Paris
1959, nr 2336, s. 155 (cf. Anthologia Graeca, VII 553).
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, BL, Paris 1960, cod. 181, s. 189–
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, BL, Paris 19710, cod. 242,
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Oto podczas wędrówki z Egiptu do Aten Izydor, Damaskios i Doros przybyli —
jak już wspomnieliśmy — do Afrodisias w Karii, w Azji Mniejszej. Mieszkał tam
110
stary nauczyciel pierwszego z nich, Asklepiodotos . Pochodził on z Aleksandrii,
przeprowadził się jednak do Afrodisias, gdy poślubił Damianę, córkę i dziedziczkę
bogatego właściciela ziemskiego z tych okolic. Zanim jednak się to stało, zdobył w Aleksandrii i Atenach rozległą i różnorodną wiedzę. Interesowały go studia przyrodnicze: badał różne gatunki roślin, zwierząt i minerałów. Studiował też
medycynę, a nawet sam praktykował z powodzeniem ziołolecznictwo. Miał etnograficzne zacięcie, np. podczas wędrówek po Syrii zgłębiał obyczaje ludów tego
regionu. Zajmował się również matematyką i nie stronił od mechaniki, konstruując
jakieś urządzenia (Athanassiadi 87 B: μηχανήματα) wykorzystywane w świątyniach;
wykonywał też ozdoby wizerunków bogów. Przede wszystkim uważał się jednak
za filozofa, wiedzę w tym zakresie zdobył zaś w najlepszej ateńskiej szkole platońskiej prowadzonej przez Proklosa. Sam, póki nie osiadł na stałe w Afrodisias, uczył
kolejne pokolenia pogańskich intelektualistów, w tym Izydora. Poza tym był gorliwym poganinem — czcił święte posągi i układał religijne hymny ku czci bogów.
Wyraźnie fascynowały go tajemne praktyki magiczne i teurgiczne oraz wszelkie
rzadkie zjawiska. Izydor przypisywał mu wręcz nadprzyrodzone moce i cechy. Był
np. przekonany, że to zaklęcia Asklepiodotosa uratowały ich obu, gdy zaczęli tonąć
podczas przeprawy przez wezbraną rzekę Meander. Opowiadano też, że widział
w ciemnościach tak dobrze, że nawet mógł w nich czytać bez dodatkowego światła. Asklepiodotos słynął również z gościnności i z radością przyjmował przyjaciół
w swoim domu w Afrodisias. Tak też powitał swojego dawnego ucznia Izydora
oraz dwóch jego z kolei uczniów — Damaskiosa i Dorosa — uciekających przez
chrześcijańskimi prześladowaniami z Aleksandrii do Aten. Ci ostatni postanowili
przy okazji odwiedzić pobliskie Hierapolis w dolinie Meandra i zejść do słynnej
groty przy świątyni Apollona. Wizytę tę opisał potem w „Żywocie Izydora” sam
Damaskios, Focjusz tak streścił i częściowo zacytował zaś jego słowa (Biblioteka,
cod. 242, fr. 131 = Athanassiadi 87 A; przekł. O. J u r e w i c z):
W Hierapolis we Frygii znajdowała się świątynia Apollona; pod nią schodził
w głąb podziemny chodnik, z którego wydobywały się trujące wyziewy. Ludzie
nie mogli bezpiecznie przechodzić nad otworem tego chodnika, ptaki nie mogły
przelatywać; wszystko, co się tam pojawiało, padało martwe. Natomiast osoby
wtajemniczone [τοίς δὲ τετελεσμένοις], powiada autor [tj. Damaskios], były w stanie zejść w głąb, a nawet przebywać tam, nie zaznając żadnej szkody. Pisarz
utrzymuje, że on sam i filozof Doros, wiedzeni ciekawością, weszli tam i wyszli
bez jakiegokolwiek uszczerbku. Mówił dalej: Byłem wówczas w Hierapolis we
Frygii, pewnego razu usnąłem, wydawało mi się, że jestem Attisem i na rozkaz
Matki bogów obchodziłem uroczyście święto, jak to nazywają, hilaria; sen wróżył nasze wyzwolenie z Hadesu [ἐξ Ἅιδου γεγονυῖαν ἡμῶν σωτηρίαν]. Po powro110

E. S

, Teachers, nr 31, Asklepiodotos, s. 224–225.
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cie do Afrodisias opowiedziałem Asklepiodotowi o tym widzeniu sennym, a on,
pełen podziwu dla tego wydarzenia, opowiedział mi nie sen zamiast snu, lecz
większy cud zamiast mniejszego. Powiedział mianowicie, że w młodości przybył
do tego miejsca, by zbadać jego właściwości naturalne. Złożył dwukrotnie czy
też trzykrotnie płaszcz i trzymając go przed nosem, aby w przypadku przyspieszonego oddychania nie wdychać powietrza skażonego i zabójczego, lecz oddychać czystym i zdrowym, które przyniósł ze sobą z zewnątrz w płaszczu. Tak
postępując dostał się do zejścia i szedł dalej wzdłuż gorących wód płynących
do ogromnego i niedostępnego wąwozu. Nie doszedł od końca chodnika; dostęp
w głąb zagradzała wysoka woda; zwyczajny człowiek nie mógł tam dojść, ale
ten, kto schodził w boskiej ekstazie (ὁ καταιβάτης), dochodził do końca chodnika.
Asklepiodotos zatem powrócił stamtąd bez uszczerbku dzięki swej pomysłowości. Później próbował odtworzyć za pomocą różnych składników powietrza
wyziewy podobne do tych zabójczych [πνοὴν παραπλησίαν ὕστερον τῇ θανασίμῳ ἐκ
διαφόρων εἰδῶν κατασκευασάμενος ἐμηχανήσατο].

Jak już wspomnieliśmy, grota w Hierapolis była dobrze znana autorom antycz111
nym. Tak pisał o niej w IV w. Ammianus Marcellinus (XXIII 6,18 ):
Podobny otwór [foramen], jak twierdzą niektórzy, oglądano wcześniej w Hierapolis, mieście Frygii. Z niego również wydobywa się szkodliwy gaz o trwałym zapachu [noxius spiritus, perseveranti odore], który niszczył wszystko, cokolwiek
znalazło się blisko otworu, z wyjątkiem eunuchów [absque spadonibus solis].
Dlaczego tak się działo, pozostawmy dociekaniom przyrodników.

Historyk ten odnotował zresztą więcej podobnych miejsc (XXIII 6,17–19),
np. w okolicach Jeziora Sosingites (Wan?) czy koło świątyni Jowisza Asbamaeusa
w Kappadocji (koło Tiany). O trujących wyziewach czy to w Hierapolis, czy też
w innych miejscach wspominają m.in.: Strabon (XIII 4,14), Kasjusz Dion (68,27,3),
Pliniusz (HN II 95), Pseudo-Apulejusz (De mundo, XVII 326–328) i Lukrecjusz
(VI 738–839).
W przypadku Hierapolis z podziemnej szczeliny wydobywa się do dziś dwutlenek węgla, który w większym stężeniu jest szkodliwy dla zdrowia, a nawet
powoduje śmierć (na skutek tzw. hiperkapnii). Ammianus Marcellinus (XXIII
6,18) pisze, co prawda, o „trwałym zapachu” (perseveranti odore) gazów wydzielających się w Plutonium, tymczasem dwutlenek węgla jest bezwonny. Relacja
tego historyka jest jednak wyraźnie nieco podkolorowana (np. przekonanie, że
eunuchowie są odporni na zatrucie) i bazuje na opowieściach innych ludzi, stąd
nie należy przywiązywać nadmiernej uwagi do szczegółów jego przekazu. Co do
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A
M
, Histoire, t. IV/1, texte établi et traduit par J. F
, BL, Paris 1977,
s. 103, vide też komentarz, s. 69, przypis 156 oraz: J. den B
, J.W. D
, D. den H
,
H.C. T
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dwutlenku węgla, na jego właściwości zwrócił uwagę już Aldous H u x l e y112,
pisząc (na podstawie badań klinicznych), że w zwiększonej ilości może wywoływać zaburzenia świadomości, dezorientację, stany lękowe i omdlenia:
Wśród tych zmian najważniejszą, w bieżącym kontekście, jest spotęgowana możliwość „widzenia rzeczy”, kiedy oczy są zamknięte. W pewnych przypadkach
widziane są jedynie wirujące, kolorowe wzory. W innych mogą występować
żywe wspomnienia doświadczeń z przeszłości (stąd wartość CO2 jako środka
terapeutycznego). W jeszcze innych przypadkach dwutlenek węgla przenosi
osobę do Innego Świata antypodów jego codziennej świadomości, gdzie może się
cieszyć krótką chwilą doświadczenia wizyjnego zupełnie niemającego związku
z jego osobistą historią lub ogólnymi problemami rasy ludzkiej113.

Rzeczywiście więc jaskinia w Hierapolis spełniała rolę „drzwi percepcji”,
żeby odwołać się do słynnego sformułowania Huxleya. Nic zatem dziwnego, że
starożytni postrzegali ją jako miejsce mistyczne, stąd też sugestie Damaskiosa
i Asklepiodotosa, że osoba wtajemniczona w święte obrzędy (τετελεσμένος), zstępująca w głąb (ὁ καταιβάτης), w stanie ekstatycznym nie ulegnie zatruciu.
Co ważne, nieco sensacjonistyczne przekonanie Ammiana Marcellinusa, że
odporni na trujące gazy są eunuchowie, ma swój ukryty sens. W swoim mistycznym śnie, jak pamiętamy, Damaskios utożsamił się z Attisem, młodym partnerem
Wielkiej Matki bogów Kybele, który w szale pozbawił się męskości, co stało się
przyczyną jego śmierci. Młodzieniec odrodził się jednak jako wyzwolony z Hadesu
towarzysz bogini w jej radosnym pochodzie. Attis był więc symbolem zwycięstwa
114
nad śmiercią . Dlatego też mogło panować przeświadczenie, że i eunuchowie nie
ponoszą śmierci w jaskini w Hierapolis, a przynajmniej takie sądy głosił zapewne
personel świątynny, składający się z galloi, czyli kastratów.
Dla nas najciekawsze jest jednak, że Asklepiodotos po swojej wizycie w grocie postanowił odtworzyć mistyczne wyziewy, co udało mu się osiągnąć za pomocą
różnych składników. A zatem mamy tu neoplatońskiego filozofa, który z wykorzystaniem jakiejś „alchemicznej” aparatury wytwarza halucynogenne gazy. O ile
więc w neoplatońskich rytuałach opium nie odgrywało chyba żadnej roli (a przynajmniej nic o tym nie słyszymy), o tyle w przypadku psychoaktywnych oparów nie
tylko mamy poświadczenie faktu schodzenia do jaskiń, z których się one wydzielały, lecz także prób sztucznego ich wytworzenia. W obu przypadkach celem tych
działań było wywołanie ekstazy, w której zstępuje się — dosłownie i w przenośni
— w głąb jaskini. A zatem schodzi się do fizycznie istniejącej groty przy świątyni Apollona w Hierapolis, ale nade wszystko wkracza się do środka własnego

112

Vide A. H
, Drzwi percepcji. Niebo i piekło, przekł. M. M
, Warszawa 2012,
s. 111–115.
113
Ibidem, s. 111.
114
Vide G. T
, Magna Mater and Attis, ANRW, t. II, 1983, nr 3, s. 1500–1535.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

UNIO MYSTICA. OPIUM, GAZY HALUCYNOGENNE I INSTRUMENTY TEURGICZNE...

227

jestestwa, aby — i to już jest neoplatonizm115 — połączyć się „środkiem” swojej
duszy, z Punktem, którym jest absolutne Jedno. Jest to doświadczenie podobne do
snu Damaskiosa, który (jak Attis) wyzwolił się dzięki temu z więzów Hadesu. Nie
tylko chodzi jednak tu o uwolnienie się od śmierci. „Hades” to nasz ziemski świat
fizyczny, w którym nie ma prawdziwego życia — jest ono tam, w świecie Umysłu.
Wyzwolenie z „Hadesu” jest zatem wyzwoleniem z fizycznego świata, przejściem
do sfery Umysłu, aby dopiero w niej doświadczyć unio mystica z Absolutem. To
tak, jak w przytoczonej na początku wyroczni Apollona dotyczącej Plotyna: najpierw wznosisz się do „świata bogów” (Umysł), potem doświadczasz zaś widoku
„Wzorca”, który pojawia się jako błysk w ciemności.
III. INSTRUMENTY TEURGICZNE

Nie wydaje się jednak, aby nawet używanie halucynogennych gazów było szczególnie powszechne w kręgach neoplatońskich intelektualistów. Pielgrzymka do
miejsc typu Hierapolis, a tym bardziej sztuczne wytwarzanie mistycznych oparów
zdają się jednak dość kłopotliwe. Podobny efekt można było przecież przy odrobinie wysiłku osiągnąć za pomocą przyrządu podobnego do znanej i dziś wirującej dziecięcej zabawki zwanej bąkiem. Instrument taki opisał w XI w. bizantyjski
116
intelektualista Michał Psellos w swoim „Objaśnieniu wyroczni chaldejskich”
117
(Ἐξήγησις τῶν χαλδαιῶν ῥητῶν) , czyli komentarzu do zbioru mistycznych tekstów
powstałych w II w. Z pracy tej pochodzi passus poświęcony przyrządowi określo118
nemu mianem strophalos (przekł. P. J a n i s z e w s k i) :
Działanie hekatyjskiego strophalos. Hekatyjski strophalos jest złotą kulą, w środku mającą szafir, wprawioną w ruch kołowy za pomocą wołowego rzemienia,
115

Znakomitym wprowadzeniem do tej filozofii jest: P. H
, Plotyn albo prostota spojrzenia,
przekł. P. B
, oprac. Z. N
, Kęty 2004.
116
The Oxford Dictionary of Byzantium, ed. by A.P. K
, t. I–III, New York-Oxford 1991;
t. II, s.v. Psellos, Michael; vide też: B. T
, Filozofia bizantyńska, przekł. S. T
,
oprac. M.A. W
, Kraków 2012, s. 137–174, zwł. s. 143–160 o stosunku Psellosa do „Wyroczni
chaldejskich”.
117
M
P
, Commentaire des ‘Oracles chaldaïques’ (PG CXXII 1124a–1149b)
[w:] Oracles chaldaïques, texte établi et traduit É. des P
, BL, Paris 2003, s. 161–186.
118
Ibidem, s. 170–171: „Ἐνέργει περὶ τὸν ἑκατικὸν στρόφαλον. Ἑκατικὸς στρόφαλος σφαῖρά ἐστι
χρυσῆ, μέσον σάπφειρον περικλείουσα, διὰ ταυρείου στρεφομένη ἱμάντος, δι᾿ ὅλης αὐτῆς ἔχουσα
χαρακτῆρας. ἣν δὴ στρέφοντες ἐποιοῦντο τὰς ἐπικλήσεις. Καὶ τὰ τοιαῦτα καλεῖν εἰώθασιν ἴυγγας, εἴτε
σφαιρικὸν ἔχοιεν εἴτε τρίγωνον εἴτε ἄλλο τι σχῆμα. Ἃ δὴ δονοῦντες τοὺς ἀστήμους ἢ κτηνώδεις
ἐξεφώνουν ἤχους, γελῶντες καὶ τὸν ἀέρα μαστίζοντες. Διδάσκει οὖν τὴν τελετὴν ἐνεργεῖν τὴν κίνησιν
τοῦ τοιύτου στροφάλου, ὡς δύναμιν ἀπόρρητον ἔχουσαν. Ἑκατικὸς δὲ καλεῖται ὡς τῇ Ἑκάτῃ
ἀνακείμενος. ἡ δὲ Ἑκάτη θεός ἐστι παρὰ Χαλδαίοις, ἐν δεξιᾷ μὲν αὐτῆς ἔχουσα τὴν πηγὴν τῶν ἀρετῶν,
ἐν δὲ ἀριστερᾷ τῶν ψυχῶν”.
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mającą znaki na tejże [kuli]. Tę zatem obracający czynią wezwanie (zaklęcie).
Takie [instrumenty] nazywa się zazwyczaj iynksami, czy to mające kulisty, czy
trójkątny, czy też inny jakiś kształt. Zaiste wirujące wydają dźwięki niezrozumiałe lub niczym ryczący wół, rozbłyskując i powietrze smagając. Naucza więc
doktryna [chaldejska], że wprawienie w ruch tegoż strophalos ma moc niewypowiedzianą. Hekatyjskimi zaś są nazywane, jako że należą do Hekate. Hekate
zaś jest bóstwem Chaldejczyków, w prawej swej ręce dzierżącym strumień cnót,
w lewej zaś dusz.

Opis budowy i działania strophalos można znaleźć również u późniejszego
119
bizantyjskiego intelektualisty Nikeforosa Gregorasa (pierwsza połowa XIV w.)
120
w jego komentarzu (Ἑρμηνεία εἰς τὸν Συνεσίου περὶ ἐνυπνίων λόγον) do traktatu
121
„O snach” (Περὶ ἐνυπνίων ) autorstwa Synesiosa z Kyrene. Tekst Gregorasa jest
122
jednak zależny od relacji Psellosa . O tym, że ten ostatni nie opisuje instrumentu
pochodzącego dopiero z jego epoki, świadczy zaś passus „Żywotu Proklosa”
(a więc mistrza znanego już nam Asklepiodotosa) autorstwa jego ucznia Marinosa
123
z Neapolis . Przeczytamy w nim m.in., że Proklos (VP 28) używał (przekł. P. Jani124
szewski) „boskich oraz niewypowiedzianych strophaloi” (τοῖς θείοις καὶ ἀφθέγκτοις
στροφάλοις ἐκέχρητο). Raz (VP 28), wprawiwszy w ruch jakiś iynks, sprowadził zaś
deszcze, uwalniając Attykę od dokuczliwej suszy (Ὄμβρους τε ἐκίνησεν, ἴυγγά τινα
προσφόρως κινήσας, καὶ αὐχμῶν ἐξαισίων τὴν Ἀττικὴν ἠλευθέρωσε). Strophalos, jak
zaznaczył Psellos, był jednym z typów iynks. Instrument znany bizantyńskim autorom używano więc w kręgach neoplatońskich filozofów co najmniej od V w.

119

O Nikeforosie Gregorasie vide B. T
, Filozofia bizantyńska, s. 208–212; Ox. Dict. of Byz.,
t. II, s.v. Gregoras, Nikephoros, s. 874–875; starsza, klasyczna praca: R. G
, Essai sur Nicéphore
Grégoras. L’homme et l’œuvre, Paris 1926.
120
PG 149, coll. 521–642; vide też: N
G
Explicatio in librum Synesii „De
insomniis”. Scholia cum glossis, introduzione, testo critico e appendici a cura di P. P
, presentazione di G. G
, Bari 1999.
121
S
C
, Le traité sur les songes [w:] idem, Opuscles, t. I, texte établi par
J. L
, traduit et commenté par N. A
, BL, Paris 2004, s. 187–311; przekład polski:
S
zC
, O snach, przekł. i oprac. E. Ż
, Wrocław 2015.
122
Vide: D P
s [w:] Oracles chaldaïques, s. 52; L.G. W
k, Proclus, Procopius, Psellus,
„Mnemosyne”, t. X, 1942, s. 275–280, zwł. s. 280.
123
Wyd.: M
, Proclus ou sur le bonheur, texte établi, traduit et annoté par H.D. S
, A.–
Ph. S
, avec la collaboration de C. L
, BL, Paris 2001; tekst grecki i przekł. ang.: M
N
, Life of Proclus [w:] M
N
, The Extant Works, by Al.N. O
,
Chicago 1977, s. 14–83; tylko przekł. ang. ale z obszernym komentarzem: M
N
,
Proclus, or On Happiness [w:] Neoplatonic Saints. The Lives of Plotinus and Proclus by their Students,
translated with an introduction by M. E
, Liverpool 2000, s. 58–115.
124
Przymiotnik ἂφθεγκτος nie jest tu zbyt oczywisty. Zazwyczaj oznacza coś niemego, niewydającego głosu (vide LSJ, s.v.), może oznaczać jednak, że strophaloi są tak cudowne, że aż nie da się
tego wypowiedzieć.
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W kilku miejscach przytoczony wyżej przekaz Psellosa może nastręczać pewnych trudności. Mimo wszystko pewnym wydaje się, że strophalos był złotym dyskiem (czyli nieco spłaszczoną kulą) pokrytym magicznymi znakami (characteres),
zawierającym na środku błękitny niczym niebo szafir. Instrument wprawiało się
w szybki ruch obrotowy rzemieniem ze skóry wołowej, pewnie poprzez okręcenie
nim dysku i silne pociągnięcie za koniec tegoż rzemienia (ewentualnie może smagano dysk rzemieniem niczym batem). Najistotniejszy był jednak wydawany przezeń dźwięk, podobny do ryku wołu. Jak wykazała w swoich znakomitych studiach
Sarah I l e s J o h n s t o n, monotonne buczenie wirującego przyrządu miało dopo125
wadzać do powstania „kosmicznej wiezi” (sympatheia ) pomiędzy wszystkimi
składnikami Uniwersum. Okrągły instrument to model geocentrycznego kosmosu,
jego dźwięk był zaś jak melodia sfer niebieskich. Brzmienie strophalos zgrywało
się z muzyką sfer i otwierało połączenie między tym co ziemskie i zmysłowe, a tym
co niebiańskie i umysłowe. Poprzez ów otwarty port teurg wchodził do umysłowej
sfery bogów. Tam już czekał tylko, aby w akcie unio mystica doświadczyć zespolenia z Absolutem. Stoi za tym cała, przyjęta przez późnoantycznych neoplatoników,
126
rozległa ideologia chaldejska, której nie chcemy już tu wykładać . Najważniejsze
z naszego punktu widzenia jest bowiem to, że stany ekstatyczne uzyskiwano przy
pomocy wirującego instrumentu, monotonnie brzęczącego i rozbłyskującego zło127
tym oraz szafirowym światłem .
ZAKOŃCZENIE

Eksperymenty Asklepiodotosa, doświadczenia Damaskiosa i Dorosa z halucynogennymi gazami czy wirujący strophalos używany przez Proklosa pokazują, jak
daleko neoplatonizm odszedł od myśli samego Plotyna, który filozofię postrzegał jako ćwiczenie duchowe — jego celem było zerwanie percepcyjnego kontaktu
zmysłowego ze światem fizycznym, zagłębienie się w siebie, przejście do świata
125

O roli tego pojęcia u Plotyna vide E.K. E
, Plotinus on Sens-Perception. A Philosophical and Historical Study, Princeton 1984, s. 47–62.
126
Vide: S.I. J
, Hekate Soteria. A Study of Hekate’s Roles in the Chaldean Oracles
and Related Literature, Atlanta 1990, gł. s. 90–110 („Hekate’s Top and the Iynx-Wheel”); eadem,
The Song of the Iynx: Magic and Rhetoric in Pythian 4, „Transactions of the American Philological
Association”, t. CXXV, 1995, s. 177–206; cf. też: F.W. C
, Die chaldaïschen Orakel und Jamblich De mysteriis, Meisenheim am Glan 1969, s. 68–77; H. L
, Chaldaean Oracles and Theurgy.
Mysticism, Magic and Platonism in the Later Roman Empire, nowe wyd. M. T
, Paris 1978,
s. 249–252 („The magical top”); S. R
, Hekate’s Iynx: an Ancient Theurgical Tool, „Alexandria”,
t. I, 1991, s. 321–335.
127
Szerzej o tego typu instrumentach vide P. J
, Afrodyta Urania. Fizyczne, mistyczne
i teurgiczne teofanie Niebiańskiej Bogini w czasach późnego antyku (relacje i asocjacje), Warszawa
2017, s. 213–360.
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Umysłu i mistyczne zjednoczenie z Jednią. O takim ćwiczeniu pisał sam Plotyn
(Enn. V 8,9):
Pomyślmy sobie tedy ten świat (τὸν κόσμον) i niechaj każda z jego części pozostanie tym, czym jest, i niech się nie zlewa w inną, pomyślmy sobie i zestrzelmy
to wszystko, ile możności, w „jedno ognisko”, tak iżby razem z pojawieniem się
jakiejkolwiek jednej rzeczy, np. zewnętrznej kuli niebieskiej (ἔξω σφαίρας οὔσης),
pojawiło się natychmiast także wyobrażenie słońca oraz innych gwiazd z nią
razem i widoczna była ziemia i morze i wszelkie żywiny, tak jak wtedy, kiedy
kula jest przezroczysta i rzeczywiście można w niej wszystko widzieć! Niech
tedy będzie w duszy jakieś świetlane wyobrażenie kuli (φωτεινή τις φαντασία
σφαίρας), obejmującej wszystkie rzeczy bądź w ruchu, bądź w spoczynku, albo
też częścią w ruchu, a częścią w spoczynku! I strzegąc pilnie tego wyobrażenia, wytwórz w sobie inne, usunąwszy ‘objętość’! Usuń zaś także zręby miejsca
i widziadło materii, które jest w tobie, i nie próbuj pomyśleć sobie innej kuli
o mniejszej objętości, lecz, wezwawszy Boga, który stworzył tę kulę, jakiej ty
teraz masz wyobrażenie, módl się, by przybył! I oby przybył, wnosząc ze sobą
swój własny świat ze wszystkimi w nim bogami, on, który jest jednym bogiem
i nimi wszystkimi, a wszystkimi jest także każdy z nich, albowiem współistnieją
w jedności i są zróżnicowani tylko ze względu na swoje moce, ze względu zaś na
ową jedną moc wieloraką jednem są wszyscy128.

Andrew L o u t h pokazuje129, że podobne ćwiczenia, zarazem w koncentracji
i abstrakcji, można znaleźć także u innych mistyków. Ich celem było osiągnięcie krótkotrwałego doświadczenia zjednoczenia z Absolutem. Doświadczenia
130
te ze swojej natury nie podlegają prostej werbalizacji . Nawet wielcy mistycy
131
pokroju Plotyna mieli istotny problem z opisaniem własnych doznań , stąd też
np. Plotyn, po różnych próbach sprostania temu wyznawaniu za pomocą alegorii,
czy też — rzadziej i z gorszym efektem — opisu dyskursywnego, z rozbrajającą
szczerością powiada (Enn. VI,9,9): „i kto ujrzał, ten wie, o czym mówię” (ὅστις
132
δὲ εἶδεν, οἶδεν ὃ λέγω) . A co z tymi, którzy nie ujrzeli? Ci szukali dróg na skróty.
128

Cf. też Enn. VI 5,9.
A. L
, Początki mistyki chrześcijańskiej (od Platona do Pseudo-Dionizego Areopagity),
przekł. H. B
, Kraków 1997, s. 66.
130
Choć warto sięgnąć do: K. A
, Wprowadzenie do filozofii mistyki, przekł. J. M
,
Kęty 2002, s. 6–10, gdzie znajdziemy taką tezę (s. 10): „Mistyka wcale nie jest niewyrażalnym odczuciem”. Z tym że jest to raczej wniosek wynikający ze studium rozważań Nietzschego nad zdaniem Talesa: „Woda jest początkiem rzeczy”. Ważniejsze jest więc dla nas inne stwierdzenie Alberta (s. 10), że:
„Mistyczna intuicja jest ze swej istoty przed-językowa, pozajęzykowa, lub lepiej: ponadjęzykowa”.
131
Np.: Enn. I 6, 9; IV 8,1; V 4, 17; VI 7, 32–42; VI 9; vide też: A. L
, Początki mistyki,
s. 68–72 i P. H
, Plotyn, s. 38–57.
132
Vide P
, Ennead VI. 6–9, with an English translation by A.H. A
, Loeb,
Cambridge (Mass.)–London 1988 (repr. 2003), s. 338, przypis 1, gdzie znajdziemy sugestię, że ta fraza
była dość pospolita, używana np. w języku misteriów, aby nie ujawniać ich tajemnic (vide Pausanias
I 37, 4, przekł. J. N
-P
a: nie Demeter nauczyła ludzi uprawy bobu, bo: „Ten, kto już
129
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Z tego, co wiemy, przynajmniej za pomocą halucynogennych gazów i wirujących
instrumentów. Co do opium, należy w to wątpić — był to zwykły lek, który mógł
ukoić ból i sprowadzić sen. Nie na tym jednak polega droga ku Absolutowi.
Unio mystica. Opium, hallucinogenic gases and theurgic instruments
in the communities of Neoplatonic philosophers of the late antiquity*
Abstract
Numerous books on the subject suggest that in the late antiquity, in various circles of pagan
Neoplatonic philosophers some psychoactive substances were used to achieve the state
of unio mystica. One of the most often suggested drugs was opium. The present article,
however, proves this opinion to be wrong. Opium was often a component of different types
of drugs and medicines, but for a mystical experience hallucinogenic gases were used together
with specially constructed theurgic instruments, such as strophalos.

miał szczęście oglądać święte obrzędy w Eleuzys lub czytał tzw. »Księgi orfickie«, ten wie, o czym
mówię”); użył jej też Plotyn w innym miejscu — Enn. I 6,7: „Trzeba więc znowu wspinać się do dobra,
którego pragnie każda dusza. Kto je ujrzał, ten wie, o czym mówię, wie, jak jest piękne” / Εἴ τις οὖν
εἶδεν αὐτό, οἶδεν ὃ λέγω, ὅπως καλόν — traktat O pięknie, nr 1 = Enn. I 6).
* I express my deep gratitude to Professor Włodzimierz Lengauer for all his suggestions
and comments on this article.
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Ni wino, ni woda.
Z alkoholowych dziejów szlachty bielskiej
w XVI–XVII w.
Pijaństwo polskiej szlachty w epoce przedrozbiorowej stało się dla potomnych
1
wręcz przysłowiowe . Obraz taki utrwaliło zwłaszcza opisujące czasy saskie popu2
larne dzieło Jędrzeja Kitowicza . Można niekiedy spotkać się z opinią, że szlachta,
„jedząc, pijąc i popuszczając pasa”, zaprzepaściła nie tylko ambicje mocarstwowe
3
Rzeczypospolitej, lecz także jej niepodległość . Mimo istnienia wielu prac korygujących ten stereotyp, wciąż pokutuje on w powszechnej świadomości. Przy
tym stanowi szlacheckiemu przypisuje się czasem wręcz demoniczne „rozpijanie
narodu”, np. w modnym ostatnio — czy może stale — nurcie obwiniana szlachty
4
o całe zło w Polsce, dawnej i obecnej . Zagadnienie staropolskiego pijaństwa, czy
raczej staropolskiej kultury picia, stanowi więc ważny element konstruowania
pamięci i tożsamości historycznej i choćby dlatego winno budzić zainteresowanie
historyków. Kompleksowe badania nad kulturą picia są już zresztą prowadzone dla
5
schyłku dziejów Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII w.

1

J. B
, Wieś i karczma, Warszawa 1950, s. 106; cf. Z. K
, Człowiek polskiego
baroku, Łódź 1992, s. 39, 43–44, 48–49.
2
O pijaństwie tamże vide J. K
, Opis obyczajów za panowania Augusta III, oprac. M. D , A. S
, Z. G
, Warszawa 1985, s. 45, 55, 80, 111, 118, 130, 146, 210, 233,
236–241, 244, 245, 247, 284, 355.
3
Np. J. C
, O szlachcie, mnichach i uczonych oraz o habilitacji jako instytucji
uniwersyteckiej, „Przegląd Socjologiczny”, t. XVI, 1962, s. 129: „Starsi ludzie powiadają również:
»Polska upadła przez pijaństwo szlachty« lub »panowie przehulali Polskę«”.
4
Vide J. S
, Fantomowe ciało króla, Kraków 2012, s. 217; cf. S. A
, Banialuki
Pana Sowy [w:] https://histmag.org/Banialuki-Pana-Sowy–8713 [dostęp: 2 kwietnia 2017]; W. K
, Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991, s. 10, 204.
5
D. D -L
, „Kultura picia w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku. Alkohol, wzorce
konsumpcji i wyobrażenia o piciu”, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2016/20/S/
HS3/ 00107), vide https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=7945 [dostęp: 2 kwietnia 2017].
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Z pewnością warto zbadać ten problem w poprzednich stuleciach, również
w mikroskali. Oznacza to eksplorację materiału źródłowego często niedostrzeganego przez autorów wielkich syntez, a z pewnością dla nich użytecznego. Dlatego
też poniżej przyjrzymy się kulturze picia szlachty, zwłaszcza drobnej, z perspektywy mikrohistorii, drobnoszlacheckiego obszaru przedrozbiorowej ziemi bielskiej
6
na Podlasiu .
7
„Bez picia nie ma życia” — „kto pije, ten żyje” . Owo picie nie zawsze było
inkryminowanym, jednoznacznie negatywnym i potępianym nałogowym pijaństwem. Napoje alkoholowe, rozcieńczane, o stężeniu niższym niż dzisiaj, stanowiły
immanentną część codzienności, element zwyczajnej diety, a nierzadko — środek
leczniczy. Nowożytną Europę badacze uwielbiają dzielić wedle rozmaitych kryteriów i granic, mniej lub bardziej ostrych, z tą najsłynniejszą na rzece Łabie. Wśród
tych podziałów istnieje też koncepcja stref wyróżnianych ze względu na przewagę
w nich jednego z dwóch najpopularniejszych napojów otrzymywanych metodą
fermentacji — „kultury wina” i „kultury piwa”. Wynika to z uwarunkowań naturalnych, klimatycznych. Klinem wbijają się w tę dychotomię trunki mocniejsze,
uzyskiwane przez destylację, na czele z „wodą życia” (łac. aqua vitae, strp. oko8
wita), wódką . Ulubiony przez Sienkiewiczowskiego Zagłobę miód pitny (sycony)
można uznać za odpowiednik wina w klimacie północnoeuropejskiej „kultury
piwa”.
Stereotyp o pijaństwie panującym w Polsce i innych krajach słowiańskich
upowszechnił w Europie Eneasz Sylwiusz Piccolomini (1405–1464), późniejszy
papież Pius II. „Dla Włocha miarą cywilizacji była kultura wina [...], która w Polsce nie istniała” — do tego stopnia, że nie zawahał się zganić tureckiego sułtana,
że „wstrzymując się od wina, upodabnia się do bydła”. Zatem piętnował opilstwo
Polaków głównie ze względu na ich upodobanie do piwa, choć jednocześnie „sam
9
należał do czcicieli Bachusa” . O konieczności dania odporu krzywdzącym — nie
tylko zresztą w tej kwestii — sądom Piccolominiego o Polsce pisał prymas Jan
Łaski m.in. do Macieja Miechowity (1514), toteż ten skrytykował niekompetencję
10
Piusa II i jego naśladowców w swoim głośnym opisie Sarmacji . Także Marcin
Bielski czuł się w obowiązku odnieść do tego, że Włoch „między inemi powie6

Vide np. Z. G
, Dawna ziemia bielska i jej cząstkowa szlachta, Warszawa 1873.
Cf. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, red. J. K
, t. II,
Warszawa 1970, s. 853.
8
Vide Z. W
, Historia powszechna XVI–XVII w., Warszawa 2006, s. 38; Z. K
,
Człowiek, s. 39–41.
9
R. O
, Obraz Polski i Polaków w pismach Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (papieża
Piusa II), Warszawa 2014, s. 141; I. Z
, Stosunki Eneasza Sylwiusza z Polską i Polakami,
Kraków 1939, s. 81, 121; cf. W. T
, Z Italii w stronę Rzeczypospolitej, PH, t. XCII, 2005, z. 2,
s. 290.
10
R. O
, Obraz, s. 162; M
M
, Opis sarmacji azjatyckiej i europejskiej,
oprac. H. B
, T. B
, W. V
, tłum. T. B
, Wrocław 1972, s. 68.
7
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ściami swemi, nas barzo opiłemi pisze być”. Przyznawał jednak: „Jest zaprawdę
nieco w tym, nie wiem czemu się w tym kuflu drudzy tak kochają, gdyż widzimy
okiem swoim wiele czystych mężów i zacnych ludzi przez opilstwo przed czasem
11
poginąć [...]. Zaprawdę to plaga wielka od Boga” .
W późniejszym o dekadę trzecim wydaniu swojej kroniki (1564) Bielski
„znalazł już słowa obrony przeciwko zarzutowi opilstwa”. Podobnie inny kronikarz, Marcin Kromer, choć piętnował pijaństwo, passus mu poświęcony skończył
optymistycznym zdaniem, że „wśród zacniejszych jednak ów zwyczaj picia »jednakową miarą« powoli zanika”, a „z dnia na dzień coraz bardziej przyjmuje się
12
elegancja w jedzeniu i piciu” . Jeszcze dalej szedł Maciej Stryjkowski (1582),
13
który za cezurę w tej dziedzinie uznał drugą dekadę XVI stulecia : „Powiadają
też, na co się i wszyscy historykowie, i ludzie starzy zgadzają, iż od tego czasu
[...] Polacy grube obyczaje porzucili [...]; picia zbytniego i biesiadowania ustawicznego zwykłego zaniechali [...]. Tak iż się prawie do tego czasu Polacy w inszą
skórę byli przeoblekli i znowu z grubych obyczajów w wypolerowane odrodzili”.
Tę dobrą zmianę Kromer przypisywał wpływowi podróżujących w obce kraje, którzy tam nabyli ogłady. Stryjkowski natomiast — przykładowi „pobożnego króla”.
Wraz z obyczajami poprawiła się nieco nie tylko opinia o Polakach, lecz także
o ich rodzimych napitkach. Nawet na dworze następców Piusa II, o czym świadczy anegdota o dość osobliwym akcie pobożności. Jeden z nuncjuszy tak ponoć
rozmiłował się w smaku piwa wareckiego, chluby Mazowsza, że złożony chorobą
westchnąć miał „Piva di Varca!”. Klęczący obok, sądząc że chodzi o jakąś mniej
znaną świętą, skwapliwie dołączyli do odmawianej w intencji cierpiącego litanii
wezwanie: „Santa Piva, ora pro eo”. Chory usłyszawszy to, roześmiał się w głos,
przez co wrzód pękł i skończyła się jego choroba. Uznawano też bardziej bezpośrednie prozdrowotne działanie piwa — lekarz Kasper Goski pisał m.in.: „Niechaj
Węgrzyn swego wina się napija, a pan Polak piwa dobrego, [...] niechaj sobie
14
nalewa” (1565) .
Województwo podlaskie, nieco zapomniane pogranicze, w marcu 1569 r.
stało się języczkiem u wagi w toku zawierania tzw. realnej unii Polski i Litwy.
Przyłączenie Podlasia do Korony przez Zygmunta Augusta, by tak rzec, najbo11

Cyt. za: D. Ś
, Kronika wszytkiego świata Marcina Bielskiego: pogranicze dyskursów,
Szczecin 2004, s. 52.
12
I. Z
, Stosunki, s. 121–122; M. K
, Polska, oprac. R. M
, tłum.
S. K
, Olsztyn 1977, s. 67.
13
M. S
, Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi, t. II, Warszawa 1846,
s. 371.
14
Anegdota dotyczyła pierwotnie nuncjusza Saluzzo, potem połączono ją z Hipolitem Aldobrandinim, późniejszym papieżem Klemensem VIII; cf. J. K
, Wiadomości tyczące się
przemysłu i sztuki w dawnej Polsce, Kraków 1888, s. 455–456; Encyklopedia staropolska,
oprac. A. B
, K. E
, t. II, Warszawa 1939, s. 160; W. K
, Słownik mitów
i tradycji kultury, Warszawa 2006, s. 980.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

236

EMIL KALINOWSKI

gatszego ziemianina podlaskiego, walnie przyczyniło się do zakończenia owego
procesu. Podlasie „przywrócono” Królestwu Polskiemu jako oderwaną niegdyś
część Mazowsza. Między innymi dlatego uważano powszechnie Podlasian za jeszcze jeden „gatunek” Mazurów. Byli zresztą bardzo podobni do Mazowszan (od
których w znacznej mierze się wywodzili). A jak wiadomo, „Mazurowie naszy,
15
po jaglanej kaszy, słone wąsy mają, piwem je zmywają” . Niestety nie zawsze
znajdowali w tym umiar, bo — by zacytować dalsze słowa złośliwej przyśpiewki
z epoki — „skoro się podpiją, wnet chłopa zabiją”. Mazurom, Podlasianom,
Płocczanom, Rawianom czy drobnej szlachcie w ogóle przypisywano szczególną
skłonność do pijaństwa, czym tłumaczono niekiedy jej stereotypowe pieniactwo
16
i gotowość do przemocy . Jakby na potwierdzenie tej tezy, w 1669 r. Rawianin,
pan Pasek, jako „mazowiecki samsiad” (miał zresztą krewnych między Wizną
a Tykocinem) wszczął bójkę z powodu cytowanej piosenki, notabene podczas
17
pijatyki . Przypisywanie drobnej szlachcie gwałtownego usposobienia jako efektu
nadużywania alkoholu wynikało w znacznej mierze z uprzedzeń względem kłopotliwych, acz ideologicznie niezbędnych „ubogich krewnych”, jakimi dla zamożnej szlachty byli staropolscy „szaracy”. A z tymi utożsamiano wszelkiej maści
Mazurów (sensu largo i sensu stricto).
18
„Szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie” . Egalitaryzm szlachecki, ważny element ideologii staropolskiego republikanizmu, wymagał nieraz od wielkich
19
panów ofiar, jak słynne „częstowanie sejmikowe” . W tym trunki grały zaś niepoślednią rolę. Zdarzało się jednak, że mieli już wyżej uszu drobnoszlacheckich rezolutów, których równość i braterstwo doskwierały magnatom. Tak było w przypadku
wojewody podlaskiego (w latach 1569–1587) Mikołaja Kiszki, starosty drohickiego
i bielskiego, pana na Ciechanowcu, wielkiego posiadacza ziemskiego, o którym
20
pisał jego własny bratanek, że „radby całe Podlasie osiadł” . Kilkuletnie pery-

15

W. S
, Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej, Kraków 1908, s. 142.
Vide O. K
, Dzieła wszystkie, t. XXVIII: Mazowsze, cz. 5: Mazowsze stare, Mazury,
Podlasie, red. J. K
et alii, Kraków 1964, s. 28–29; W. S
, Drobna szlachta
w Królestwie Polskiem: studyum etnograficzno-spoleczne, Warszawa 1885, s. 52; idem, Szkice, s. 62–
68; cf. M. K
, Przemoc między szlachtą sieradzką w XVII wieku, Warszawa 2011, s. 42–43, 157,
163, 168–171.
17
J.Ch. P
, Pamiętniki, przedm. J. T
, oprac. W. C
, Warszawa 2009, s. 266,
466–468.
18
Nowa księga przysłów, t. III, 1972, s. 406.
19
Vide W. K
, Sejmiki, s. 156–157; S. R
, Elementy wspólnoty w osadach
drobnoszlacheckich Mazowsza (XV–XIX w.), „Zeszyty Naukowe UW. Filia w Białymstoku”, z. 19,
Humanistyka, dz. H. Prace Historyczne, t. IV, 1977, s. 190.
20
J. Kiszka do Chodkiewicza, Lubcza, 10 marca 1576 [w:] Sprawy wojenne króla Stefana
Batorego: dyjaryjusze, relacyje, listy i akta z lat 1576–1586, oprac. I. P
, Kraków 1887,
nr 11, s. 14.
16
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petie związane z bezkrólewiami (1572–1576)21 nadwyrężyły cierpliwość Kiszki.
Wojewoda starał się swój senatorski obowiązek wypełniać jak najgodniej, a zarazem, by „mniejsza bracia” swoim zachowaniem nie przynosiła ujmy honorowi
województwa. Przy tych pozytywach miał i mniej wzniosłą część natury — chęć
władzy oraz zachłanność, dostrzegane u „stryjaszka” przez Jana Kiszkę w cyto22
wanym liście . Gdy więc w pierwszych latach panowania Batorego (1578–1579)
wojewoda próbował obsadzić urząd pisarza ziemi bielskiej swoim kandydatem,
a napotkał silny i skuteczny opór szlachty, wygłosił niezwykle cenną dla historyka
23
tyradę pod adresem miejscowego drobnego rycerstwa :
Czemuście się wy ze mną zgodzić nie chcieli? Nie wiem czemu i tego cnotliwego
człowieka, pana [Tomasza — E.K.] Owsianego24 biegacie, gdy jest godny człowiek i mądry. Ja mając między wami pierwse miescze, potem i drudzy dignitarze,
także urzędnicy ziemscy i przedniejszy ślachcicy, moglibychmy się zgodzić. Alie
jest wiele między ślachtą w odrapanych sukniach, co tylko za pługiem chodzą,
i niema [taki szlachcic — E.K.] więcej, jedno kij doma, nic nie rozumieją, jedno
z kijem, gorzałki się opiwszy jako Turcy masłoku, nie mając w sobie żadnego
iudicium woła, wrzeszczy: „Nie chcemy tego etc.” I mamże ja na wrzasku tych
szalonych przestawać? Azażby nie lepiej jednego rozumniejszego z braciej
wybrawszy z każdej parafiej, poruczyć to jemu, któryby rychlej przestał na votum
starsych, quia multi sunt vocati, pauci vero electi.

Czy można wierzyć rozsierdzonemu wojewodzie, że szlachta już wówczas
posiadała swoje „klasyczne” przywary, a sejmiki przemieniały się w pijatyki?
Zanim spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, przyjrzyjmy się „infrastrukturze
alkoholowej” w ziemi bielskiej, pamiętając, że niekiedy to podaż rodzi popyt.
A zatem, „Podlaszanie mili, gdzieście się popili? W Tykocinie na winie, w Brańsku
25
na złem piwsku?” .

21

Vide E. K
, Aktywność polityczna szlachty podlaskiej podczas pierwszego bezkrólewia,
KH, R. CXXIII, 2016, z. 2, s. 247–278.
22
Cf. kwestia Kleszczel w bezkrólewiu lat 1572–1573; vide E. K
, Aktywność,
s. 256–257.
23
Zachowano, podobnie jak w następnych cytatach, właściwości języka, pokazujące charakterystyczne, silne mazurzenie Podlasian (jeśli nie Kiszki, to pisarza spisującego relację w grodzie), vide
Nacionalʹnyj istoriczeskij archiw Biełarusi, fond [dalej: NIAB, F.], 1706, op. 1, nr 13, k. 160; AN
Kraków, ZZG, nr 17, s. 297, 319–320.
24
Wszystkie przypiski wewnątrz cytatów dodane w nawiasie kwadratowym pochodzą od autora
niniejszego artykułu. O T. Owsianym vide Urzędnicy podlascy XIV–XVIII wieku: spisy, oprac. E. D
U
et alii, Kórnik 1994, s. 184.
25

W oryginale: „Mazurowie mili, gdzieście się popili? W Warce na gorzałce, w Czersku na złem
piwsku?”; vide W. S
, Szkice, s. 141.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

238

EMIL KALINOWSKI

W XVI–XVII w. sejmikowo-sądową stolicą ziemi bielskiej był — wbrew
26
jej nazwie — nie Bielsk, a położony nieco dalej na zachód Brańsk . Miasto to
rozwinęło się ze średniowiecznego grodu, a w XV w. nastąpiła prawdopodobnie
jego lokacja na prawie chełmińskim. W 1493 r. uzyskało prawo magdeburskie
i wówczas też zwolnione zostało z kapczyzny — litewskiego podatku od kar27
czem . Browarnictwo i propinacja stanowiły istotny element dochodów miejskich,
28
karczmy pełniły ponadto ważną rolę społeczną oraz infrastrukturalną . Brańsk,
jak zresztą i inne ważniejsze miasta podlaskie, znajdował się przy ważnym szlaku
łączącym Koronę z Litwą i Prusami. Stołeczny podlaski Drohiczyn, dawniej też
Drogiczyn, właśnie od ważnego szlaku — drogi — wziął swoją nazwę.
Nie posiadamy danych dla Brańska z lustracji podlaskich królewszczyzn
w latach 1570 i 1576, dlatego o liczbie karczem zmuszeni jesteśmy wnioskować
29
z wysokości płaconego przez miasto czopowego . Wyraźnie widać z niego, że
Brańsk opłacał podatek w kwocie porównywalnej do Tykocina. Wiemy natomiast,
że w 1576 r. w Tykocinie było 36 karczem piwnych, 15 gorzałczanych i 10 mio30
dowych . A zatem na 240 domów miasto nad Narwią miało łącznie 61 karczem.
Nie oddaje to w pełni rzeczywistości, ponieważ po pożarze z 1573 r. aż 102 place
wciąż pozostawały puste. Ponadto w 1571 r. odnotowano w Tykocinie nie 36,
a 43 karczmy piwne oraz nie 15, a 19 gorzałczanych. Jedna karczma przypadała
więc w 1576 r. na prawie cztery, a wcześniej na prawie pięć domów. Czyli praktycznie można było ją spotkać na każdym kroku.

26

Vide J. S
, Brańsk Bogusława Radziwiłła 1653–1669, Białystok 1991, passim; idem,
Sądy ziemskie i grodzkie szlachty ziemi bielskiej w Brańsku w XVI–XVII wieku, „Zeszyty Naukowe
UW. Filia w Białymstoku”, z. 60, Humanistyka, dz. H. Prace Historyczne, t. XI, 1988, s. 33–59; idem,
Sejmiki szlachty ziemi bielskiej w Brańsku w XV–XVIII w., PH, t. LXXX, 1989, s. 239–272.
27
J. M
, Rzemiosło w miastach podlaskich w XVI–XVIII w. [w:] Studia nad produkcją
rzemieślniczą w Polsce (XIV–XVIII w.), red. M. K
, J. M
, A. W
z , Wrocław 1976
(Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej, t. LI), s. 114.
28
Staropolskie karczmy sportretował Michał B
i w studium Prawo propinacji w dawnej
Polsce (Szkice i studia historyczne, t. II, przedm. S. E
, Kraków 1922, s. 232–297), ostatnio
wznowionym w osobnym tomie p.t. Historia karczmy: o prawie propinacji w dawnej Polsce (Kraków
2016).
29
Lustracje województwa podlaskiego 1570 i 1576, wyd. J. T
, J. W
, Wrocław
1959, s. XXII–XXIII. Oba starostwa dzierżył wówczas (od 1566) Jan Dulski, który nie dopuścił lustratorów do spisywania prowentu; cf. A. J
, Podlasie (= Źródła dziejowe, t. XVII), cz. 3,
Warszawa 1910, s. 84.
30
Lustracje, s. 91.
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Zestawienie 1. Czopowe opłacane przez miasta ziemi bielskiej (1578, 1579)
a liczba domów (1580)
Wysokość czopowego
Miasto

1579

1578

Liczba
domów

Piwo i miód
(zł / gr / den.)

Gorzałka
(zł / gr / den.)

Razem
(zł / gr / den.)

Razem
(zł / gr / den.)

Bielsk

356 / 19

10

366 / 19

437 / 18

557a

Augustów

256 / 23

9 / 19

266 / 12

266 / 10

395

Brańsk

174 / 14

9 / 18

184 / 2

184 / 2

291 (345)b

Tykocin

169 / 18

8 / 21

178 / 9

189 / 10

240

Goniądz

120 / 15d

4

124 / 15

93 / 12

247

115

9

124

133 / 15

186 (317)b

116 / 11 / 9c

6 / 28

123 / 9 / 9

106 / 10

279

29

1 / 18

30 / 18

30 / 18

124

e

Suraż
Knyszyn
Narew
Rajgród

45

1 / 19

46 / 19

40 / 29

129 (165)b

Kleszczele

31

6

37

—

385

a

Brak danych dla 1580 r., podano z 1576 (Lustracje, s. 29).
W nawiasach podano liczbę domów razem z ogrodnikami.
c
W źródle tylko czopowe piwne, a osobno podano opłatę od wyszynku piwa, którą tu doliczyliśmy.
d
W źródle tylko czopowe piwne.
e
W źródle nie sprecyzowano, czy chodziło tylko o czopowe piwne, czy też i miodowe.
b

Na podstawie: AGAD, ASK, dz. I, nr 47, k. 382–384; Źródła dziejowe, t. IX (= Księgi podskarbińskie z czasów Stefana Batorego 1576–1586, oprac. A. P a w i ń s k i), cz. 2, s. 279; t. XVII (=
A. J a b ł o n o w s k i, Podlasie), cz. 1, 1908, s. 1, 58, 128–132; cf. J. M a r o s z e k, Rzemiosło, s. 115
(tab. 9). Miasta uszeregowano według opłat.

W Bielsku w 1576 r. karczem piwnych naliczono 57, miodowych 8, nie wiadomo natomiast, ile dokładnie było gorzałczanych. Wydaje się, że sporo, ponieważ w niedalekich, dużo mniejszych Kleszczelach gorzałkę oferowały wówczas aż
32 karczmy — tyle samo, co piwo i miód, dając łączną liczbę 64 karczem. Jedną na
31
sześć domów . Można domniemywać, że i brańskie karczmy pozostawały wtedy
w podobnym stosunku do liczby wszystkich domostw w mieście. Zwłaszcza że
ze względu na permanentnie działający starościński urząd grodzki, co jakiś czas
odbywane roki sądowe grodzkie i ziemskie, sejmiki i inne zjazdy, wreszcie targi,
jarmarki i uroczystości kościelne, Brańsk nie narzekał nigdy na deficyt odwiedzających.
O znaczeniu szynkowania trunków dla gospodarki Brańska w XVI w. dają
wyobrażenie taksy podwojewodziego Mikołaja Markowskiego z 1576 r., który
31

Lustracje, s. 30, 85.
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ustalił jedynie główne miary, ceny obuwia oraz napitków — piwa, miodu i gorzałki.
Niespełna sto lat później (1668) katalog otaksowanych produktów był już dużo
szerszy. W roku 1576 garniec piwa kosztował piętaka, w 1668 — 2 gr. Garniec
gorzałki — co ciekawe — w obu przypadkach kosztował 8 gr. Natomiast garniec
miodu w XVI w. groszy 4, w XVII zaś— aż 15. Dla porównania, w 1576 r. tyle co
garniec piwa kosztowały „trzewiki na pachołka rosłego”, „na pachołka równego”
— 3 gr, a „boty na białą głowę rosłą” — 8. Natomiast w 1668 r. za trzewiki z obca32
sem trzeba było zapłacić 20 groszy, za „proste” — 12 .
Poza szynkami mieszczańskimi, z których przeważnie chyba sumiennie płacono czopowe, w Brańsku i innych miastach podlaskich nie brakowało pokątnych
karczmarzy spośród drobnej szlachty. Owi bardzo licznie zasiedlali podlaskie
miasta, lecz niechętnie uiszczali należne opłaty, zasłaniali się przywilejami stanowymi. Robili tak z powodu ubóstwa, które wygnało ich z niedających się dzielić w nieskończoność szczupłych fortunek. Podatków w Brańsku unikały także,
o czym informuje źródło o wiele późniejsze (1661), karczemki należące do „księżej i sług kościelnych”, którzy „w domkach swoich i szkole piwa, miody i gorzałkę
33
szynkują” . I tych również często popychał do tego przede wszystkim niedostatek
(zwłaszcza po ogromnych zniszczeniach „potopu”).
Karczma to przede wszystkim dość dochodowe i stosunkowo łatwe do podjęcia przedsięwzięcie. W relatywnie ubogim województwie, jakim było Podlasie,
każdy grosz się liczył. Nic dziwnego, że wszyscy chętnie chwytali się tego zajęcia
i temu chyba, poza względami kulturowymi (karczma jako miejsce spotkań, życia
towarzyskiego, „teatrum kultury picia”) należy przypisywać znaczne nasycenie
nimi terenu ziemi bielskiej.
Szynkowanie trunków było atrakcyjne zarówno dla szlachty majętniejszej (wykorzystującej do tego poddanych, potem arendarzy) i uboższej, jak i dla pozostałych
grup miejscowej społeczności. Wśród karczmarzy było wielu mieszczan, chłopów,
klepiącego zazwyczaj biedę niższego duchowieństwa świeckiego oraz wszelkiego
rodzaju „klechów” i sług kościelnych, wreszcie Żydów. Ci ostatni w XVI w. w ziemi
bielskiej liczniej zamieszkiwali jedynie Tykocin, potem też Brańsk i Bielsk, w innych
miastach i po wsiach aż do połowy wieku XVII było ich niewielu. Dopiero uciekinierzy z ziem ruskich po roku 1648 sprawili, że tutejsza społeczność starozakon34
nych urosła do większych rozmiarów . Już w drugiej połowie XVI w. kształtował się
archetyp Żyda arendarza karczmy. Poborca ziemi bielskiej narzekał, że „Żydzi ustawicznie po wsiach karczmy mają i piwa, miody warzą”. Najwięcej takowych można
było spotkać w mieście Tykocinie, gdzie już w 1578 r. „Żydowie tykoczcy z karczem,
32

NIAB, F. 1706, op. 1, nr 3, k. 305; F. 1708, nr 163, k. 281–283.
J. M
, Rzemiosło, s. 117. Podobny problem występował w mających również wiele
drobnej szlachty w otoczeniu Płocku i Płońsku (1667), vide VL, t. IV, s. 440.
34
Vide A. L
, Żydzi Ziemi Bielskiej od połowy XVII w. do 1795 r. (studium osadnicze,
prawne i ekonomiczne), Wrocław 1980, passim.
33
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których u siebie mają czterynaście, czopowego żadnego od piwa ani od miodu, także
też ani od gorzałek nie płacą [...] wymawiając się wolnościami, że były pogorzeły, ale
już pogorzeniu temu pięć lat wysło”. Miejscowy starosta Łukasz Górnicki, „będąc
35
o to częstokroć upominany i żądany, exequować nie chciał” .
Karczmy wiejskie były bardzo liczne w ziemi bielskiej. Aleksander J a b ł o n o w s k i, nie posiadając dokładnych źródeł, przypuszczał tylko, że na wsi podlaskiej jedna taberna przypadała mniej więcej na trzy wsie. Stąd przy bardzo
niedokładnej liczbie ok. 590 wiosek w ziemi bielskiej wedle jego obliczeń miałaby
36
ona niespełna 200 karczem . W królewszczyznach w każdym siole znajdowały
37
się zazwyczaj po dwie karczmy (starostwo tykocińskie, włość kleszczelewska) .
W dobrach prywatnych natomiast wyszynkiem powszechnie, acz pokątnie, zajmowali się albo poddani szlacheccy (w przypadku bogatszych dziedziców), albo
sama szlachta — bez różnicy względem jej etnosu czy religii. Równie „solidarnie”
i ponad podziałami szlachta uchylała się też od opłat. O całym procederze wiemy,
gdyż ujawnia go niezwykle ciekawe źródło z 1578 r.
Szlachcice (bojarzy) ze wsi Puchły niedaleko miasta Narew — Jakim, Jan (!)
38
i Sierhej „z karczem ani od Popu swego ruskiego poboru nie zapłacili” . Podobnie
uczyniła część dziedziców zasiedlonej polsko-mazowieckim rycerstwem okolicy
szlacheckiej Niwino pod Bielskiem. W siole Niwino Leśne karczmarzami byli
„Piotrasz [...], Piotrów poddany Kapturów” (tj. szlachcica Piotra zwanego Kaptur
z tegoż Niwina) oraz „ślachatny Stanisław Bębenek” (noszący taki przydomek
jeden z dziedziców tejże wsi). W Niwinie Borowym należnego podatku nie uiścili
„ślachatni Paweł i Dembech Palusik, Jan Gnat i Trojan karczmarze”, a w NiwiniePopławach „ślachatny Niemiera, Andrzejów popdany [sic]” (zapewne szlachcic na
służbie/w poddaństwie u swego sąsiada) oraz „ślachatny Stanisław [syn — E.K.]
39
przeszłego [tj. zmarłego — E.K.] Jakuba” . Niestety nasze źródło nie informuje,
co szynkowali szlachcice. Wprawdzie pewien dowcipniś w aktach grodzkich brańskich, widząc w nagłówku zapiski nazwę tej okolicy szlacheckiej — „Niwino”,
przekształcił ją w filozoficzne: „Ni wino, ni woda”. Lecz nie miało to raczej wiele
40
wspólnego z typem trunków serwowanych przez Niwińskich .
Także w położonej sporo na zachód od Niwina, blisko granicy z Mazowszem,
okolicy szlacheckiej Kalinowo wykryto sporo „karczmarzy ustawicznych”. Trzech
w Kalinowie-Sulkach i czterech w Kalinowie-Trojankach. Skądinąd wiadomo, że

35

AGAD, ASK, dz. I, nr 47, k. 391; A. J
, Podlasie, cz. 3, s. 30; cf. J. G
, Żyd
i karczma miejska na Podlasiu w XVIII wieku, „Studia Podlaskie” 1989, t. II, s. 27–38.
36
A. J
, Podlasie, cz. 3, loc. it.
37
AGAD, ASK, dz. I, nr 47, k. 390, 391v.
38
AGAD, ASK, dz. I, nr 47, k. 394v.
39
AGAD, ASK, dz. I, nr 47, k. 400.
40
NIAB, F. 1708, op. 1, nr 107, k. 274: nagłówek zapiski pierwotnie miał postać Niwino obligatio
(łac. zastaw).
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w Trojankach, które świeżo podzieliły się na dwie wsie, Trojanki Stare i Trojanki
41
Nowe, było w tym czasie ok. 12–20 domów (1571–1581) . Zatem przynajmniej
w co piątym z nich „urzędował” karczmarz. W nieodległej wsi kościelnej KuleszeRokitnica (obecnie Kulesze Kościelne), która była parafią tegoż Kalinowa, szynkowali: „Bartosz poddany Michałowej” (wdowy po szlachcicu Michale Kuleszy),
szlachcic Szczęsny Kulesza oraz „Tomek plebański poddany”. W sąsiedniej wiosce Kulesze Podlipne jednym z dwóch szynkarzy-szlachciców był „nobilis Maciek
nazwany Czaczyk [Kulesza — E.K.], karczmarz i rzeźnik”. We wsi obok, KuleszachWyknie Nowym, byli zaś „nobilis Michał olim Nicolai [syn zmarłego Mikołaja
Kuleszy — E.K.], rzeźnik” i „Maciek poddany Michała Krupy [Kuleszy — E.K.],
garczarz”, a w Wyknie Starym — „ślachatny Mikołaj nazywany Szuba, kuznierz”
42
(kuśnierz) .

„Dawna gospoda proboszczowska w Kobylinie na Podlasiu tykocińskiem” (Kobylin-Borzymy, ob. pow. wysokomazowiecki), (fot. T. P y c z [w:] Z. G l o g e r,
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. 2, Warszawa 1909,
s. 84; źródło: BN, https://polona.pl/item/70936/44/)

Centra lokalnych mikrospołeczności drobnoszlacheckich, którymi były szlachecko-duchowne wsie kościelne, świetnie nadawały się do tego, by założyć
w nich karczmę. Siedziby parafii, miejsca częstych spotkań szlachty, jak owe
Kulesze i — by wymienić tylko bliższe i dalsze ich sąsiedztwo w ziemi bielskiej —
Sokoły, Jabłoń Wrona, Wojny-Dąbrówka, Kobylin-Borzymy, Płonka, Domanowo,
Wyszonki itd., przemieniały się w naturalny sposób w quasi-miasteczka, gdzie
41

Vide E. K
, Ród Kalinowskich herbu Ślepowron w XVII wieku, Warszawa 2013, s. 25,
129, 139.
42
AGAD, ASK, dz. I, nr 47, k. 404v–405.
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odbywały się targowiska wiejskie43. Jednocześnie widzimy, że propinacja i szynkarstwo to nie jedyne profesje, których chwytali się ubodzy szlachcice (albo ich
poddani), aby dorobić.
Wśród szlachty zajmującej się tym procederem zdarzały się zapewne i porachunki. Wiadomo o pewnym zajeździe, który zakończył się zniszczeniem browaru
i uprowadzeniem karczmarza, być może konkurencji. Wydarzyło się to podczas
pierwszego bezkrólewia (1573) i mogło mieć jakiś związek ze sprawą zabójstwa
pewnego szlachcica, o której niżej (wśród napastników był ojciec zabitego). Na
dom Macieja Proszeńskiego we wsi Proszanka Stara napadło ok. 30 konnych, być
może powracających z elekcji pod Warszawą. Nie zastawszy go, a tylko jego poddanego Andrzeja przy warzeniu piwa, „zajeźdźcy” zakuli go w kajdany i porwali
ze sobą. Zdewastowali przy tym browar, żonie gospodarza Marynie zabrali zaś
kilka precjozów, a zostawili szereg zadrapań. Ruina piwowarstwa nie była jednak trwała. Kilka lat później (1576), po śmierci Macieja, z wdową ożenił się inny
szlachcic, Salomon Brzóska, który „interes” ponownie rozkręcił. Oprócz wspomnianego Andrzeja „karczmarza ustawicznego i rzeźnika” także drugi jego poddany z Proszanki, Maciej Derlatka, był karczmarzem i rzeźnikiem, a nadto jeszcze
44
„garzalnikiem” (1578) .
Motywacją do podjęcia się karczmarskiego fachu nie zawsze musiało być
szczególne zamiłowanie szlacheckiej braci do trunków. Ówcześnie napoje alkoholowe, nade wszystko piwo i miód, stanowiły towary „pierwszej potrzeby”. Podobnie
jak oferowane np. przez szlachtę Kuleszów mięso i garnki. Produkcja napitków
niskoprocentowych — jak pokazują rejestry czopowego — górowała znacznie nad
będącą par excellance używką (choć też lekarstwem) gorzałką. W dawnej Polsce
piwo było najpopularniejszym codziennym napojem, którym krzepili się ludzie.
Jego odpowiedniczką i następczynią została upowszechniona w późniejszym okre45
sie, gdzieniegdzie dopiero w XX w., herbata . Nic dziwnego zatem, że gdy któryś
bardziej porywczy szlachcic chciał nakarmić woźnego przyniesionym przez niego
46
pozwem , kazał mu go popijać piwem. Uczynił tak np. w roku 1604, względem
swojego sąsiada i współrodowca, woźnego Mikołaja Kalinowskiego, Wawrzyniec
47
Kalinowski .
Powszechne występowanie i powszechna dostępność karczem w ziemi bielskiej, choć w dłuższej perspektywie wpływało zapewne stopniowo na coraz więk43

Cf. J. M
, Targowiska wiejskie w Koronie Polskiej w drugiej połowie XVII
i w XVIII wieku, Białystok 1990, passim.
44
NIAB, F. 1708, op. 1, nr 202, k. 424; F. 1706, nr 3, k. 42v, 91v; AGAD, ASK, dz. I, nr 47, k. 403.
45
Vide Z. K
, Człowiek, s. 39.
46
O tym „zwyczaju” vide np. J. T
, Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Kraków 2000,
s. 243; cf. F. B
, Dwa świadectwa o zmuszeniu woźnych do zjadania pozwów, „Lud”, t. XII, 1906,
s. 82–84.
47
E. K
, Ród, s. 30. Z kronikarskiego obowiązku mikrohistoryka zauważmy, że piszący
te słowa jest w prostej linii męskiej potomkiem owego Wawrzyńca; vide ibidem, s. 242–250.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

244

EMIL KALINOWSKI

sze spożycie alkoholu, nie równało się jeszcze ponadprzeciętnemu zamiłowaniu jej
mieszkańców, również szlachty, do pijatyk.
Pijaństwo w wiekach XVI i XVII, podobnie zresztą jak dzisiaj, częściej uchodziło za przywarę niż za cnotę. Wbrew bałamutnym obrazom wiecznie pijanych
Sarmatów, w tym Mazurów, Podlasian, szaraków. Należy tu może uprzedzić ewentualne zarzuty o prezentyzm w tym toku rozumowania. Badania prowadzone na
gruncie mikrohistorii ukazują bowiem rzeczywistość inną od modnego modelu,
ujmijmy to ogólnikowo, „dekonstrukcjonistycznego”.
Drobna szlachta, swoisty fenomen kulturowy, choć jako grupa przez ostatnie
wieki poddawana była silnej presji zmierzającej do jej akulturacji, zwłaszcza po
roku 1795 i 1944, przetrwała na Podlasiu do dzisiaj, wciąż zasiedlając swoje pierwotne gniazda w sposób zwarty. Przykładem tego są rody w ostatnich latach poddane historyczno-genealogicznym badaniom, np. Łapińscy z Łap, Jamiołkowscy
48
z Jamiołek i Kalinowscy z Kalinowa , wszyscy z terenów dawnej ziemi bielskiej.
Poza wieloma innymi wyznacznikami, grupę tę charakteryzuje „w długim trwaniu”
przywiązanie do tradycji i tradycyjnych wartości, na co dowodów jest aż nadto.
Jeszcze w drugiej połowie XIX w. Zygmunt Gloger spotykał na Podlasiu szlacheckich bakałarzy nauczających po wsiach łaciny, „którą sami już tylko z tradycyi posiadali”. Nic więc dziwnego, że po 1863 r. powszechne było na tych terenach
49
tajne nauczanie w języku polskim . Potrzeba było dopiero komunizmu, aby
wyrugować z drobnoszlacheckich okolic ostatnie przeżytki prawa zwyczajowego
i ziemskiego, jak np. zwyczaj zajmowania i wykupu bydła „w szkodzie” (rękojmia,
łac. cautio fideiussoria), „oświadczanie się” (głośne deklarowanie przy świadkach
np. kto był agresorem w danym zajściu), zajmowanie „pługiem” spornej ziemi itp.
Mniej więcej w tym czasie, po wojnie, odchodziły powoli w zapomnienie także
50
liczne dawne obrzędy i obyczaje . Ustna tradycja genealogiczna w tych stronach
sięga czasami nawet 130 lat wstecz, a najstarsze wciąż używane szlacheckie
przydomki pochodzą z XVI–XVII w. Niektóre śpiewane jeszcze po szlacheckich
wsiach pieśni religijne, np. pogrzebowe i kolędy, przechowują język doby baroku,
48

Ł. L
-Ł
, Łapy i ich mieszkańcy: zaścianki Łapińskich w XV–XVIII w., Białystok
2004; J.A. J
, Historia genealogiczna Jamiołkowskich, Białystok 2011; E. K
,
Ród, passim.
49
Z. G
, Wstęp [w:] Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego, wyd. Z. G
r, Kraków 1870,
s. IX. Tajne nauczanie było czymś naturalnym u szlachty w zachodniej części niegdysiejszej ziemi
bielskiej, gdzie, jak głosi miejscowa tradycja, cała wieś składała się na wyżywienie i wynagrodzenie
nauczyciela, wystawiano też przy gościńcach pikiety, które ostrzegały o zbliżaniu się carskich żandarmów; cf. J. M
, Tajne nauczanie w Królestwie Polskim w świetle dokumentów władz rosyjskich,
„Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. XXXIII, 1990, s. 47–85 (o wykryciu w samym tylko 1893 r. w guberni łomżyńskiej dziewięciu tajnych szkół — s. 52).
50
Ich utrwalaniem zajmował się Stanisław Dworakowski, badacz rodem z okolicy szlacheckiej
Dworaki (między Sokołami a Tykocinem); vide J. C
, Stanisław Dworakowski — etnograf,
Łomża 2003, s. 5–50.
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a sam charakterystyczny, wciąż żywy lokalny dialekt z rodziny gwar mazowieckich zawiera zwroty i słowa w znaczeniach notowanych po raz ostatni bodaj przez
51
Lindego .
W świetle tego nie będzie przesadą chociażby tylko zasygnalizowanie pytania,
czy „tradycje” uprawianego chętnie w XX w. bimbrownictwa — w szczególności
podczas okupacji niemieckiej (1941–1944, ale także i przedtem, i potem) — akurat na tym terenie nie sięgały wspomnianych „karczmarzy ustawicznych”. Idąc
dalej, można chyba przyjąć, że podejście do pijaństwa na drobnoszlacheckiej wsi
podlaskiej nie zmieniło się wiele przez wieki. Alkoholizm tam występujący, choć
posiada swego rodzaju milczące przyzwolenie społeczne, jednocześnie uważany
jest powszechnie za coś nagannego jako choćby prosta droga do utraty otrzymanego po przodkach (i z wielkim trudem utrzymanego) majątku. Z humorem ujął to
proboszcz z Kulesz Kościelnych, jednej z zamieszkałych głównie przez potomków
drobnej szlachty parafii, ks. Paweł Olędzki (też zresztą z tejże szlachty się wywo52
dzący) :
Moi parafianie odznaczają się pewnymi przymiotami. Co ciekawe, one wszystkie
zaczynają się na literę „p”. Mianowicie: są bardzo pobożni, następnie: są bardzo
patriotycznie nastawieni, i po trzecie: są bardzo pracowici. Gdyby ktoś ze złośliwych mógł powiedzieć, że mają coś wspólnego z pijaństwem, to ja bezwzględnie
zaprzeczam! A jeśli już czasami posuną się do tego, ażeby pić, to jedynie w tym
szlachetnym celu, aby wódki nie było!

Nadmierne, nałogowe upijanie się było, jest i zapewne będzie uznawane za
naruszenie norm społecznych. Zależnie od epoki przesuwał się tylko, czasem może
nieznacznie, punkt graniczny normy spożycia alkoholu, za którym kończyło się
picie i zaczynało pijaństwo. To drugie zachowanie nieodmiennie było piętnowane
i pogardzane. Widzieliśmy już wyżej wojewodę podlaskiego bez sympatii wypowiadającego się o jegomościach przystępujących do obrad nad sprawami publicznymi, „opiwszy się jak Turcy masłoku”. Na temat pijaństwa w podobnym duchu
pisał ówczesny starosta tykociński (w latach 1571–1603) Łukasz Górnicki. Jego
obserwacje są tu dlatego istotne, że przecież spędził on długie lata pośród drobnej
szlachty ziemi bielskiej, wiodąc z nią długoletnie spory i przypatrując się bacznie
jej obyczajom. Sam zresztą prawdopodobnie pochodził z ubogiej i bliskiej deklasacji szlachty „brukowej”, choć z pogranicza Śląska i Małopolski. Ustami Włocha
w słynnej Rozmowie (napisanej po 1587) raz po raz ganił pijaństwo, jako wyjątkowo szkodliwy i groźny nawyk, wyliczając: „Wasze prawo [...] dozwala tego
wszystkiego, z czego złe uczynki rosną, jako jest pijaństwo, chodzenie z bronią,
51

Np. „chlać” — nie tylko w ogólnie znanym rozumieniu „upijać się na umór”, lecz także „jeść
brzydko, jak zwierzę”, też „o jedzącym zwierzęciu”; cf. S.B. L
, Słownik języka polskiego, t. I,
cz. 1: A–F, Warszawa 1807, s. 237–238 [hasło: chlać].
52
Mowa ks. P. Olędzkiego, Kulesze Kościelne, 26 września 1988 [w:] http://www.kuleszek.pl/galeria/ [dostęp: 2 kwietnia 2017].
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z rusznicami, śniadanie w karczmie, gra, wszak i to, że nie jeden syn dziedziczy,
53
ale się majętności na drobne cząstki dzielą, wielką złego przyczyną jest” .
Zły wpływ pijaństwa na obyczaje, o którym pisze Górnicki, bardzo celnie ujął
historyk Władysław S m o l e ń s k i, z urodzenia zagrodowy szlachcic. Pisał więc
o swoich pobratymcach ze znawstwem wynikającym z doskonałego obeznania się
54
ze źródłami staropolskimi m.in. :
Szlachcic mazurski [...] wrażliwy na lada uchybienie, na obelgi lub potwarz,
bronił swej czci, kalecząc prześladowcę lub zabijając. Przyrodzoną popędliwość
potęgowało w nim piwo, które pochłaniał w wielkiej obfitości. W karczmie
z kmieciami, podchmielony, wadził się i bił. Awanturował się na targu z mieszczanami i Żydami. Rąbał współziemian w sądzie i na sejmiku.

Wracając do Górnickiego, przytoczmy inny fragment „Rozmowy” dotyczący
picia. Starosta tykociński i zarazem dziedzic z Tokowiska w ziemi bielskiej zdra55
dził w nim nieco większą znajomość obyczajów tureckich niż wojewoda podlaski :
Strojów cudzych, włoskich, hiszpańskich, tureckich radzi używacie, a co dobrego
w tych ziemiach jest, naśladować tego nie chcecie. Turcy, jako Mahomet kazał,
wodę piją, a co innego pić nie tylko grzech, ale i karzą o to, z którego wodopicia
siła dobrego Turkom urosło. Ci, którzy u was po turecku chodzą, wino niż wodę
wolą.

Jeszcze dalej, chcąc dosadnie zganić „leniwą sprawiedliwość” w Rzeczypospolitej, porównywał złośliwie ówczesnych (jak dziś byśmy ich nazwali) populistów do podstępnych rozpijaczy szlachty, „hojnych czaszników, dobrotliwych
podczaszów”. We fragmencie o woźnych sądowych zalecał, by na ten urząd obierać „nie pijanicę” (widzieliśmy zresztą wyżej, jakie niebezpieczeństwa czyhały
na woźnego, który dał się zaprosić sąsiadowi na niby to przyjacielską biesiadę).
Górnicki celnie zaobserwował: „pijany, nie baczy tego do siebie, żeby w czym
wykraczać miał. Owszem widzi mu się, że przystojnie, a prawie podług powinności
swej czyni, ano wszystko opak się ma, a postępki jego łykami pachną”. Natomiast
w jeremiadzie Włocha na upadek miast starosta z Tykocina wyrzucał szlachcie:
„będąc tak uciśnione od zuchwalców miasta, porzucili mieszczanie całą o siebie
pieczę, już tylko szynkują, piją, a łotrują, jakoż i tego szynku od was się nauczyli,
53

Ł. G
, Rozmowa o elekcji, wolności, prawie i obyczajach polskich [w:] idem, Droga do
zupełnej wolności & Rozmowa o elekcji..., oprac. D. P
-R
, A. K
-F ,
Kraków 2011, s. 74; cf. E. K
, Starosta tykociński Łukasz Górnicki (1571–1603) wobec
szlachty ziemi bielskiej [w:] Społeczeństwo a elity. Społeczeństwo staropolskie. Seria nova, t. V,
red. I. D
-G
, A. K
i [w druku]; cf. Sz. S
, Reformacya obyczajów
polskich, wyd. K.J. T
, Kraków 1859, s. 46: „Pijaństwo jest okazją i wrotami do wszelkich
grzechów, które jeno człowiek z dusze i z ciała będąc złożonym, popełnić na świecie może za poduszczeniem czartowskiem”.
54
W. S
, Szkice, s. 64–65.
55
Ł. G
, Rozmowa, s. 84.
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aboście wy od nich nawykli”. O swawolnikach uciskających miasta wspominała
w tym czasie (1587) konfederacja szlachty ziemi bielskiej, notabene ta sama, która
56
Górnickiego uznała niemalże tamquam hostem Patriae .
Znamy bardzo jaskrawy przykład takiego właśnie „łotrowania” pijanych
mieszczan z podlaskiego Brańska, choć ponad pół wieku późniejszy od czasu
napisania „Rozmowy”. Landwójt brański, sławetny Urban Cielecki, oskarżał kilku
57
mieszczan o naganne zachowanie podczas groźnego pożaru miasta (1651) :
Stojąc próżno przed ogniskiem pijani, miasto ratowania śmiechi strojąc, a na
protestującego jakiś rankor mając, na lekkie poważenie urzędu jego, który na
sobie ma, i na poruszenie bezpieczeństwa przy takiem razie ludzi zbiegających
się, tumult uczynili do niego, których aby darmo nie stali, alie bronili [miasta od
ognia — E.K.] upominał. Z siekierami i z kijmi porwali się i onego Iwan Jaksik
obuchem, a Hermanik kijem stłukli i zbili, a drudzy okrzyk uczynili, by zali
i w ogień wrzucić usiłowali.

Istnieją przesłanki, że w ciągu mniej więcej półwiecza (pierwsza połowa XVII w.),
dzielącego kasandryczną wizję Górnickiego od jej ziszczenia się w Brańsku, dokonała się znacząca „korekta” normy w zakresie kultury picia. Zarówno u szlachty,
jak i u mieszczaństwa. O tym niebawem, a przedtem spróbujmy wyłuskać poglądy
samych drobnych szlachciców bielskich na pijaństwo. W przypadku tej grupy
ciężko o relacje, w których przemówiłaby „własnym głosem”. Można jednak w tym
celu wykorzystać — pamiętając o wszelkich zastrzeżeniach i specyfice materiału
— akta sądowe.
Nieumiarkowane opilstwo nie budziło bynajmniej w dawnej Polsce bezkrytycznej sympatii. Za źródło złego uważali je nie tylko stojący dużo wyżej pod
względem umysłowym od tłumu szlachty w „odrapanych sukniach” miejscowi
starostowie (i Kiszkę, i Górnickiego zaliczyć można bez zastrzeżeń do ogólnopaństwowej elity). Ich poglądy na tę kwestię w znacznej mierze podzielano po wsiach
i okolicach szlacheckich ziemi bielskiej. Dopiero co widzieliśmy protestację
dotyczącą skandalicznego postępku mieszczan brańskich, w której stan upojenia
alkoholowego stanowił dodatkową okoliczność obciążająca. Z podobnymi sytuacjami spotkać się możemy często w skargach zanoszonych do akt sądowych przez
58
szlachtę bielską. Zanim podamy tego przykłady, przytoczmy „Nagrobek pijanicy” ,
zapisany ręką któregoś z kancelistów urzędu ziemskiego w Surażu w tzw. oknie
pośród zapisek z 1618 r.:

56

Ibidem, s. 87, 106, 116, 156. Błędnie tu zmieniono „aboście” na „abyście”, cf. idem, Dzieła
wszystkie, t. I, oprac. R. L
, wyd. P. C
, Warszawa 1886, s. 97. Cf. NIAB, F.
1706, op. 1, nr 11, k. 142v–145.
57
NIAB, F. 1708, op. 1, nr 141, k. 809v.
58
NIAB, F. 1744, op. 1, nr 19, k. 415v. Cf. identyczny niemal Nagrobek kostyrze
[w:] J.T. T
, Wirydarz poetycki, t. I, wyd. A. B
, Lwów 1910, s. 27.
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Tu leży pijanica nago urodzony,
Nago z karczmy przychodzi, nago pogrzebiony
Nago na sąd powstanie, teraz bez odzienia
Dupę sobie zagrzewa w piekle od płomienia.

Zbyt częste przesiadywanie w karczmie i zbytnie zamiłowanie do serwowanych tam trunków nie kończyło się dobrze. Stosunek ogółu społeczeństwa do osób
nałogowo nadużywających alkoholu dobrze oddają szczegóły pewnego śledztwa
z czasów pierwszego bezkrólewia. Przeprowadził je wspomniany już Tomasz
Owsiany, pisarz ziemski bielski, podówczas jeden z sędziów kapturowych ziemi
bielskiej. Chodziło o zabójstwo miejscowego „papugi” i utracjusza, drobnego
szlachcica Bernarda Proszeńskiego Pikcilika z Proszanki Starej pod Brańskiem
59
(parafia Domanowo) . Sprawa ta, sama w sobie interesująca, może doczeka się
kiedyś osobnego tekstu, tu ją więc tylko streścimy.
Nieboszczyk Biernat Pikciło miał nienajlepszą opinię, uważano go za pijaka
i wyjątkowego pieniacza. Był i pechowcem, zadarł bowiem z nieodpowied60
nimi, wpływowymi ludźmi, braćmi Markowskimi . Markowscy z Markowa pod
Domanowem byli nieodrodnymi synami zmarłego niedawno (1569) podsędka
ziemi bielskiej Józefa, zuchwałego „mężobójcy”. Po matce zaś — siostrzeńcami
chorążego ziemskiego Jerzego Brzóski, tego samego, którego szlachta na złość
Kiszce obrała potem pisarzem po Owsianym. Brzóska, daleki krewniak walecznego ks. Stanisława, słynnego ostatniego partyzanta powstania roku 1863, miał
z nim pewne cechy wspólne. Temu właśnie, swojej waleczności i zadzierżystości, zawdzięczał chyba popularność wśród bitnej szlachty bielskiej. Miał też kilku
synów i bratanków, z których część pod koniec XVI w. na tyle „wsławiła się” działalnością tzw. kupy swawolnej, że zainteresował się nimi nawet hetman Krzysztof
61
Radziwiłł „Piorun”, a ich dobrom nadano złośliwą nazwę Brzóski-Tatary . Ciotecznym bratem podsędkowiców Markowskich był również wspomniany wyżej
Salomon Brzóska, bratanek chorążego.
Niezbyt lubiany przez sąsiadów drobny szlachcic pijaczyna Pikcilik w pamiętnym roku 1572, w czasach zarazy, bezkrólewia i rodzącego bezprawie chaosu,
62
gwałtownie poswarzył się z Markowskimi, oczywiście, o granice . Według zeznań
59

Przezywano go Pikcilikiem, ponieważ był synem Macieja o przydomku Pikciło. O trwałości
„imionisk” vide np. J.A. J
, Historia genealogiczna, passim. O „półzawodowych” palestrantach vide A. J
, Podlasie, cz. 2, 1909, s. 73–74; E. K
, Strachy na Lachy —
na Podlasiu: szlachta ziemi bielskiej w walce z powstaniem Chmielnickiego (1648–1649), PH, t. CV,
2014, z. 1, s. 30, 32.
60
Jeden z nich, Mikołaj, był podwojewodzim, który wydał cytowane wyżej taksy w 1576 r. (vide
wyżej).
61
E. K
, Historia obszaru Gminy Wysokie Mazowieckie, Wysokie Mazowieckie 2015,
s. 70, 154–155.
62
Cf. A. J
, Podlasie, cz. 3, s. 74: „S p o r y g r a n i c z n e m i ę d z y s z l a c h t ą n i e u s t a n n e , j a k b y w a r u n e k k o n i e c z n y j e j ż y c i a s t a n o w i ą c e” [wyróżnienie — E.K.].
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

NI WINO, NI WODA...

249

świadków sam Proszeński zachowywał się dość agresywnie, „snowiąc do pana
Matysa Markowskiego nie zakątnie zrazu, ale jawnie na rękę”. Natomiast „odjeż63
dżając Markowsczy powiedzieli: »Nuż, Panie Pikciliku, gdy nam odpowiedasz ,
będziesz tu miał goście u siebie!« A po tym Pikcilik powynosił wszystki rzeczy
swoje, k t ó r y c h t e ż n i e w i e l e m i a ł, j a k o p i j a k [wyróżnienie — E.K.],
z domu swego [...] i wziąwszy tylko arkabus z sobą, samowtór szedł w pole ku
64
Domanowu” . Zginął tam, zabity przez Markowskich.
Pomijając aspekt sensacyjny tej historii, zwróćmy uwagę na zauważalną niechęć do osoby z opinią pijaka. Powtarzała się ona w kolejnych świadectwach,
wielu świadków zasłaniało się też niewiedzą i panującą apokaliptyczną epidemią.
Gdy „w ten czas był świat zawarty powietrzem morowym” mieszkali oni przeważnie nie we wsi, a kryli się przed morem „w olszynie” albo „w budzie w lesie”,
albo też uciekali do przyjaciół lub krewnych. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że
„zbiorowa mądrość” okolicznej szlachty zawyrokowała, że nieboszczyk pijanica
niejako się doigrał. Sami z tego powodu nie chcieli zaś ryzykować starcia z wpływowymi Markowskimi. Powiadano np. bez ogródek: „wiem od wszystkich sąsiad,
że Markowski nie brał łupu żadnego w domu jego, bo nie było co brać” albo „że
wyłupienie domu nie mogło być, bo nieboszczyk nie miał nic. Co kędy wypieniał,
65
to przepił zarazem” . Jeden z miejscowych, szlachcic Domanowski, zdradził przy
66
okazji ciekawy obrazek :
Żem ja będąc zapowietrzony tułał się tam i sam. Nie byłem i nie wiedziałem
o tym zabiciu, aż we wtorek wieczór przyszedłem do poddanych swoich, przed
którymi domy zabito nieboszczyka Pikciła. I gdym z poddanymi siedział pijąc,
powiedzieli mi, że tu wczora w nocy przed nami ubito Pikciła, [...] a kto zabił,
powiedzieli mi poddani, że „snadź p. Markowsczy, bom[y] słyszeli głos jego ten:
»Panowie, rata, drogę mi zastąpiono!«”.

Wspólne picie jako czynność towarzyska i kulturowa było uznawane za coś
naturalnego, gdy jednocześnie upijanie się i przepijanie majątku — za zachowanie
niegodne, obciążające. Znajdą się może tacy, którzy uznają wizytę Domanowskiego
u jego poddanych za podstępne rozpijanie chłopów przez szlachtę, przykład niewolniczej pańszczyzny itd. Źródła pokazują jednak, że — ujmijmy to miłosiernie
— wyminą się wówczas z prawdą. Można wręcz przypuszczać, że picie trunków
67
w jego przypadku akurat miało charakter... prozdrowotny .
63

O „odpowiedziach” tego typu: N. S
, Zapowiedź zemsty na Wołyniu w 2. połowie XVI
— na początku XVII wieku, „Barok”, t. XVIII, 2011, z. 1, s. 283–312.
64
NIAB, F. 1708, op. 1, nr 202, k. 131, 133.
65
Ibidem, k. 131–133.
66
Ibidem, k. 133v. Okrzyk Pikciła był klasycznym „oświadczaniem się”. Wśród drobnej szlachty
znane są przypadki analogicznych działań prawnych w przypadku np. bójek jeszcze w latach powojennych XX w.
67
Cf. Z. K
, Człowiek, s. 45–46.
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Przepaść między szlachtą a chłopstwem nie była, zwłaszcza w wieku XVI, tak
głęboka, jak chcieliby to może widzieć niektórzy późniejsi badacze, patrzący przez
pryzmat wieku XIX i wynaturzonego schyłkowego feudalizmu okresu porozbiorowego. Trzeba zresztą przypomnieć, że już sto lat temu Smoleński zauważył
tyleż błyskotliwie, co banalnie: „Drobny szlachcic nie żywił wstrętów stanowych.
68
Poufalił się z chłopem w karczmie, zapijając z nim piwo” . Wyraźnie nie podobało
się to światlejszym i — zwłaszcza — zamożniejszym szlachcicom, którzy wiodąc wygodne i dostatnie życie ziemiańskie, byli nieco — by użyć lekko anachronicznego sformułowania — „oderwani od rzeczywistości”, co zresztą jest cechą
elit nie tylko w czasach nowożytnych. Tak mazowieccy twórcy prawa usiłowali
systemowo ukrócić ten proceder, zarówno ze względu na bariery stanowe, jak i —
powtórzmy jeszcze raz — niechęć do nadmiernego upijania się. Jedna z konstytucji mazowieckich „O ubiciu szlachcica w karczmie” (1576–1577) głosiła m.in.:
Szlachcicy w karczmie nie mają bywać [...] ani [im — E.K.] z kmiotkami w rząd
siedzieć i piwa pić przystoi. A jeśliby szlachcicowi tak w karczmie umyślnie
w rzędzie z chłopy siedzącemu, będącemu i pijącemu przydało się, żeby przez
kmiotka abo kmiotki ubit abo ranion był, tedy o jakążkolwiek ranę abo o wszelakie ubicie ten to szlachcic w karczmie ubity nie ma być słuchan ani sądzon
przez żaden sąd. Wyjąwszy to, żeby szlachcicy byli w mieście, w miasteczku,
dnia targowego a czasu roków, abo dla jakiej innej potrzeby pilnej. A takież
gdy szlachcicy w drodze będąc, wstąpiliby do karczmy na noc abo na południe,
takowi szlachcicy przy prawiech swych szlacheckich zachowani i wedle nich
sądzeni być mają69.

Uchwalone niedługo potem prawo „Bezpieczeństwo sądów i sejmików” (1578)
zakazywało wielu rzeczy, nie było tam jednak mowy o piciu ani pijaństwie. Nie
wspomina wprost o ekscesach alkoholowych również konstytucja późniejsza
o dwie dekady (1598), która miała zapewnić bezpieczeństwo w czterech województwach drobnoszlacheckiego Mazowsza (Mazowsze „właściwe”, Płockie, Rawskie,
70
Podlaskie) . Czy znaczy to, że problem jeszcze wtedy nie wydawał się istotny, czy
może go nie dostrzegano lub nie chciano dostrzegać?
Górnicki w „Rozmowie” ustami Polaka dziwi się Włochowi na cytowany
wyżej zarzut o zbytnią łagodność prawa: „Ostre jakieś ustawy, które bardziej do
obyczajów niż do prawa należą, chciałbyś ty, żebyśmy na siebie my Polacy uchwa71
lili” . Bagatelizowanie sprawy przez alegorycznego Polaka, jak się zdaje, dowodzi, że pijaństwo, choć potępiane, w powszechnym odczuciu nie stanowiło jeszcze
ważnego problemu społecznego. Prawodawcy z Mazowsza zajęli się karczem68

W. S
, Z dziejów, s. 60.
VC 2/1, s. 390; VL, t. II, s. 174.
70
VC 2/1, s. 409–410; 2/2, s. 252–253; VL, t. II, s. 184, 376. Do uchwalenia konstytucji z 1598 r.
przyczynili się m.in. wspomniani swawolnicy Brzóskowie — „Tatary”.
71
Ł. G
, Rozmowa, s. 74.
69

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

NI WINO, NI WODA...

251

„Stara karczma podlaska we wsi Pszczółczynie, pod Tykocinem”
(ob. pow. wysokomazowiecki), (fot. Z. G l o g e r [w:] idem, Budownictwo, t. 2, s. 88; źródło: https://polona.pl/item/70936/46/)

nymi awanturami dopiero wtedy, gdy łączyły się z zawstydzającym zachowaniem
drobnej szlachty, pospolitującej się z „kmiotkami”; a bez tego już była stereotypowo pośmiewiskiem całego kraju. Kwestie te podejmował również w swoich
„Fraszkach” Jan Kochanowski, przyjaciel Górnickiego. Największy staropolski
poeta nie potępiał wspólnego picia szlachty i jej poddanych, przeciwnie — utyskiwał wręcz na sztuczne bariery wyrosłe między niegdyś bliskimi sobie ludźmi.
Natomiast za śmierć zabitego w karczmie szlachcica winił „opiłe” — czyli tylko
72
tych pijących przesadnie, a nie kulturę picia w ogóle .
Problem nadużywania alkoholowych używek wśród szlachty w XVI–XVII w.
miał swoją dynamikę. Na jego rozwój wpłynęły pewne czynniki, które dały o sobie
znać w pierwszej połowie wieku XVII. Dopiero w 1611 r. Podlasie przyjęło mazowiecką konstytucję o szlachcie w karczmie. A razem z nim województwo ruskie,
również ze znaczną liczbą drobnej szlachty, sportretowanej w pomnikowym dziele
Władysława Łozińskiego. Reasumowano wtedy także i prawo o bezpieczeństwie
publicznym z roku 1598, przyjmując je na stałe w całej Rzeczypospolitej oraz kon73
stytucję o bezpieczeństwie sądów i sejmików .
Rzeczpospolita już co najmniej przy końcu panowania Stefana Batorego czasy
swojej największej świetności, zarówno politycznej, jak i gospodarczej, miała za
sobą. A będzie chyba banałem stwierdzenie, że w czasach kryzysu problem alko72

J. K
, Epitafium Jędrzejowi Żelisławskiemu (Fr. I 71), O ślachcicu polskim (Fraszki,
I 80), Przymówka chłopska (Fraszki dodane) [w:] idem, Fraszki, oprac. J. P , Wrocław 2008, s. 36,
40, 173. Za zwrócenie mojej uwagi na to źródło wdzięczny jestem Markowi A. Janickiemu.
73
VC 3/1, s. 14–15, 17, 27; VL, t. III, s. 6, 8, 14. Vide W. Ł
, Prawem i lewem: obyczaje na
Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, oprac. J. T
, Warszawa 2005.
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holizmu się nasilał. Gdy zatem w 1612 r. niespełnieni sarmaccy „konkwistadorzy”
powrócili z Moskwy, wywołali w Rzeczypospolitej poważny wstrząs społeczno-polityczny i finansowy. Konfederaci przynieśli ze sobą nie tylko wojenną traumę,
gorycz porażki i głęboką urazę do własnego społeczeństwa, które „nie dotrzymało
kroku”. Okrucieństwo wojen moskiewskich miało być wprawdzie w pewnym
sensie srogą, lecz sprawiedliwą pomstą za „krwawe gody”. Zetknięcie się z nim
spaczyło jednak wiele ludzkich charakterów. Dawny etos rycerski, jakkolwiek usi74
łowano go — nieraz dość rozpaczliwie — reanimować , nieuchronnie dogorywał.
Z Moskwy powrócili ludzie „zdziczali” na wojnie, a przy tym przyzwyczajeni do
narkotycznego działania alkoholu.
Do ostatecznego pokonania Moskwy, dokończenia dzieła poprzednika, królowi Zygmuntowi III Wazie brakowało wiele, m.in. pieniędzy, a nade wszystko
— żywności. Już pod koniec wieku XVI w wojsku przypominano gorzko śpiewając, że „trzeba żołnierza szanować, chleba, soli nie żałować”. Wiele lat potem
rozwinięto tę myśl w pieśni o wojaku, który „idzie borem, lasem, przymierając
75
z głodu czasem” . Lecz podczas wojny lat 1609–1612 głód był tak wielki, że przeszedł wszelkie wyobrażenie. By przetrwać, posuwano się nawet do ludożerstwa.
W tym nieludzkim czasie i „na nieludzkiej ziemi”, alkohol był nie tylko używką
lub lekarstwem, lecz także zbawienną ucieczką, prawie narkotykiem. Przy kanibalizmie alkoholizm wydaje się niegroźnym, mniejszym złem. Odurzeni gorzałką
żołnierze łatwiej znosili straszliwy głód, stres, okrucieństwo i sytuację permanent76
nego zagrożenia .
W grudniu 1611 r., gdy niewyobrażalny głód doprowadził do pierwszych przypadków kanibalizmu wśród załogi Kremla, „kwarta ladajakiej gorzałki” dochodziła
do ceny 12 złotych. „Ćwierć szkapiny” kosztowała oblężonych 20, a połeć słoniny
— 30 złotych. Natomiast w Warszawie w owym czasie tyleż słoniny kosztowało
50 groszy (1615), a garniec gorzałki (cztery kwarty) stał średnio za niecałego półzłotka, 14 groszy (1612). W momencie nasilenia się na Kremlu głodu i nieukrywanego już ludożerstwa w roku 1612 za kwartę gorzałki płacono 20, a potem nawet
40 złotych. Zaznaczmy raz jeszcze, że wódka miała dla wojska nie tylko znaczenie
żywieniowo-narkotyczne, lecz także lecznicze, gdyż „w niedostatku gorzałek, ile
77
na wiosnę wielkie się choroby wzmagały, to jest cynga” .
74

Cf. propagowanie śpiewu „Bogurodzicy” przez hetmana S. Żółkiewskiego; M.A J
,
Bogurodzica [w:] Na znak świetnego zwycięstwa: w sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem, t. II:
Noty katalogowe, red. D. N
, Kraków 2010, s. 182.
75
Vide, Poeci Renesansu. Antologia, oprac. J. S
, Warszawa 1959, s. 142–145; cf.
O. K
, Dzieła, t. II: Sandomierskie, 1962, s. 256.
76
Cf. Z. K
, Człowiek, s. 46; K. Ł
, „Disciplina militaris” w wojskach
Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku, Białystok 2012, s. 599–600.
77
Vide T. B
, Polacy na Kremlu: fakty i mity, „Sensus Historiae”, t. XI, 2012/2013, s. 81, 83;
idem, Moskwa 1612, Warszawa 2005, s. 165–166, 249–253; W. A
, Ceny w Warszawie w XVI
i XVII wieku, Lwów 1938, Tablice statystyczne, s. 24, 32; J. B
, Wojna moskiewska wzniecona
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Roty stacjonujące poza Kremlem także miały duże problemy z furażem. Brat
pamiętnikarza Samuela Maskiewicza, Daniel, pewnego razu urządził z przyjaciół78
mi „zakładziny” szałasu , który miał mu służyć za kwaterę, lecz „nie miał ich
czem innem ugościć, oprócz gorzałki”. Tę zrazu uczestnicy biesiady „pili kieliszkami, a potem całemi sztofami, jednym duszkiem”. Gospodarz oraz niejaki
Niedźwiedzki urządzili zawody w piciu, które dla tego drugiego zakończyły się
śmiercią. Musiały także przyczynić się — jak podejrzewał Samuel — do przed79
wczesnego zgonu jego brata . Nie brak w pamiętniku Maskiewicza i wielu innych
świadectw pijaństwa wśród wojska polsko-litewskiego w Moskwie i po powrocie
do kraju. Odmalowując obyczaje Moskali, z dużą dokładnością i chyba z rozmysłem opisał ich metody walki z pijaństwem, co zakończył fragmentem przywo80
dzącym na myśl dialog Górnickiego : „W rozmowach z niemi, nasi zalecali im
wolność, aby się z nami spoiwszy tejże nabyli, a oni po prostu: »wasza wolność
wam dobra, a nasza niewola nam; wolność bowiem wasza, prawi, swawolą jest«”.
Wśród weteranów wojen moskiewskich był i niemały zastęp stale pauperyzującej się drobnej szlachty z Podlasia i Mazowsza, staropolskich hidalgos szukających szczęścia i majątku w wojaczce. Ziemia bielska w wyniku samowolnej
„repartycji” dokonanej przez konfederatów przypadła ich odłamowi brzeskiemu.
Wywodzili się oni z dawnego pułku nieboszczyka Jana Piotra Sapiehy, awanturnika
związanego majątkowo z ziemią bielską i jej najbliższym sąsiedztwem. Szlachta
bielska jeszcze na przełomie lata i jesieni 1612 r. wysłała poselstwo do marszałka
81
konfederatów Jana Zaliwskiego . Za cenę zgody na objęcie w „gospodarowanie”
tutejszych królewszczyzn wojsko obiecało dać spokój dobrom dziedzicznym.
Bardzo ucierpiał wówczas Brańsk, gdzie w wywołanym przez soldateskę tumulcie padli zabici i spłonęła część miasta. Po „Sapieżyńcach” przyszły skonfederowane pułki smoleńskie (1613/1614), a wśród nich rotmistrz Idzi Kalinowski rodem
z Kalinowa z ziemi bielskiej, znany zabijaka, jeden z ważniejszych przywódców
82
lisowczyków w latach 1619–1626 .

i prowadzona z okazji fałszywych Dymitrów od 1603 do 1612 r., oprac. J. B
, J. D
,
Wrocław 1995, s. 136–138.
78
Podobny „chłodnik”, też służący m.in. do pijatyk, posiadał na swojej kwaterze pół wieku później
J.Ch. Pasek, vide T. S
, Żołnierz swawolny: z dziejów obyczajów armii koronnej w XVII wieku,
Warszawa 2010, s. 47.
79
S. M
, Pamiętniki, wyd. J. Z
, Wilno 1838, s. 78. W kwestii wyboru wydania vide M. A
, Listy Jana Zakrzewskiego do Joachima Lelewela, „Folia Bibliologica”, t. XL/
XLI, 1992/1993, s. 114–115.
80
S. M
, Pamiętniki, s. 42–43; cf. wyżej.
81
Który zresztą wywodził się najpewniej z sąsiadującej z Podlasiem, położonej „za Liwem” ziemi
liwskiej.
82
Vide E. K
, Ród, s. 36–37; idem, Z dziejów elearów polskich — Idzi Kalinowski. Część
I: Od Moskwy do Chocimia [w:] Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. IV, red. Z H
,
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Trwająca niemal dziesięć miesięcy swoista okupacja Brańska przez wojsko
sparaliżowała życie publiczne w ziemi bielskiej. O panujących wśród miejscowej
szlachty nastrojach dobrze świadczy fakt, że wielu sprzeciwiło się „okazowaniu”
(popisowi) pospolitego ruszenia w 1613 r., aby nie sprowokować wojskowych
do ewentualnej zemsty. Tymczasem żołnierze w Brańsku i okolicach głównie
83
pili, grabili, a czasem (się) bili . W lipcu 1613 r. wywiązała się w mieście charakterystyczna pijacka awantura pomiędzy grupą Tatarzynów z roty Marcina
Rzezewskiego vel Reizewskiego oraz oddziałem rotmistrza Krzysztofa Stogniewa.
Tatarzy ci byli z pewnością muzułmanami, albowiem Marcin Januszewicz — nieszczęśnik, który starcia ze „Stogniewcami” miał nie przeżyć — nie prosił o księdza, a ostatnią jego wolę spisał landwójt brański. Religia nie przeszkadzała im za
to w nadużywaniu alkoholu, do czego przywykli, jak można mniemać, na wojnie.
Naoczny świadek zdarzenia, miejscowy młynarz, zeznał:
Tatarzyn Denis jadąc z miasta Brańska pijany samopięt [...] z Dawidem i z inszemi
towarzyszami swemi [...] podkał jadącego pana Gaspra Malinowskiego, z wozu
konia wyprzągszy wziął i na most z nim jachali. Tem czasem pan Malinowski
wóz swój wwiódł w dom tego młynarza, zbiegszy konia swego u nich odzyskał, którego przywiodszy [...] do domu młynarskiego, począł zaprzęgać. Tamże
znowu przyjachał ten Denis z towarzystwem swym [...], brali tego konia, usłyszawszy pan Berezecki [żołnierz Stogniewa — E.K.], który pijany był, w jednej koszuli wybiegł bez broni, upominał, aby dali pokój jego gospodzie. Denis
z towarzyszmi swemi rzucili się zaraz do pana Berezeckiego z gołymi broniami,
on [...] widząc, że go biją, zawoławszy gwałtu wskoczył do izby swojej, porwał
pułak i szablę, wybiegł do nich.

Napadnięty sprowadził niebawem pomoc i tak, by użyć słów innych świadków, „się Tatarowie uganiali za Stogniewcami”, a gdy „się żołnierze za mostem
z sobą gonili”, ów „Denis Tatarzyn do chrostu uciekł, a Marcin na miejsczu został,
bo był pijany barzo”. Będąc zatem, co podkreślał jeszcze jeden świadek, tak mocno
upity, nim zdołał pomyśleć o ucieczce, dostał feralny postrzał. W obliczu śmierci
miał chyba świadomość absurdu sytuacji, bo prosił, aby żaden z towarzyszy ani
jego brat „nie czynili prawem” za jego głowę. Lecz stało się inaczej, a na decyzję
jego brata, też będącego w konfederacji, wpłynął może widok zwłok. Na ciele nie84
boszczyka było aż sześć paskudnych ran ciętych i ów postrzał w okolice krzyża .
Wbrew pozorom fragment o pijaństwie żołnierskim ma ścisły związek z interesującym nas tematem. Skoro wojsko w wieku XVII, „wieku wojen”, niepodzielJ.J. S
, K. Ż
, Oświęcim 2015, s. 44–68; Część II: Konfederat, kondotier, infamis, ibidem, t. V,
2017, s. 70–96.
83
AGAD, Ks. gr. bran., nr 18, k. 427–427v i dalej; J. S
, Konfederaci w Brańsku w latach
1613–1614, „Białostocczyzna”, 1988, nr 10, s. 7–9. Prawo zakazujące przebywania wojsku w miastach podczas sejmików i sądów uchwalono dopiero w 1659 r.; VL, t. IV, s. 277.
84
AGAD, Ks. gr. bran., nr 18, k. 432–433.
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nie zawładnęło wyobraźnią społeczeństwa i dyktowało modę w zakresie fryzur,
strojów, uprzęży końskich, broni i wszelkiego typu zbytków, to czy nie można
rozważyć hipotezy, że jego obyczaje miały też wpływ na przemianę kultury picia
u naszej drobnej szlachty? I że to właśnie od wojskowych wyszło wzrastające
przyzwolenie na pijaństwo?
Stan upojenia alkoholowego i same pijatyki były zaprzeczeniem dyscypliny
wojskowej, bez której nawet najliczniejsze i najbitniejsze wojsko dramatycznie traciło na wartości. Toteż staropolskie prawodawstwo wojskowe od zawsze zwalczało
85
pijaństwo i zabraniało go wśród żołnierzy. Lecz prawo sobie, a praktyka — sobie .
Picie wpisane było niejako w los żołnierza, skoro już werbunek często odbywał się
86
w karczmie . Problem, jak się zdaje, z upływem lat narastał. Pijaństwo, powtórzmy,
było bardzo popularne wśród weteranów wojen moskiewskich, w tym szczególnie
u lisowczyków. Do tej ostatniej formacji masowo trafiała drobna szlachta, także
z Podlasia, dzięki takim głośnym dowódcom jak wspomniany Idzi Kalinowski czy
jego kompan i krajan Mikołaj Moczarski (Mocarski), obaj wywodzący się z rodzin
drobnoszlacheckich z pogranicza ziemi bielskiej i Mazowsza. Kpił z lisowczyków
87
Bartłomiej Zimorowic, że „przed obiadem, nie jadłszy, siedmiokroć się upiją” .
Złe obyczaje z wojska do ogółu szlacheckiej braci trafiały zarówno w wyniku
bezpośredniego zetknięcia się cywili z wojakami, np. w dobie wielkich konfederacji wojskowych, jak i poprzez oddziaływanie przykładu tych spośród obywateli
podlaskich, którzy mieli za sobą służbę i powrócili. Oczywiście, zaznaczmy, że
z „wymianą kulturową” w tej kwestii bywało z pewnością też nieraz i na odwrót.
Przenikaniu nieumiarkowanego pijaństwa z wojska do „cywila” sprzyjały
szczególnie wyprawy pospolitego ruszenia, generalnego (ogólnokrajowego) i party88
kularnego (wojewódzkiego, ziemskiego, itd.) . Niesławna „wojna gęsia” w 1621 r.
była tu zapewne swego rodzaju kamieniem milowym. Warto wspomnieć, że jakaś
część drobnoszlacheckich pospolitaków przeszła wówczas bezpośrednio do krę89
gów byłych (i przyszłych) „elearów” oraz konfederatów lwowskich . W pospolitym ruszeniu, mimo podejmowanych nieraz wysiłków, z natury rzeczy stokroć
mniej zdyscyplinowanym od wojska zawodowego, nałóg pijaństwa mógł bez
specjalnego skrępowania się rozwinąć. Zły przykład szedł zresztą z góry. Hetman
85

Cf. K. Ł
, „Disciplina militaris”, s. 32, 34, 247, 488, 520, 535, 562, 571–572, 575, 599;
T. S
, Żołnierz, s. 90, 93, 100, 113, 117–118, 123–124, 167–168, 221–222, 229; Z. K
,
Człowiek, s. 44, 45–47.
86
Cf. M. P
, Żołnierz jazdy obrony potocznej za czasów Zygmunta Augusta: studia nad
zawodem wojskowym w XVI w., Warszawa 1985, s. 30–31; T. S
, Żołnierz, s. 33.
87
Cyt. za: T. S
, Żołnierz, s. 117. O podlaskich lisowczykach vide E. K
, Ród,
s. 40, 44–49, 63, 196, 260–264, 267; idem, Z dziejów, cz. 2 [w druku].
88
Vide np. K. Ł
, Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym
ruszeniu (do połowy XVII wieku), Białystok 2013, s. 232, 262, 362, 546, 578.
89
Cf. L. P
, Chocim 1621, Warszawa 2008, s. 149–155 (rozdz. „Spóźniona odsiecz”);
K. Ł
, Organizacja, s. 586; E. K
, Z dziejów, cz. 2 [w druku].
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wielki koronny Mikołaj Potocki był np. znany jako alkoholik i temu jego nałogowi przypisywano fatalną w skutkach klęskę wojska koronnego pod Korsuniem.
Na rosnący problem pijaństwa zwracał uwagę Szymon Starowolski, pisał m.in.:
„ze złego przykładu większych panów szlachta drobniejsza i pospólstwo, mają
sobie za wielką sromotę nie upić się, kiedy święto przyjdzie albo kiedy przyjaciel
90
w dom się jaki potrafi” .
Z powodu ciągłych wojen, począwszy od 1648 r., szlachta ziemi bielskiej
91
często musiała odwoływać się do instytucji pospolitego ruszenia . Wypełniało
ono swoje zadania obronne z większym albo mniejszym powodzeniem. Stojąc na
straży granic ziemi bielskiej, nieraz w głodzie i chłodzie, drobni szlachcice z rolników stawali się z wolna żołnierzami, przejmując cechy dobre i złe tej profesji. Tym
samym mechanizmom podlegał inny typ oddziałów, będący niejako formą pośrednią między wojskiem zawodowym a pospolitym ruszeniem (vel służbą ziemską),
mianowicie roty powiatowe.
W ziemi bielskiej, po wieściach o pogromach wojsk kwarcianych nad Żółtymi Wodami i pod Korsuniem, powołano dwie chorągwie typu kozackiego pod
dowództwem miejscowych szlachciców rekrutujące się głównie z tutejszej elity,
także tej drobnoszlacheckiej. Jedna z nich, rota miejscowego ziemianina Achacego
Turobojskiego, miała nieszczęście latem 1648 r. spotkać się w Knyszynie z formującym się regimentem gwardii królewicza Karola Ferdynanda. Temu przewodził
zaś inny bielski potentat, wojewodzic podlaski Tomasz Szczawiński. Źródło bardzo dokładnie opisujące knyszyńskie wypadki w ogóle nie wspomina o alkoholu.
Wydaje się jednak, że musiał on odegrać rolę — i to raczej znaczną — w zdarzeniu dość absurdalnym, a bez uwzględnienia tego czynnika prawie niezrozumiałym. Owo źródło to relacja ks. Wojciecha Goryszewskiego, która nosi charakter
próby załagodzenia sporu. Autor skwapliwie pomija więc temat trunków, zapewne
właśnie po to, aby nie inkryminować zachowania żadnej ze stron. Między oddziałami, pomimo podjętych na wstępie kurtuazyjnych negocjacji (notabene podczas
biesiady przy obiedzie), szybko doszło do swarów, gdy towarzystwo powiatowe,
najpewniej podpite, zaczęło raz po raz dawać ognia „na wiatr” w sąsiedztwie
kwatery obersztera gwardii. To mocno zirytowało Szczawińskiego, który poczytał owo strzelanie za kontempt (też może mając już „w czubie”). Prowokacje
natomiast nie ustawały, bo „czeladź nie kontentując się tym [...], ująwszy się za
ręce, wszytcy pasmem tańcowali przed swoją gospodą, a skrzypek przed niemi,
ex opposito JMP Szczawińskiego”. Dwakroć wysłani od wojewodzica parlamentariusze przynieśli odpowiedź, która jeszcze bardziej go rozsierdziła. Powiatowi,
jak twierdzili, zachowywali się tak „nie na kontempt ani dla żadnej rzecy inszej,
tylko, że »nam to wolno w gospodzie swojej«”. Szczawiński kazał im przekazać:
90

Vide np. Z. K
, Obyczaje, s. 51; idem, Człowiek, s. 46. Sz. S
s. 65 (ogólnie o pijaństwie i zbytku vide ibidem, rozdz. 9–13, s. 38–81).
91
Vide E. K
, Strachy, passim.

, Reformacya,
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„»To nie ich gospoda, ale moja, proszę aby mi z gospody ustąpili. Bo jeżeli nie
będą chcieli, nie wiem jako się zgodzą z piechotą moją«”. Wsiadł zaraz potem
na konia i dla zastraszenia zuchwalców odjechał sprowadzić do Knyszyna swoich żołnierzy, wysłanych wcześniej „na włość”. Powiatowi nie ugięli się jednak,
a później, już wieczorem, pierwsi dali ognia do wchodzących do miasta piechurów.
Gdy owi odpowiedzieli ogniem, padł zabity pacholik jednego z towarzyszy roty
Turobojskiego, Brzozowskiego. „I konia także pod panem Lewickiem postrzelano
w tenże czas, a po tym drudzy powiatowi pouciekali”. Brzozowscy i Lewiccy należeli do najbardziej wpływowych bielskich rodzin urzędniczych. Szczawiński, po
powrocie „dowiedziawszy się o tym, kazał wziąć tego pacholika i nazajutrz ućciwie pochować u fary. I żałował tego i po tym posyłał [...] do JMP Brzozowskiego,
prosząc go do siebie i oświadcając się z tym, że tego nigdy nie rozkazował. [...].
Ale on nie chciał przyść, tylko to powiedział, że »chętnie bym rad poszedł do JMci,
92
gdyby to mógł sprawić JM, żeby ten czeladnik powstał z martwych z tej truny«” .

„Stara karczma we wsi Osowcu nad Biebrzą, rozebrana około r. 1890”
(pod Goniądzem, pogranicze ziem bielskiej i wiskiej, ob. pow. moniecki),
(rys. Z. G l o g e r [w:] idem, Budownictwo, t. 2, s. 89; źródło: BN,
https://polona.pl/item/70936/46/)

Zarówno ze względu na smutny finał, jak i na ważne persony w niej występujące, sprawa zyskała spory ciężar gatunkowy. Interweniować musiał regimentarz
93
Hieronim Radziejowski . Ten ostatni, jak wiemy, zostanie zapamiętany bynajmniej
nie z zasług w roku 1648, lecz ze zdrady w 1655. Do tej usilnie chciał przyciągnąć szlachtę bielską, razem z Bogusławem Radziwiłłem. Z księciem koniuszym
litewskim z kolei, starostą brańskim od 1653 r., wiąże się najbardziej może znany
przykład pijaństwa drobnej szlachty ziemi bielskiej.

92
93

Archiwum Diecezjalne w Siedlcach, sygn. D 27, k. 138v–140.
E. K
, Strachy, s. 30–32.
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Pospolite ruszenie bielskie zebrało się w sierpniu 1655 r. zarówno przeciwko
Szwedom, jak i Moskalom oraz Kozakom. Niebawem zjawił się wśród Bielszczan
książę Bogusław wraz ze sporym oddziałem wojska, usilnie dążąc do objęcia
dowództwa nad połączonymi siłami wszystkich trzech ziem podlaskich, jako ich
„generalny wódz”. Zmierzenie się w sposób wyczerpujący z tą kwestią, w literaturze nieraz już opisywaną, przekracza ramy tego artykułu, tutaj więc ograniczymy
się do streszczenia problemu. Autor najnowszego opracowania dziejów „potopu”
na Podlasiu, Jacek P ł o s i ń s k i, napisał skrótowo, że „na generała wybrała Bogusława tylko szlachta ziemi bielskiej, która miała zrobić to »za siedm beczek wina
i półtora sta beczek piwa w Brańsku jednego dnia wypitych«”. Jest to znaczne
wypaczenie sensu cytowanego źródła, dlatego przytoczmy dłuższy jego frag94
ment , aby lepiej zrozumieć kontekst: „Książę Bogusław gwałtem się na ten urząd
wdziera, prosi, grozi, częstuje, bankietuje. Quid causae; patrzcie, Podlaszanie, aby
sera posteritas nie wyrzucała, żeście wy za siedm beczek wina i półtora sta beczek
piwa w Brańsku jednego dnia wypitych onę auream libertatem przedali”. Na marginesie zwróćmy uwagę, że nie wspomina się gorzałki, ale tylko wino i — zwłaszcza — piwo. W tym samym czasie Janusz Radziwiłł zarządcy swoich podlaskich
dóbr w Zabłudowie nakazał odnośnie konfederatów wierzbołowskich „albo ich
wpuściwszy pięknie popoić, a w nocy śpiących wyrżnąć [...]; abo ich w piwach
95
mocnych potruć” . Mimo wzrostu popularności wódki, pośród szlachty i szlacheckiego wojska wciąż królowało piwo.
Plagę pijaństwa wśród Podlasian zgromadzonych na pospolitym ruszeniu
dobrze obrazuje wypowiedź pewnej szlachcianki o zdarzeniach nieco późniejszych, z listopada 1655. Przypadkiem dotyczy ona znanych nam okolic i rodzin,
szlachty Markowskich spod Brańska:
Małżonek mój [Lenart Markowski — E.K.] był w obozie tego pospolitego ruszenia, przyjachawszy do domu, kiedy Książę JM [B. Radziwiłł, starosta brański —
E.K.] od Boćków pod Andrzejów powracał, miał też i on tam jachać, a w tem on
jachał do Proszanki i tam pił cały dzień. Przyjechał w nocy pijany, prosiłam go,
żeby się układł spać. Nie chciał, ale znowu jachał, mówiąc, że „się przejeżdżę,
abym lepiej spał”. W tym znowu nierychło przyjachał z czeladnikiem i z chłopami jakiemiś, bo ja jech nie znam i przynieśli dwa miechi chust różnech.

Pan Lenart wstąpił wieczorem do karczmy sąsiada, Kazimierza Markowskiego,
gdzie pił z chłopami i wraz z nimi okradł kupców z Orszy, uchodźców z ziem zaję-

94

J. P
, Potop szwedzki na Podlasiu 1655–1657, Zabrze 2006, s. 23; Refleksyje, dla
których jaśnie oświecony książę Bogusław Radziwiłł nie może być obrany wodzem generałem
województwa podlaskiego [w:] B. R
, Autobiografia, wyd. T. W
, Warszawa 1979,
s. 191.
95
J. Radziwiłł do M. Harasimowicza, Kiejdany, 26 sierpnia 1655 [w:] J. M
, Księga
pamiętnicza, Kraków 1864, s. 768.
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tych przez Moskali96. Owa scenka rodzajowa pokazuje w całej rozciągłości, jak
celnie to ujął Karol Ł o p a t e c k i, „zjawisko demoralizacji uczestników pospoli97
tego ruszenia” .
Anonimowy autor „Refleksyj”, cytowanego memoriału przeciwko planom
Radziwiłła, słusznie zauważył, że jego działania były celowym rozpijaniem szlachty, aby w trunku „rozpuścić” jej obiekcje i wątpliwości. A to z czasem częściowo
się udało. Trzeba jednak stale brać poprawkę na sytuację, w jakiej znajdowała się
wówczas Rzeczpospolita i Podlasie — w obliczu bliskiej napaści wrogów, następujących z trzech stron jednocześnie, liczyła się każda szabla, a przede wszystkim dobrze wymoderowane oddziały Radziwiłła. Laudum z Bielska, przyznające
księciu upragnione dowództwo, nie było aktem względem niego „wiernopoddańczym”, lecz obstawało „przy całości Ojczyzny i dostojeństwie Króla Pana naszego
98
i przy dawnych per omnia swobodach i wolnościach ślacheckich” .
Nieusprawiedliwione są zatem uproszczone sądy, że Bielszczanie dali się
„kupić” za alkohol. Mikołaj Skaszewski, głównodowodzący siłą zbrojną ziemi bielskiej od 1648 r., choć „dawny Domu Radziwiłłowskiego sługa”, na wieść o podważaniu jego pozycji zareagował emocjonalnym manifestem w grodzie (3 września
1655), złożonym niemal dwa tygodnie przed ostatecznym wyborem Radziwiłła
na wodza (15 września). Potem nie tyle donosił zaś Radziwiłłowi o ruchach jego
99
przeciwników, ile starał się wybadać jego prawdziwe intencje . Gdy natomiast
inny przywódca szlachty, pisarz ziemski bielski Krzysztof Żelski, pisał do księcia: „podjęciem się musiał kupienia ichmościów panów braci ziemi bielskiej”, nie
myślał o ich kupowaniu, jak usiłuje się to przedstawiać, ale o zbieraniu do kupy.
Ten sam Żelski, mimo że również klient Radziwiłła, w momencie, gdy część załóg
książęcych na Podlasiu zadeklarowała poparcie dla Szwedów, nie cofnął się przed
rzuceniem mu gorzkiego: „Ja się protestuję przed Panem Bogiem mojem!”. Także
wojewodzic Tomasz Szczawiński, trzeci po Skaszewskim i Żelskim pułkownik
ziemi bielskiej, tak jak oni blisko związany ze starostą brańskim, ani nie popierał zdradzieckich kroków Bogusława, ani też o nich nie wiedział. Jak pisał książę
Radziwiłł do zdrajcy Radziejowskiego — Szczawiński „rzucił się do Tykocina ea
intentione, aby na tym pasie konjunkcyi Litwie z Waszymi Miłościami bronił”.
Bojąc się pokrzyżowania przez Podlasian swoich zamysłów, książę chciał podstępem obsadzić ten ważny zamek swoimi ludźmi, „ale nulla hostilitatis iure utar, bo

96

NIAB, F. 1708, nr 39, k. 452v–454v, 460–461.
Vide K. Ł
, Organizacja, s. 546.
98
Laudum ziemi bielskiej, Bielsk, 15 września 1655, NIAB, F. 1708, op. 1, nr 39, k. 382–383.
99
Manifest M. Skaszewskiego, Brańsk, 3 września 1655, NIAB, F. 1708, op. 1, nr 39, k. 374; cf.
Refleksyje, s. 193; idem do B. Radziwiłła, Klejniki, 1 października 1655, AGAD, AR, dz. V, nr 14430,
s. 1: „WXM starasz raczysz, co cnota i miłość ku Panu i Ojczyźnie każe”. Cf. M. N
, Skaszewski Mikołaj (zm. przed 11 II 1681), PSB, t. XXXVIII, Warszawa 1997, s. 105.
97
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się tego barzo strzec trzeba”100. Czy „Zdradziwiłł” strzegłby się tak swoich podkomendnych i sług, gdyby był ich pewny, a szlachtę bielską tak finezyjnie upił, że aż
do reszty (wy)kupił? Oczywiście, że nie.
Wbrew opiniom upraszczającym i wykrzywiającym obraz staropolskiego
klientelizmu, więzi klientalne nie zawsze były silniejsze od ideałów stanu rycerskiego: honoru, przyzwoitości i patriotyzmu. Szlachta ziemi bielskiej, mimo że
opanowana przez klientelę Radziwiłła, pomimo też późniejszej pozornej (w istocie
tylko taktycznej) zgody na przyjęcie szwedzkiej protekcji, nie zapomniała o królu
i ojczyźnie. Przy pierwszej okazji zwróciła się przeciwko najeźdźcom i ich adherentom, a klienci Radziwiłła — co nie zawsze się zauważa — przez najbliższe lata
walczyli przeciwko swojemu patronowi. Wrócili zaś do niego wtedy, gdy księciu
101
koniuszemu „wybaczyli”, przynajmniej oficjalnie, król i Rzeczpospolita .
To właśnie ambitny i żądny władzy książę Radziwiłł, zostawszy starostą brańskim, na szeroką skalę wprowadzał na Podlasiu zwyczaj „częstowania”. Tak właśnie
magnateria „zdobywała” sejmiki i kaptowała klientelę. Dobrze obrazują to działania Radziwiłła kilka lat później (1661), kiedy przygotowując się do obrad sejmikowych w Brańsku, rozkazał faktorom swoich podlaskich dóbr, by do miasta w „wilię
[tj. przeddzień — E.K.] sejmiku przybywali i ryb z piwem w sześciu beczek mieli
102
ze sobą” . W tym kontekście można się częściowo zgodzić z głosami grzmiącymi,
że „szlachta rozpijała naród”. Aczkolwiek doprecyzowując, że nie zwykła szlachta,
a magnateria, i nie cały naród, lecz „naród polityczny”, czyli szlachtę właśnie.
Połowa XVII w. (1648–1655), okres powstania kozackiego i „potopu”,
wydaje się dobrym momentem zamknięcia naszych rozważań. Zwłaszcza, że dla
mieszkańców Rzeczypospolitej tego czasu była to cezura wyraźna i namacalna.
Wystarczy posłużyć się prostą analogią do tego, jak kolejne pokolenia współczesnych, pozostające pod wpływem traumy wielkiej wojny, dzielą odruchowo epoki
103
na „przedwojenną” i „powojenną” . Była to też pewna cezura w dziedzinie kultury picia w Polsce. Jeszcze u Szymona Starowolskiego (1631) upijanie się aż do
„zwrócenia” trunku, budziło obrzydzenie – przypisywał to Niemcom wraz z pierw100

K. Żelski do B. Radziwiłła, październik-listopad 1655, AGAD, AR, dz. V, nr 18961, s. 1–14 (cf.
E. B
, Patronat Radziwiłłów birżańskich na Podlasiu w XVII w., „Białostocczyzna”, 1994, nr 4,
s. 22); B. Radziwiłł do H. Radziejowskiego, Andrzejewo k. Nura, 7 października 1655 [w:] idem,
Autobiografia, s. 219.
101
Vide J. U
, Funkcjonowanie sejmików podlaskich w XVI–XVIII wieku. Typowość
czy specyfika? [w] Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej, red. A. J
, A. K
, Bydgoszcz 2004, s. 115–116. W korespondencji Radziwiłła z Żelskim i Skaszewskim w latach
1656–1657/1658 następuje przerwa; vide np. K. Żelski do B. Radziwiłła, Szumki, 15 stycznia 1658,
AGAD, AR, dz. V, nr 18961, s. 16: „Jako mi była ciężka separatio od WXM Dobrodzieja mojego, tak
niemni pocieszna transactio WXM z KJM Panem naszem”.
102
Cyt. za: E. B
, Patronat, s. 23.
103
Vide U. A
, Historia Polski 1572–1795, Warszawa 2008, s. 28 (o cezurze roku 1648);
J. K , Potop Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1965, s. 20 (o genezie tytułu drugiej części „Trylogii”).
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szeństwem w pijaństwie wśród narodów Północy104. Podobny widok nie był zaś
czymś niezwyczajnym dla Wacława Potockiego, nie mniej ganiącego pijaństwo,
105
który przytaczał w jednej z fraszek taki oto „krotochwilny” wypadek :
Opiwszy się jak świnia, i gębą, i nosem
Rzygnie na stół usarski towarzysz bigosem,
Aż Francuz: nie to u nas, w Paryżu, blomuzie.
Przyjmcie w Polszcze, jakie są, mój panie Francuzie.
*

Niewątpliwie na przełomie wieków XVI i XVII przesunęła się granica tolerowanego społecznie spożycia alkoholu. Powodów tego było wiele. Technicznie przyczyniło się do tego dalsze rozpowszechnianie i upowszechnianie się destylacji
mocniejszych napitków. Od strony społeczno-obyczajowej — po pierwsze: gospodarcza stagnacja przeradzająca się w kryzys, któremu towarzyszyła deprymująca,
postępująca pauperyzacja szerokich mas społecznych. Po drugie: przykład płynący
z góry, od postaci i grup o wysokim prestiżu społecznym. Częste, suto zakrapiane
biesiady stanowiły modny wyznacznik wyższego statusu, do którego z natury swojej drobna szlachta ciągle aspirowała. Były one dodatkowo propagowane poprzez
rozwijający się system fakcyjny, patronacko-klientalny. Do nałogowego picia skłaniać mogły i osobiste przeżycia, traumy związane z wojnami, krzywdami i śmiercią bliskich osób, epidemiami, pożarami, utratą dobytku itd.
Mimo że wzrastała liczba pijatyk i pijaków od nich uzależnionych, pośród
ubogich szlachciców uparcie, pracowicie i dumnie dzierżących swoje niewielkie
106
fortunki, a z nimi miecz i pług zarazem , musiała chyba wciąż przeważać nudna
„norma”, postawa umiarkowania. Ale tej źródła sądowe, jak też i inne, notujące
najchętniej zjawiska wyróżniające się, z natury rzeczy nie są w stanie uchwycić.
Ni wino, ni woda, ni wódka (gorzałka) nawet, a piwo w ziemi bielskiej stanowiło o kulturze picia miejscowej szlachty. Piwo, jak wskazuje jego etymologia,
należało pić. Czy jęczmienne, czy jałowcowe, zawsze było smaczne i — w rozsądnych ilościach — dobre dla zdrowia. A przy tym — niskoprocentowe. Gdy
jego miejsce zajmowała wysokoprocentowa okowita, a zwłaszcza siwucha, samopędzona czy samogoniona po leśnych kryjówkach (gdy każda władza ustanawiała
swoje czopowe), zwana dziś z charakterystycznym dla Podlasian poczuciem
humoru „duchem puszczy” (łac. spiritus), kultura picia przemieniała się niekiedy
w picie bez kultury.

104

Sz. S
, Declamatio contra obtrectatores Poloniae, Cracoviae 1631, k. H3v-I1v.
W. P
, Polskie blomuzie [w:] idem, Dzieła, t. 2: Ogród nie plewiony i inne utwory z lat
1677–1695, oprac. L. K
, Warszawa 1987, s. 52.
106
Vide Z. G
, Wstęp, s. VII.
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Neither wine, nor water. On the alcoholic history of the Bielsk nobility
in the sixteenth and seventeenth centuries
Abstract
The drinking culture of the petty nobility in the sixteenth and seventeenth centuries remains,
despite a large literature on the old-Polish customs, an interesting research problem. To
undertake the topic from the perspective of microhistory, and through the prism of the Bielsk
land situated in Podlasie, a province with a significant proportion of petty nobility, can bring
a valuable material for authors of broad, synthesising studies. A brief research into the question
of availability and popularity of alcoholic beverages, regarded as – depending on actual
circumstances – a natural element of everyday diet, medicine or stimulant, reveals certain
dynamics of attitudes towards drinking and alcohol addiction and their mutual relation.
Despite alarming voices being heard soon after Podlasie was incorporated to the Crown
(1569), especially after the period of first interregna (1572–1576), that the Bielsk nobility,
especially the poorest noblemen, overused alcoholic beverages, also during debates over
public matters, those situations, including the events of 1655, were presented with a large
degree of exaggeration, for rhetoric and polemical purposes. But in the period from the end
of the sixteenth do the mid-seventeenth century there could be observed a certain shift
in tolerated drinking of alcohol, influenced by an array of social, economic, or even political
factors. An observable increase in alcoholism among the nobility, especially the petty one,
both as regards amounts and quality (growing popularity of vodka) was also related to
the development of magnate factions, bolstered by a general crisis of the Polish-Lithuanian
Commonwealth in the seventeenth century, especially after 1648. Despite the fact, during
the early stages of the Swedish Deluge even the Polish troops preferred low-percentage beer,
and drinking bashes and boozing, although much more frequent, were still not the immanent,
“classic” feature of the small nobility of Bielsk land.
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Czy alkohol jest używką?
Wstęp do badań nad kulturą picia w Polsce
w czasach nowożytnych*
WSTĘP

Do niedawna niedoceniania wśród polskich badaczy historia kuchni i wyżywienia stała się dziś niezwykle popularnym tematem. Świadczyć mogą o tym liczne
konferencje poświęcone tej tematyce, programy badawcze, edycje źródłowe oraz
oryginalne publikacje naukowe. Mimo tego ożywienia historia napojów alkoholowych, ich konsumpcji i kultury picia zajmuje badaczy wciąż w niewielkim stopniu.
Obserwujemy również tendencję do rozdzielania problematyki jedzenia i alkoholi
jako odrębnych tematów badawczych. Podejście takie potwierdzają spostrzeżenia
Beata K ü m i n a sformułowane podczas ostatniego spotkania członków Drinking
1
Studies Network , międzynarodowej interdyscyplinarnej grupy badaczy zajmujących się badaniem alkoholu i jego konsumpcji. Zdaniem Kümina tematów tych
nie powinniśmy oddzielać, a alkohol traktować należy jako nieodłączny składnik
pożywienia, kuchni i diety. Potrzeba taka znajduje potwierdzenie również w prezentowanym artykule, w którym prześledzimy, w jaki sposób zmieniały się funkcje
trunków w zależności od zakwalifikowania ich przez konsumentów jako pożywienia lub używki.
Za rozłączne traktowanie jedzenia i picia odpowiada być może współczesne
postrzeganie alkoholu, o którym pisze Gilbert G a r r i e r a. Według autora historii
kulturowej wina francuskiego wino — a odnieść to możemy również do innych
alkoholi — jest obecnie tematem medycznie i społecznie podejrzanym, a jego
konsumpcja pojawia się w badaniach raczej w kontekście problemów alkoholi*

Artykuł powstał w ramach badań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, nr wniosku
2016/20/S/HS3/00107.
1
Spotkanie członków klastra badawczego „Understanding Excess”, 18 listopada 2016, Uniwersytet Warwick, drinkingstudies.wordpress.com.
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zmu oraz upadku moralnego, społecznego, kulturowego i ekonomicznego. Alkohol
w perspektywie historycznej utracił swoje właściwości odżywcze (wino czy piwo
traktowane jako pożywienie), orzeźwiające (jako zamiennik wody), medyczne
2
(rola alkoholi w dawnej medycynie i dietetyce), a po części również socjalizujące .
Zajmując się historią alkoholu, trudno nie wpaść w pułapkę historii anegdotycznej, barwnej, skupionej na opisach toastów, pijatyk i przede wszystkim
ilościowej konsumpcji, z której słynąć mieli nasi przodkowie. Inną przeszkodą
w zrozumieniu dawnej kultury picia jest praktyka posługiwania się w badaniach
nad nią kategoriami współczesnymi. Odwrót od tej tendencji przyniósł głos francuskiego historyka Jeana-Louisa F l a n d r i n a, który postulował, aby kuchnie, smak
czy zachowania towarzyszące konsumpcji traktować jako historycznie zmienne.
Stąd też powinniśmy przyjąć, że pojęcia takie jak alkohol, pijaństwo i trzeźwość
nie są stałe, a ich definicje ulegały zmianom i w zależności od czasu, miejsca
i kontekstu używane były na określenie różnych produktów i stanów.
W niniejszym artykule zaprezentowana zostanie koncepcja i metodologiczne
aspekty badań nad kulturą picia w okresie nowożytnym, wykorzystane w realizacji
projektu „Kultura picia w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku. Alkohol, wzorce
konsumpcji i wyobrażenia o piciu”. Szczególna uwaga poświęcona zostanie problemowi definiowania alkoholu i przechodzenia poszczególnych trunków z kategorii pokarmu do kategorii używki.
KULTURA PICIA JAKO PRZEDMIOT BADAŃ

W europejskiej historiografii alkohol i kultura picia długo nie stanowiły odrębnego
3
przedmiotu badań. Pierwsze prace francuskich historyków i geografów dotyczące
historii wina poruszały również temat jego konsumpcji, rzadko analizowały jednak kwestie nadmiernego spożycia alkoholu oraz opozycji trzeźwość — pijaństwo.
Wspomniane już studia z zakresu kulturowej i społecznej historii wina autorstwa
4
Garriera są jednymi z pierwszych, w których podjęte zostały tematy kultury picia
i zmian we wzorcach konsumpcji, jednakże czasów nowożytnych dotyczą one
w niewielkim stopniu.
W latach osiemdziesiątych problematyką konsumpcji alkoholu w nowożytnej Europie zajął się wspomniany już Jean-Louis Flandrin, francuski historyk,
twórca gastronomii historycznej. Mimo że analizował on głównie teksty kulinarne,
w jego badaniach nad wyżywieniem jako specyficzną formą komunikacji znalazło
2

, Histoire social et culturelle du vin, Paris 2008.
, Histoire de la vigne et du vin en France, des origines au XIXe siècle, Paris 2010;
e
e
M. L
, Vin, vigne et vignerons en région parisienne du XVII au XIX siècle, Paris 1982; idem,
Vins, vignes et vignerons. Histoire du vignoble français, Paris 1988.
4
G. G
, Histoire social.
3

G. G
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się również miejsce dla alkoholu i zjawiska pijaństwa. Jego artykuł poświęcony
5
napojom i sposobom picia w Europie między XVI a XVIII w. stanowi przyczynek do badań nad interesującą nas tematyką definiowania pijaństwa i trzeźwości w Europie doby nowożytnej. Flandrin w swoich badaniach odszedł od ujęcia
wyżywienia jako elementu historii gospodarczej i demografii historycznej, skupił
się natomiast na wrażliwości kulinarnej konsumentów. Potwierdził, że zmianom
ulegają m.in. smak, struktura posiłku czy stopień elitarności danych produktów
w zależności od kontekstu społecznego i kulturowego. Na tej samej zasadzie ewolucji podlega zarówno sam alkohol i kultura picia, jak i postawy wobec konsumpcji
trunków, pijaństwa i trzeźwości.
Zmiana podejścia do alkoholu jako do przedmiotu badań nastąpiła także
w antropologii kulturowej, głównie za sprawą Mary D o u g l a s i klasycznej dziś
już pracy pod jej redakcją — „Constructive Drinking: Perspectives on Drink from
6
Anthropology” . Zauważyła ona, że do lat siedemdziesiątych antropolodzy praktycznie albo nie interesowali się alkoholem, albo pojawiał się on w ich pracach
sporadycznie i to głównie w kontekście problemu, patologii. Zdaniem Douglas
w antropologii pojęcie „problemu alkoholowego” nie powinno istnieć, a nowe
podejście do badań nad trunkami i ich konsumpcją pokazuje, że kultura picia jest
odzwierciedleniem kultury danej społeczności in genere. Są one bowiem złożone
z tych samych zestawów praktyk i wzorców zachowań, które pozwalają odróżnić
kulturę jedenej społeczności od drugiej.
Badania nad kulturą picia zakładają zatem analizę spożycia alkoholu i pijaństwa nie jako problemu społecznego, nałogu, ale jako pełnoprawnego elementu
kultury danej społeczności w określonym czasie. Picie jest bowiem aktem społecznym dokonywanym i rozpoznawanym w kontekście społecznym. Według Douglas
w podejściu antropologicznym powinno się wyeliminować kulturowe uprzedzenia
i przyjąć, że konsumpcja alkoholu odzwierciedla kulturę danej społeczności, uznać
nieoczywistość korelacji między spożyciem alkoholu a agresją, przestępstwem,
czy chociażby podważyć fakt, że alkohol prowadzi do anomii społecznej.
7
Już pod koniec lat osiemdziesiątych Thomas B r e n n a n zauważył, że postrzeganie przez historyków alkoholu wyłącznie jako substancji uzależniającej, a pijaństwa jako ucieczki od problemów społeczeństwa przestało być aktualne. Pionierskie
podejście Brennana, kładącego nacisk na istotne aspekty obecności trunków w diecie i kulturze danej społeczności, stanowiło punkt wyjścia dla kolejnych pokoleń
badaczy studiujących aspekt kulturowy historii alkoholu i jego konsumpcji.
5

J.-L. F
, Boissons et manières de boire en Europe du XVIe au XVIIIe siècle [w:] L’imaginaire du vin, red. M. M
, M. C
, Marseille 1983, s. 309–314.
6
Constructive Drinking. Perspectives on Drink from Anthropology, red. M. D
, London
2003.
7
T. B
, Towards the Cultural History of Alcohol in France, „Journal of Social History”,
vol. XXIII, nr 1, 1989, s. 71–92.
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W Polsce studia nad historią alkoholu w dobie nowożytnej rozwijały się najprężniej w latach siedemdziesiątych, kiedy to na łamach „Kwartalnika Historii Kultury
8
Materialnej” ukazywały się wybitne prace Zbigniewa K u c h o w i c z a i Zbigniewa
9
M o r a w s k i e g o , oraz w latach osiemdziesiątych, gdy rezultaty badań nad produkcją, handlem i konsumpcją alkoholi w czasach nowożytnych publikował Andrzej
10
K l o n d e r . W polskich badaniach kwestię konsumpcji trunków rozpatrywano przede
wszystkim z perspektywy znaczenia propinacji w dawnej Polsce. Pierwsze prace na
11
12
ten temat pojawiły się już pod koniec XIX i na początku XX w. , a poruszano w nich
głównie prawno-formalne aspekty propinacji. Szczególne zainteresowanie historyków
i antropologów budziło zagadnienie funkcjonowania karczmy — zarówno w kontek13
ście produkcji i spożywania alkoholu, jak i kulturowej roli samego miejsca .
Alkohol i jego konsumpcja stanowiły ważny element badań nad historią życia
14
codziennego , chociaż w tym kontekście kultura picia stanowiła raczej marginalny
temat i nie była poddawana szczegółowej analizie. Pewne elementy składające się na
15
kulturę picia w Polsce czasów nowożytnych znajdziemy w pracach Kuchowicza ,
16
analizującego wpływ alkoholu na stan zdrowia, czy Elżbiety K o w e c k i e j ,
która skupiła się na konsumpcji alkoholu na dworach magnackich.
Ważnym punktem w badaniach nad historią alkoholu i jego spożywania jest
również aspekt materialnej oprawy picia, szczególnie w odniesieniu do obiektów związanych z konsumpcją, ich symboliki i miejsca w hierarchii pozostałych
17
obiektów .
8

Z. K
, Wpływ odżywiania na stan zdrowotny społeczeństwa polskiego w XVIII wieku,
Łódź 1966.
9
Z. M
, Rozwój i upadek winiarstwa w Polsce (XII–XVI wiek), KHKM, t. XXVI, 1978,
nr 1, s. 57–76.
10
A. K
, Browarnictwo w Prusach Królewskich. 2 połowa XVI–XVII w., Wrocław 1983;
idem, Napoje fermentacyjne w Prusach Królewskich w XVI–XVII wieku, Wrocław 1989; idem, Piwo,
wino i gorzałka w utworach literackich XVI–XVII w. (Korona — Prusy — Rzesza) [w:] Szkice z dziejów
materialnego bytowania społeczeństwa polskiego, red. M. D
, Wrocław 1989, s. 157–176.
11
M. B
i, Prawo propinacyi w dawnej Polsce, Kraków 1888.
12
J. R
, Przymus propinacyjny w dobrach królewskich koronnych w epoce nowożytnej, Warszawa 1933.
13
W. B
, Społeczeństwo i karczma: propinacja, karczma i sprawa alkoholizmu
w społeczeństwie polskim w XIX wieku, Warszawa 1951; M. S
, Karczma, wieś, dwór: rola
propinacji na wsi wielkopolskiej od połowy XVII do schyłku XVIII wieku, Warszawa 1977.
14
J.S. B
, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce: wiek XVI–XVIII, t. I–II, Warszawa 1994;
W. Ł
, Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1969.
15
Z. K
, Z dziejów obyczajów polskich w wieku XVII i I połowy XVIII, Warszawa 1957;
idem, Uwagi o konsumpcji produktów destylacji alkoholowej w Polsce w XVI w., KHKM, t. XIX,
1971, nr 4, s. 667–678.
16
E. K
, W salonie i kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich
w XIX w., Warszawa 1984; eadem, Dwór najrządniejszego w Polszcze magnata, Warszawa 1993.
17
J. D
, Świat rzeczy szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku, Toruń 2006.
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W kontekście badań nad kulturą picia kluczowe są pojęcia granicy i normy oraz
18
ich przekraczanie. Matthieu L e c o u t r e , autor monografii pijaństwa w nowożytnej Francji, podkreśla, że samo pijaństwo rozumiane jako przekraczanie norm
przez długi czas nie spotykało się z zainteresowaniem historyków, gdyż zajmowali
się oni przede wszystkim historią samych norm, a nie ich łamania. Brak zainteresowania odstępstwem od nich widoczny był nawet w środowisku badaczy zajmujących się historią wyżywienia. Zarówno praca Lecoutre’a, jak i najnowsze badania,
19
prowadzone w tym zakresie przez Florenta Q u e l l i e r a stanowią przykład tego,
że to spojrzenie historyczno-antropologiczne na kwestię łamania zasad, przekraczania granic i odstępstwa od norm wyznacza dziś najnowszy kierunek w badaniach nad wyżywieniem, w tym nad kulturą picia. Celami podejmowanych analiz
są zatem: określenie normy konsumpcji alkoholu w nowożytnej Polsce, która jednak w dzisiejszym postrzeganiu nie byłaby za normę uważana; zidentyfikowanie
zachowań przekraczających granicę tej normy i w związku z tym nieakceptowanych; prześledzenie zmienności norm oraz granic. Pierwszym etapem wspomnianych badań jest opisanie, na jakich zasadach dany trunek zostaje zakwalifikowany
jako alkohol, gdzie znajduje się punkt, w którym przekroczona zostaje norma,
tzn. kiedy dany napój przestaje być traktowany jako alkohol, i w jakich okolicznościach dokonuje się ta zmiana statusu.
Badając problematykę alkoholu i wzorce jego konsumpcji, należy odejść od
paradygmatu historii ekonomicznej i zwrócić się ku historii kulturowej, którą
20
Pascal O r y definiuje jako społeczną historię reprezentacji, skupiającą się przede
wszystkim na mediacji obiektów kultury. W tym rozumieniu historia kulturowa
trunków i ich konsumpcji jest przede wszystkim historią cyrkulacji wyobrażeń
o alkoholu, pijaństwie i trzeźwości, a także ich reprezentacji. Obiekty kultury,
o których pisze Ory, nie są ahistoryczne, lecz zmieniają w czasie swoje znaczenia.
W badaniach nad kulturą picia w Polsce w czasach nowożytnych widać wyraźnie,
że z czasem zarówno poszczególne trunki, jak i praktyki związane z konsumpcją
alkoholu zaczynają być inaczej postrzegane, wartościowane i stosowane. Badania
obiektu kultury rozciągają się od warunków jego wyprodukowania po niepewne
zastosowanie, które charakteryzuje jego recepcję. Szczególnie wyraźnie widać
te zależności na przykładzie wina jako trunku w Polsce kulturowo obcego, który
odgrywał odmienną rolę niż w krajach, w których go produkowano; zmienne było
również jego zastosowanie, a recepcja nowych wzorców konsumpcji tego napoju
18

M. L
, L’ivresse et l’ivrognerie dans le regard de l’autre: représentations des individus
e
e
ivres en France du XVI au XVIII siècle, „Sciences Humaines Combinées” 2007, nr 2 (http://revuesshs.
u-bourgogne.fr/); idem, Ivresse et ivrognerie dans la France moderne, Tours 2011.
19
F. Q
, L’après Jean-Louis Flandrin, une décennie d’histoire de l’alimentation en France
(XVe-XIXe siècles), „Food and History”, vol. X, nr 2, 2012, Studia alimentorum 2003–2013. Une
décennie de recherche. A Decade of Research, s. 89–102.
20
P. O , L’histoire culturelle, Paris 2004.
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miała niebagatelny wpływ na kształtowanie się kultury picia w Polsce, zwłaszcza
w drugiej połowie XVIII w.
KONCEPCJA BADAŃ NAD KULTURĄ PICIA W POLSCE

Akt picia może być postrzegany jako rodzaj przedstawienia — ze swoimi aktorami, rekwizytami, scenografią, scenariuszem i publicznością — osadzony w konkretnym czasie, miejscu i kontekście społeczno-polityczno-kulturowym. Celem
prowadzonych badań jest analiza tego, w jaki sposób postawy przyjmowane wobec
alkoholu, innowacje związane ze spożyciem trunków wśród elit, rozpowszechnianie się nowych wzorców konsumpcji oraz wyobrażenia związane z alkoholem
i jego spożywaniem kształtowały kulturę picia w Polsce.
Zrozumienie dawnej kultury picia, zdefiniowanie elementów ją tworzących,
a także śledzenie zmian, którym była poddawana, możliwe jest dzięki udzieleniu
odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące historii kulturowej konsumpcji
alkoholu: kim są aktorzy tego swoistego teatru, jakie napoje wybierają, gdzie je
spożywają, kiedy, w jaki sposób, jak akt picia jest postrzegany i regulowany przez
normy oraz czy i dlaczego owe normy są przekraczane, jakie są czynniki motywujące do konsumpcji alkoholu, a także jej ograniczenia lub braku?
Rozpoczynając od najważniejszego pytania o aktorów aktu picia, możemy
odwołać się do klasycznych już badań Flandrina, który, analizując sposoby konsumpcji trunków w nowożytnej Europie, zwrócił szczególną uwagę na związek
łączący płeć, alkohol i pijaństwo. W tym kontekście warto zwrócić uwagę również
21
na prace Veronique N a h o u m -G r a p p e , dotyczące m.in. związku alkoholu
22
i pijaństwa z tożsamością, czy Lynna A. M a r t i n a — zawierające analizę relacji
między alkoholem a płcią. Pytanie o to, kto pije, odnosi się zatem nie tylko do
podziałów społecznych, lecz także nawiązuje do roli płci, wieku czy stanu zdrowia
w sposobie konsumpcji alkoholu.
Odpowiedź na pytanie o to, kto pije, pozwoli nam poznać również determinanty wyboru trunków. Wybór ten możemy analizować na dwóch płaszczyznach
dotyczących napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Pojawienie się w Europie
egzotycznych napojów — kawy, herbaty, czekolady — było przyczynkiem nie tylko
23
do rewolucji jakościowej w produkcji wina czy innych alkoholi . Stopniowe upo21

V. N
-G
, La Culture de l’ivresse: essai de phénoménologie, Paris 1991; eadem,
Vertige de l’ivresse. Alcool et lien social, Paris 2010.
22
A.L. M
, Alcohol, Violence and Disorder in Traditional Europe, Kirksville 2009; idem,
Alcohol, Sex and Gender in Late Medieval and Early Modern Europe, Basingstoke 2001.
23
H. E
, Comment naissent les grandes crus: Bordeaux, Porto, Cognac (Première partie),
„Annales. Histoire, Sciences Sociales”, vol. VIII, 1953, nr 3, s. 315–328; idem, Comment naissent les
grandes crus: Bordeaux, Porto, Cognac (Deuxième parti), „Annales. Histoire, Sciences Sociales”,
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wszechnienie w Polsce drugiej połowy XVIII w. mody na picie m.in. kawy, w tym
również jej imitacji, mogło umożliwiać realny wybór między spożyciem trunków i pijaństwem a konsumpcją napoju bezalkoholowego i trzeźwością. Badając
kwestię postaw przyjmowanych wobec poszczególnych napojów, należy również
poruszyć problem dostępności zdrowej wody oraz jej znaczenia dietetycznego
i medycznego (wody mineralne). W tym kontekście poruszamy problem definiowania alkoholu i zmienności tej definicji, czego przejawem jest m.in. pozbawianie pewnych trunków funkcji odżywczych i nadawanie im charakteru wyłącznie
napoju chłodzącego czy używki.
Kolejnym krokiem jest identyfikacja miejsca konsumpcji, które może determinować wybór trunku. Miejsce spożywania napoju może być zarówno publiczne,
24
jak i prywatne , a samą konsumpcję w tych dwóch rodzajach przestrzeni możemy
dodatkowo podzielić na codzienną i odświętną. Miejsce ściśle łączy się również
z czasem. Wybór trunków, skala spożycia i jego charakter zależały zatem w dużej
25
mierze nie tylko od pory roku, okresów świętowania i wstrzemięźliwości (posty),
lecz także od etapów życia. Czas picia można analizować także na innej, węższej
26
płaszczyźnie — organizacji posiłku .
W badaniach nad historią alkoholu ważnymi pytaniami pozostają te dotyczące
symbolicznej roli jego konsumpcji, towarzyszących jej rytuałów i czynników
kształtujących jej poziom. Akcydentalne, teatralne spożycie dużych ilości trunków
w nowożytnej Polsce, nazywane przez zewnętrznych obserwatorów barbarzyń27
skim, wzbudzało u cywilizowanych obserwatorów większe oburzenie niż stałe
spożycie niewielkich ilości alkoholu. To upublicznienie konsumpcji, obłożenie jej
rytuałami, zwyczajami i szczególnymi zasadami odgrywać mogło większą rolę
28
w definiowaniu pijaństwa niż ilość i moc spożytego napoju .
Rytuały, gesty i zwyczaje kształtujące kulturę picia prowadzą nas do kolejnego pytania — o normalizowanie spożycia zarówno w dyskursie moralnym, politycznym, jak i prawnym. Odróżniamy tu bowiem zasady porządkujące akt picia
od zasad porządkujących ogólną konsumpcję. W tym przypadku należy odwołać
się nie tylko do aktów normatywnych regulujących co można pić, lecz także do
sposobów postrzegania samej sytuacji picia alkoholu i pijaństwa z perspektywy
moralnej, ekonomicznej czy medycznej. Samo picie prowadzące do pijaństwa czy
nadmiar jedzenia prowadzący do łakomstwa, rozumianego tu jako grzech, stanovol. VIII, 1953, nr 4, s. 457–474; idem, Histoire de la vigne et du vin. L’avènement de la qualité,
Bordeaux 1975.
24
E. G
, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000.
25
E. K
, Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od
XVI do XVIII wieku, Gdańsk 2001.
26
J.-L. F
, L’ordre des mets, Paris 2002.
27
N. E
, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980.
28
D. D -L
, Historia kulturowa wina francuskiego w Polsce od połowy XVII wieku
do początku XIX wieku, Warszawa 2014, s. 147–173.
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wią akt przekroczenia norm społecznych . Interesujące jest zatem jak postrzegano zjawisko przekraczania tych norm i czy z perspektywy aktorów (pijących)
i publiczności (obserwujących picie) granica między trzeźwością a pijaństwem
30
przebiegała w tym samym miejscu .
Analiza postaw i wyobrażeń na temat alkoholu i picia, praktyk związanych
z jego konsumpcją oraz zmiany w wartościowaniu poszczególnych napojów (alkoholowych i niealkoholowych) pozwoli na poznanie nowej kultury picia, która
kształtowała się w środowisku elit drugiej połowy XVIII w. Prowadzi to nas do
ostatniego pytania — o motywacje pijących, czyli dlaczego w badanym okresie
spożywano alkohol, dlaczego w pewnych wypadkach odmawiano jego konsumpcji
i czym go zastępowano.
Dziś badania nad alkoholem prowadzone przez antropologów, historyków czy
socjologów skupiają się przede wszystkim na negatywnych skutkach jego spożycia.
Alkohol badany jest głównie w kontekście nałogu, choroby alkoholowej i jej zgubnych dla społeczeństwa i jednostki skutków. Biorąc jednak pod uwagę, że koncep31
cja alkoholizmu jako choroby została sformułowana dopiero w połowie XIX w. ,
badając wzory konsumpcji i wyobrażenia o piciu, należy brać pod uwagę, że samo
pijaństwo mogło stanowić efekt uboczny spożywania alkoholu, a niekoniecznie być
celem samym w sobie. Posługując się zaproponowanymi przez antropolog Mary
Douglas kategoriami konstruktywnej i destruktywnej konsumpcji, można zatem
prześledzić motywacje konsumentów napojów procentowych w dawnej Polsce.
Tak skonstruowany kwestionariusz badawczy pozwoli nakreślić obraz kultury
picia w dawnej Polsce oraz przedstawić proces zmian, który zachodzi we wzorcach
konsumpcji i wyobrażeniu o polskim piciu w dobie nowożytnej. Jednym z pierwszych elementów tego złożonego problemu, który poddany zostanie analizie
w przedstawionym tekście, jest prześledzenie drogi alkoholu od statusu elementu
pożywienia do używki.
ALKOHOL — OD POŻYWIENIA DO UŻYWKI

Poznanie i zrozumienie dawnej kultury picia nie jest możliwe bez zdefiniowania
zarówno tego czym jest owa kultura, jak i elementów ją tworzących. Przyjmujemy,
że definiowanie kultury picia ma swoje źródła w szerokiej definicji samej kultury
32
zaproponowanej przez antropologię . Kultura picia może być zatem rozumiana
29

F. Q
, Festins, ripailles et bonne chère au Grand Siècle, Belin 2015.
P. T
, Les débits de boissons en Russie: milieu XVIème début XXème siècle: politique
étatique et rôle social, Editions universitaires europeennes 2010.
31
M. H , Alcoholismus chronicus, Stockholm 1852.
32
D.B. H
, Cultural factors in the choice of drugs, „Recent Developments in Alcoholism”,
vol. VIII, 1990.
30
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jako zespół praktyk związanych z piciem, postaw wobec alkoholu i funkcji, które
spełnia jego konsumpcja w danym społeczeństwie w danym czasie. O kulturze picia
nie można natomiast mówić z pominięciem jej głównego elementu, czyli alkoholu jako substancji prowadzącej od stanu trzeźwości do pijaństwa. Odczytując
dziś dawne zwyczaje towarzyszące piciu, interpretując zachowania związane
z konsumpcją alkoholu czy postawy wobec trunków, przyjmujemy, że alkohol jest
używką. Jednak samo pojęcie używki było w czasie różnie definiowane. Zanim
przejdziemy do analizy tego terminu należy spojrzeć na alkohol z perspektywy
dwóch innych kategorii, których określenia z biegiem czasu zmieniły swoje znaczenie, tj. napojów i pożywienia. Dziś stosujemy ten podział — który wydaje
się nam oczywisty — dokonując kolejnych rozróżnień, na napoje alkoholowe
i niealkoholowe, przy czym w każdej z tych grup znajdują się używki, np. wino,
kawa, itp. Fundamentalne dla zrozumienia nie tylko dawnej kultury picia, lecz
także kultury stołu czy kultury kulinarnej jest podkreślenie, że rozdział między
napojami a jedzeniem nie był jednak wcale tak oczywisty. W nowożytnej Europie
jedno i drugie mieściło się w tej samej kategorii — substancji odżywczych. Chleb,
wino, ryba, czekolada tak samo były uznawane za pożywienie, ponieważ dostarczały substancji odżywiających ciało i dających energię. Podzielenie ich na napoje
i żywność, a następnie na używki i pokarmy stanowi nowy rozdział w dziejach
kultury picia i tym samym prowadzi do wyróżnienia alkoholizmu jako jednostki
chorobowej i podjęcia z nim walki na polu medycyny i w ramach działań społeczno-kulturowo-religijnych.
O traktowaniu alkoholu jako pożywienia świadczą relację dotyczące polskich
posiłków. Francuz Gaspard de T e n d e w 1684 r. pisał, że „Polacy nie jadają w zasadzie śniadań lub czynią to bardzo rzadko [...]. Mężczyźni, a także i kobiety wypi33
jają rano ciepłą polewkę piwną z imbirem, wbijając do niego żółtka z cukrem” .
Popularność polewek piwnych w kuchni polskiej jest niekwestionowana. Receptury
na tego typu dania pojawiają się już w pierwszych drukowanych zielnikach. Autor
jednego z najbardziej znanych, Szymon Syreński, pisał: „małe dzieci, z rana na
śniadanie gramatyki dając, sporo rosnące czyni, bo im strawność posilną i prędką
34
daje, z ośrzodki chleba białego abo rżanego, z piwa a z masła” . Dania z piwa nie
tylko miały posilać, lecz także traktowano je jako lekarstwa, czego przykładem
może być przepis na polewkę piwną na katar z 1706 r.: „wziąć piwa kwartę, cukru
kawał dobry, szafranu całego pokrajawszy szczyptę, zgrzać wespół i zawsze takie
35
piwo pić” . Podobnie w krajach południa traktowano wino, które w Polsce było
napojem zarezerwowanym dla bogatszej części społeczeństwa. Jak pisze Knaust,
„Bóg nie zapomniał o ludziach żyjących w miejscach, gdzie nie rośnie wino, dając
33
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36

im w zamian napój z pszenicy i jęczmienia równie wzmacniający siły jak wino” .
Piwo podawane do śniadania, nie pełniło zatem funkcji napoju upajającego, alkoholu, używki, ale było produktem posilającym.
W XVIII w. z menu śniadaniowego piwo zostało wyparte przez kawę, która
37
utorowała sobie drogę na salony, a dzięki imitacjom, zastępnikom stała się również dostępna dla mniej zamożnych mieszkańców Rzeczypospolitej, których nie
było stać na produkt importowany z Martyniki. O zmianie polskich zwyczajów
śniadaniowych możemy przeczytać w rozmówkach polsko francuskich:
Cóż wuj jada na śniadanie? Może wuj pija kawę, herbatę lub czekoladę?
To dla mnie zupełnie obojętne. Co ty będziesz jadła, to i ja także
Zostałam wierna dawnym zwyczajom i kawa nie straciła u mnie pierwszeństwa.
Lecz starożytność twojej wierności nie sięga bardzo daleko i jeżeli masz pretensyą jadać śniadanie wedle dawnego zwyczaju, to kawa musi ustąpić piwu grzanemu.
Bardzo dziękuję. Nie mam żadnej chęci cofać się do tego stopnia38.

Dialog pochodzący z popularnych i wielokrotnie wydawanych w ciągu XIX w.
rozmówek francuskich autorstwa Eugenii Bocquel jest zapisem zmiany kulinarnych obyczajów. Z perspektywy pierwszej połowy XIX w. serwowanie kawy na
śniadanie było już usankcjonowanym zwyczajem, który wyparł wcześniejszą praktykę rozpoczynania dnia gorącą polewką piwną.
Podobnie traktować można by wódkę wypijaną z rana na tzw. spłukanie
humorów, czyli w celu oczyszczenia żołądka i poprawienia trawienia. Andrzej
J e z i e r s k i, pisząc o odżywianiu się osiemnastowiecznych chłopów, zaznacza,
że gorzałka obok chleba pełniła funkcję głównego składnika odżywczego, nie zaś
39
używki .
36

H. K
, Fünf Bücher... wunde baren Kunst Bier zu brawen, Erfurt 1575, s. 2, za: A. K
, Browarnictwo, s. 142.
37
Najczęstszą imitacją kawy był napój z żołędzi: „Żołędzie dojrzałe, palone na kształt kawy
i z mlekiem jak kawa pite albo z kawą po połowie mieszane i gotowane, wzmacniają i posilają” (1793),
wśród osiemnastowiecznych receptur można jednak napotkać te, które proponują sporządzenie kawy
nawet z ziemniaków: „Czasem naśladuje się kawą, używając zamiast jej żyta palonego albo korzeni
cykoryi krajanej w kawałki, a nawet ziemniaków. Tym końcem przygotują się ziemniaki w następujący sposób: trzeba wziąć pewną ilość ziemniaków albo patatów i troszkę je zagotować, aby z nich zdjąć
skórkę, skoro ostygną, pokraja się w talarki cienkie, rozciągnąwszy je na desce lub blasze, ususzą się
w piecyku takim, jakim bywa za naszemi piecami. Przewracają się te ziemniaki, aby lepiej uschły, co
gdy się stanie, już będą gotowe do użycia, do zachowania lub upalania. Upala się jak zwyczajną kawę,
lecz niezbytecznie, i melą się w młynku. Do ośmiu filiżanek tego proszku trzeba dodać jeden białek
jaja, aby im nadać jakąś gęstość. Napój zaś z nich robi się jak kawa z mlekiem i cukrem, bardzo jest
zdrowa, nie rozpala tak jak kawa i zdaje się bydź zgodna z naszym klimatem i naszą konstytucją”
(J. D
, D. D -L
, M. S
, Staropolskie przepisy, s. 282, 284–285.
38
E. B
, Rozmowy francuskie, Warszawa 1864 [1840], s. 13.
39
A. J
i, C. L
, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2003, s. 77.
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Pojawienie się i rozpowszechnienie w Europie, począwszy od XVII w., kawy,
herbaty i czekolady miało niebagatelny wpływ na system dietetyczny i organizację
posiłków. Każdy z nowych produktów wymagał opisania przez medyków i dopasowania do skomplikowanego systemu dietetycznego, w którym każdy składnik
miał swoje ściśle określone właściwości, dzięki którym mógł pozytywnie albo
negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Kawa, która z trzech wymienionych
wyżej nowych napojów zdobyła na starym kontynencie największą popularność,
miała
panować nad temperamentem, bądź on jest choleryczny, bądź melancholiczny;
temperuje masę krwi, poprawia humory, zimne, solne i kleiste, wysusza ostrość
wodnistą. Wielką jest pomocą przeciwko słabościom pochodzącym z pełności
i wielkości żywota, odrywa flegmę i wypędza, leczy katary, zasila w słabościach
i jest kordyałem w mdłościach [...] ma moc ochronić wnętrze ciała od wody, które
by je zalać mogły i zwycięża choroby błon, nerwów i duchów niezdrowych40.

Kawie przypisywano nie tylko dobroczynny wpływ na zdrowie, lecz także
upatrywano w niej ratunku przed pijaństwem:
Ci, którzy odjeść się nie mogą, albo do zbytecznego picia czynią w sobie nieugaszone pragnienie, tym używanie kawy i to na czczo jest potrzebne, aby ostre
ryczącego żołądka humory, do należytego umiarkowania były przywiedzione.
Także do pozbycia się nałogu picia gorzałki, chętkę do niej powoli tłumiąc, używanie kawy, na wielu skutecznym pokazało się bydź lekarstwem41.

Opis ten pochodzi z wydanego drukiem pod koniec lat sześćdziesiątych
XVIII w. rękopisu misjonarza Krusińskiego. W chwili publikacji tego krótkiego
dziełka, jak czytamy we wstępie, kawa w Polsce była już napojem pospolitym, szczególnie wśród kobiet. Jednakże kawę coraz chętniej wybierały nie tylko kobiety, lecz
także po nowy napój sięgali ci, którzy chcieli uniknąć spełniania licznych toastów.
Jędrzej Kitowicz potwierdza istnienie tego zwyczaju, pisząc: „było to albowiem na
42
kształt przywileju zdrowia, że kto pił kawę, nie mógł być oprymowany winem” .
Konsumpcja kawy, czekolady i herbaty stała się elementem konsumpcji, w duchu
trzeźwości i powszechnego szacunku, która wynikała ze zmiany organizacji pro43
dukcji, dystrybucji i samego spożywania w Europie doby oświecenia . Alkohol
natomiast w opinii współczesnych stopniowo tracił swoje właściwości lecznicze
i odżywcze.

40

P. B
, Krótka wiadomość o kawie i jej własnościach i skutkach na zdrowie ludzkie
spływających, Kraków 1795, s. 58–59.
41
T. K
, Opisanie sposobu należytego zażywania kawy tureckiej, Warszawa 1769, s. 6.
42
J. K
, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 2003 [1840], s. 242.
43
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Z perspektywy medycyny nowożytnej alkohol stanowił — oczywiście w odpowiednich ilościach — ważny środek leczniczy, co można dostrzec w szesnastowiecznych zielnikach, w których odnajdujemy przepisy na wódki i wina lecznicze
oraz receptury z użyciem trunków, w poradnikach gospodarskich, kalendarzach,
a także drukach medyczno-dietetycznych, gdzie królowały lekarstwa na bazie
alkoholu. Już w pochodzącym z XVI w. traktacie Piotra Umiastowskiego czytamy,
że nie ma lepszego lekarstwa zabezpieczającego przed morowymi powietrzem niż
44
sfermentowany sok z jabłek czy wino wzbogacone odpowiednimi przyprawami .
Trunki z dodatkiem owoców i ziół znajdowały swoje miejsce nawet w apteczkach
i przepisywano je na wiele dolegliwości. W opinii medyków nawet nadmierna konsumpcja alkoholu (od czasu do czasu) mogła pozytywnie wpływać na zdrowie,
45
chociaż zalecano konsumpcję raczej umiarkowaną .
Nic więc dziwnego, że Franciszek Kurcjusz, nadworny lekarz króla Stanisława
Augusta, w swoich dziełach medycznych pisał: „wino jest produkt jeden z najwyborniejszych produktów ziemi; jest to napój dziwnie przyjemny, a powszechnie
46
mówiąc najnaturalniejszy człowiekowi, kiedy go z umiarkowaniem używa” .
Prawdziwą sztuką było odnalezienie złotego środka, ustalenie, kiedy alkohol przestaje być lekarstwem, a w którym momencie zaczyna przyczyniać się do utraty
zdrowia. Zasady nowożytnej medycyny oparte na dietetyce humoralnej zalecały
zbalansowanie humorów w ciele człowieka, staranny dobór potraw i przypraw oraz
zestawienie odpowiednich pokarmów i napojów. Poszukując zatem wyraźnej granicy między dozwoloną a niedozwoloną medycznie dawką alkoholu, napotykamy
na poważny problem. Konieczność dostosowania diety do poszczególnych humorów, temperamentów sprawiało, że nie istniała uniwersalna granica, po której przekroczeniu spożycie trunku z pobudek medycznych przeistaczało się w konsumpcję
dla przyjemności. Nie sposób również określić ilości uważanych za dozwolone,
głównie ze względu na zmienne, takie jak kraj spożycia, grupa społeczna, płeć,
wiek czy chociażby kontekst konsumpcji.
Wyraźnie jednak rozróżniano stopień szkodliwości poszczególnych napojów
procentowych i na ziemiach polskich zdecydowanie za najbardziej zdradliwy
z nich uważano gorzałkę. Wyjście wódek z apteczek i serwowanie ich na stołach
w czasie uczt oraz w karczmach, gdzie gasiły pragnienie chłopów, skończyło ich
karierę medyczną i stało się fundamentem niechlubnej sławy zdradliwej używki.
Szkodliwość picia wódki porównywano ze szkodliwością spożycia innych trunków i w sytuacjach, w których — chcąc nie chcąc — alkoholu należało się napić,
44
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46
F. C
, Przepisy dyetetyczn[e] czyli reguły zachowania się w czerstwym zdrowiu y
przedłużenia życia, Warszawa 1785–1786, s. 138.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

CZY ALKOHOL JEST UŻYWKĄ? WSTĘP DO BADAŃ NAD KULTURĄ PICIA...

275

zalecano wino lub piwo, gorzałkę stawiając na szarym końcu i traktując jako ostateczność. O alkoholu jako używce zaczynamy więc mówić w momencie, w którym traci on swoje właściwości pożywiające. Takie rozłączne traktowanie używek
i pożywienia staje się widoczne w XIX w., kiedy to wartości odżywcze alkoholu
zostają poddane surowej krytyce. Przykładem może być fragment drukowanej rozmowy między majstrem a proboszczem, z której możemy się dowiedzieć o obaleniu dawnej wiary w to, że codzienna konsumpcja niewielkich ilości alkoholu
posila i wzmacnia:
tak myślano dawniej, tego zdania i ja byłem i ja sądziłem, że gorzałka posila
i wzmacnia, gdy ją kto miernie pije. Ale to też jest drugie wielkie odkrycie, które
teraz uczyniono, że to mniemanie było błędne i fałszywe. Tylko w pewnych chorobach może być zastosowane; bo jako spirytus może być użyty do lekarstwa.
Picie zaś gorzałki jako napoju, choć mierne, zawsze jest szkodliwe. Tylko, że
przy miernem używaniu ta szkodliwość nie wpada tak w oczy; przecież to nienaturalne drażnienie nerwów, to burzenie krwi, są najpewniejszym znakiem, że
nawet w mierności użyta, jest szkodliwą ciału. To zaś, że człowieka nigdy nie
może posilać i pokrzepiać, jest teraz jawnie dowiedzione prawdą47.

Przekonanie o posilających właściwościach wódki zostaje potraktowane jako
dawny przesąd, a pracującym fizycznie lepiej ma posłużyć chleb i piwo niż
gorzałka. Widzimy tu wyraźnie przeciwstawienie sobie mocnych alkoholi — wódki,
rumu, koniaku i słabszych trunków, takich jak piwo i wino. Są one nadal traktowane jako posilające, chociaż z czasem pojawiają się opinie, że przeświadczenie
o pożywności wina czy piwa to kolejny mit obalony przez postęp nauki. Podejście
takie poświadczone zostało w traktacie o alkoholu autorstwa Maksymiliana Flauma:
„Gdy tak w wódce szukano kozła ofiarnego, na którego zwalić by można odpowiedzialność za zgubne skutki pijaństwa [...] w piwie natomiast i winie, które przeciwstawiano wódce, starano się znaleźć składowe części pożywne, ażeby zasłonić się
48
niemi i usprawiedliwić spożywanie tych napojów” . Sztuka ta poniekąd się udała
— dekstryna zawarta w piwie podobna była do mączki i cukru, lecz jej ilości były
niewielkie, natomiast odżywiających właściwości wina upatrywano w zawartym
w nim cukrze i olejkach eterycznych. Wszystko to było jednak, jak pisze Flaum,
próbą oszukiwania się, że alkohol jest pożywieniem i jego spożycie wpływa pozytywnie na zdrowie.
49
Analizując historię używek, Wolfgang S c h i v e l b u s c h przeciwstawił
sobie substancje spożywane dla przyjemności i te traktowane jako pożywienie.
W pierwszej kategorii umieścił między innymi przyprawy, tabakę, herbatę, kawę
oraz alkohol i opium. Takiego rozróżnienia zaczęto dokonywać już w XIX w., trak47
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New York 1993.
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tując kawę, przyprawy czy alkohol jako dodatki do pokarmów. Również w literaturze medycznej i dietetycznej początków XX w. z powodzeniem używano terminu
50
używki . Pierwszy rozdział wydanego w 1902 r. podręcznika zasad żywienia cho51
rych nosi tytuł „O pokarmach i używkach” . W tekście wyróżniono właściwość
używkową niektórych pokarmów, definiowaną jako tę, „dzięki której spożywanie
ich [pokarmów] staje się dla nas przyjemnością, której chciwie poszukujemy, ciągle zmieniając pokarmy i w najrozmaitszy sposób je przyrządzając”. Do używek
zaliczano więc produkty „bądź podniecająco oddziaływające na organizm, bądź
52
rozczulająco, bądź usypiająco i kojąco” . Używki opisywane były jako plaga
ludzkości, ponieważ osłabiały nerwy i spokój człowieka, a także sprowadzały na
niego różne choroby. Postrzegano je również jako „niezbędne dodatki w pokarmach, które działają na nerwy smaku i powonienia i urozmaicają nam pożywienie”. W myśl tej definicji oprócz alkoholu jako używki postrzegano np. sól, pieprz
czy gorczycę. Wśród najczęściej występujących używek wymieniano natomiast
piwo, spirytus, wódki, likiery, wino, herbatę, kawę, kakao i tytoń.
Jak pisał Flaum, stosowanie używek rozpatrywano nie tylko jako wyraz woli,
lecz także konieczność. Ludzkość nie byłaby bowiem zdolna karmić się tylko białkiem, cukrem, mąką, tłuszczami, solami mineralnymi i wodą, gdyż jedzenie takie
byłoby niesmaczne. Rolą używek było nie tylko nadanie smaku potrawom, lecz także
pobudzanie trawienia. „Ci zaś — stwierdzał — którzy godzą się, że alkohol za pokarm
53
uważany być nie może, starają się zatrzymać dlań przynajmniej rolę używki” .
*

W krajach, w których produkowano wino, jego konsumpcja była ściśle związana
54
z pożywianiem się . Jeszcze w XVII w. wina ciężkie, mocne i o intensywnej
barwie uważane były we Francji za trunki przeznaczone dla pracujących fizycznie, dlatego że dodawały im siły i odpowiednio odżywiały. Dla ówczesnych elit
produkowano wina o wiele lżejsze i delikatniejsze, odpowiadające trybowi życia
55
i kondycji społecznej ich członków . W Polsce funkcję napoju pożywiającego
pełniły głównie piwa, które były składnikiem podstawowych potraw podawanych
np. w czasie śniadań. Nowe napoje — kawa, czekolada i herbata — zaczęły stop-
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niowo przejmować rolę odżywiającą alkoholu, czego przykładem jest zastąpienie
piwa serwowanego na śniadanie właśnie kawą. W XVIII w. kawa, a później również herbata i czekolada przejęły również funkcję socjalizującą.
Kiedy alkohol utracił w kulturze europejskiej swoje właściwości posilające,
badania naukowe dowiodły znikomych wartości odżywczych wina czy piwa,
a Magnus Huss jako pierwszy opisał symptomy choroby alkoholowej, rozpoczął
się nowy etap w dziejach kultury picia i aktywnej walki z pijaństwem jako chorobą.
Is alcohol a stimulant? Introduction to the research into the drinking culture
of Poland in the early modern period
Abstract
When alcohol, according to the opinion of French historian Gilbert Garrier, lost in the historical
perspective its nutritional, medical and partly socialising properties, it has become a subject
medically and socially suspicious. Thus, it is difficult for the researcher interested in the history
of alcoholic beverages and their consumption to avoid the trap of anecdotic history with its
focus on vivid and colourful descriptions of toasts, great drinking sprees and excesses.
Deepened studies into the cultural history of food have brought a new dimension to the history
of alcohol and its consumption.
The article presents the methodological assumptions and detailed proposal for research
into the drinking culture in Poland in the early modern period. Following the progress
of studies of making, trading in and drinking of alcohol, it is possible to reach a conclusion
that if we want to examine such phenomena as sobriety, alcohol addition, and drinking
culture, or only to see the ways of its transformation from a drink into a stimulant, a marriage
between history and anthropology seems inevitable.
The question about the lines between sobriety and inebriety, and also between a drink
and a stimulant makes it possible for us to understand the old culture of alcohol drinking.
The article analyses the definition of stimulant itself, together with a gradual shift of alcohol
beverages such as wine, beer and vodka from their position of neutral and healthy drinks to
the category of stimulants criticised by physicians and scientists as deprived of any
nutritional value.
In this depriving of alcoholic beverages of their nutritional or therapeutic values an
important part was played, starting from the seventeenth century, by new non-alcoholic
drinks: coffee, tea and chocolate. In time, they took on the socializing role of alcoholic
beverages which – after the first description of symptoms of alcoholic intoxication in the midnineteenth century – were explicitly classified in the category of stimulants.
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„The drink called ordinarily Chocolatta...”.
Angielskie publikacje na temat czekolady
z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XVII w.
Gdy we wtorek 19 czerwca 1660 urzędnik Admiralicji Samuel Pepys, znany później
jako autor fascynujących „Dzienników”, wrócił do domu po długim dniu spędzonym
nad sprawami państwowymi w Whitehall, z zadowoleniem odkrył, że ktoś — nie wiedział jednak kto — zostawił dla niego „a quantity of chocolate”, czyli porcję pitnej
1
czekolady — jednej z popularnych w tym czasie w Londynie importowanych używek .
Produkt ten kilkakrotnie pojawia się jeszcze na kartach prowadzonych przez Pepysa
zapisek. Na przykład w październiku 1662 r. pił go w towarzystwie kapitana Roberta
Ferrera i swojego przełożonego Johna Creeda w jego kwaterze w Westminsterze,
a 3 maja 1664 raczył się nią wraz z londyńskim kupcem Johnem Blandem. Creed,
z którym Pepysa łączyły bliskie, choć niewolne od napięć relacje, wydawał się szczególnym wielbicielem tego napoju i niewątpliwie zachęcał kolegę do jego konsump2
cji . Podobne upodobanie przejawiał zresztą także patron Creeda i Pepysa — Edward
Montague hrabia Sandwich, który w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, po pobycie
w charakterze ambasadora na dworze hiszpańskim, zajął się nawet zbieraniem przepi3
sów na przygotowanie czekolady oraz informacji o jej działaniu .
„Dzienniki” Pepysa są niewątpliwie świadectwem tego, że w latach sześćdziesiątych XVII w. czekolada była już w Anglii nie tylko znana, lecz także chętnie
4
spożywana , ponadto dostarczają nam informacji na temat różnych jej zastosowań.
Pamiętnikarz pijał ją bowiem dla złagodzenia niedyspozycji gastrycznych, w sytuacjach towarzyskich, ale także po prostu dla przyjemności. W tym czasie czekolada
miała zresztą dobrze ugruntowaną pozycję również w innych krajach europej1
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skich — szczególnie w Hiszpanii i we Włoszech — właśnie dzięki przyjemnemu
5
smakowi i przypisywanemu jej dobroczynnemu wpływowi na ludzki organizm .
W oczach niektórych atrakcyjność czekolady podnosił fakt, że nie przypominała
6
ona żadnego innego ze znanych dotychczas w Starym Świecie napojów . Skąd jednak wzięła się moda na jej picie w Anglii? Co zdecydowało o rosnącej stopniowo
popularności? Komu i dlaczego mogło zależeć na jej upowszechnieniu, a w końcu
— jak postrzegali ją konsumenci i skąd mogli czerpać wiedzę na jej temat?
Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania, analizując dostępne teksty oraz próbując
ustalić, w jakim kontekście informacje na temat czekolady pojawiały się w Anglii
od początku lat czterdziestych XVII w. (czyli ukazania się pierwszej publikacji) do
drugiej połowy lat sześćdziesiątych (okresu opisywanego przez Pepysa).
To, że najwcześniejsza publikacja poświęcona w całości czekoladzie ukazała
się w Londynie w 1640 r., nie oznacza, że informacje na jej temat nie pojawiały się
w Anglii już wcześniej. W ostatnich latach XVI w. w pracy „M. Blundevile his exer7
cises” — poświęconej kartografii, geografii i zagadnieniu wykorzystania instrumentów nawigacyjnych a przy okazji zawierającej także opisy poszczególnych krajów
i kontynentów — znalazła się wzmianka o występowaniu w Meksyku „[...] fruite,
which the inhabitants call in their tongue Cacao, it is like to an Almonde, they have
it in great price, for of it they make a certaine drinke, whcich they love marvailous
8
well” . Traktat Blundevilla do końca lat trzydziestych XVII w. doczekał się siedmiu wznowień, miał więc możliwość dotrzeć do całkiem sporej grupy odbiorców.
Upowszechnienie informacji o istnieniu i możliwym wykorzystaniu ziarna kakaowca
ułatwiał też fakt, że w 1604 r. po kilkudziesięciu latach oficjalnie zakończyła się
wojna angielsko-hiszpańska. Sprzyjało to ożywieniu kontaktów między oboma krajami i lepszemu poznaniu przez Anglików obyczajów niedawnych wrogów, w tym
zwyczaju konsumpcji popularnej już od pewnego czasu w Hiszpanii czekolady.
Nie powinno zatem dziwić, że kiedy w 1640 r. ukazał się pierwszy samodzielny tekst na temat czekolady, stanowił on tłumaczenie hiszpańskiego
traktatu pióra doświadczonego lekarza Antonia Colmenera de Ledesmy opublikowanego w 1631 r. i zatytułowanego „A Curious Treatise of the Nature and Quality
9
of Chocolate” . Tłumacz ukrył się pod pseudonimem Don Diego de Vadesforte,
5

The Oxford Companion to Food, red. A. D
, Oxford 2014, s. 182; N. M
, Tasting
Empire: Chocolate and the European Internalization of Mesoamerican Aesthetics, „American Historical Review”, t. CXI, 2006, nr 3, s. 679–686.
6
K. A
, Stimulants and Intoxicants in Europe, 1500–1700 [w:] The Routledge History
of Food, red. C. H
, London-New York 2015, s. 52–53.
7
T. B
, M. Blundevile his exercises, containing sixe treatises [...], Printed by Iohn
Windet, London 1594.
8
Ibidem, s. 267.
9
A. C
L
, A Curious Treatise of the Nature and Quality of Chocolate Written
in Spanish by Antonio Colmenero Doctor in Physicke and Chirurgery and put into English by Don
Diego de Vades-forte, imprinted by J. Okes, London 1640.
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wiadomo jednak, że był nim James Wadsworth, wychowany w Hiszpanii syn
10
angielskich rekuzantów, który wrócił do kraju pod koniec lat dwudziestych .
Liczące 21 stron dziełko obejmowało dedykację dla Edwarda Conweya drugiego
wicehrabiego Conway, dwa oświadczenia hiszpańskich lekarzy dworskich (z których jeden miał być związany z Inkwizycją) potwierdzające, że traktat nie zawiera
żadnych niewłaściwych treści, wstęp oraz cztery części poświęcone kolejno: omówieniu specyfiki kakao i innych składników wykorzystywanych do przygotowania
czekolady, ich działaniu, sposobowi łączenia, a wreszcie zaleceniom o charakterze
zdrowotnym, określającym ilość i częstotliwość, z jaką napój mógł być spożywany, a także kto powinien go pić.
Tekst Colmenero pozostał głównym źródłem informacji o czekoladzie dostępnym dla angielskich czytelników do końca lat czterdziestych. W roku 1648 ukazała się książka Thomasa Gage’a „The English-American his Travail by Sea
11
and Lands” , w której poświęcony jej został jeden z podrozdziałów w części omawiającej obyczaje mieszkańców Ameryki Środkowej. Autor zapewniał, że korzystał przede wszystkim z własnych doświadczeń i obserwacji, skoncentrował się
natomiast na sposobie przygotowania i konsumpcji czekolady przez miejscowych,
12
jej zaletach oraz możliwości pozyskania produktu przez Anglików . Gage zajął się
też problemem dostępności we własnym kraju składników niezbędnych do produkcji napoju. W jego opinii metodą pozyskania ziarna kakaowego mógł być handel
z Hiszpanią. Podkreślał jednak, że dotychczas Anglicy nie potrafili docenić tego
produktu — jeśli zdarzało im się zdobyć hiszpański statek z ziarnem kakaowca, nie
kryli rozczarowania i wyrzucali wartościowy ładunek, uznając go za bezużyteczny
13
(„not regarding the worth and goodnesse of it but calling it [...] sheep dung” ).
Zarówno traktat Colmenera, jak i dzieło Gage’a doczekały się wznowień
w latach pięćdziesiątych. Najpierw, w 1652 r., pojawiła się nieco zmieniona wersja pracy Hiszpana. Oprócz zmienionego tytułu, który teraz brzmiał „Chocolate:
14
or, An Indian Drinke” , dodano również inne elementy, w tym przede wszystkim
nowy wstęp, tym razem skierowany do „The Gentry of the English Nation”, informujący o spektakularnym sukcesie, który odniosła w Anglii czekolada od czasu
pierwszej edycji dzieła — miała być ona teraz „universally sought for” i ogromnie
15
popularna, zwłaszcza wśród kobiet . Wydanie wzbogacono także o wierszowaną

10

A.J. L
, Wadsworth James (b. 1604) [w:] Oxford Dictionary of National Biography, http://
www.oxforddnb.com/index/101028390/James-Wadsworth [dostęp: 16 lutego 2017].
11
T. G
, The English-American his travail by sea and land: or, A nevv survey of the VVestIndia’s [...], printed by R. Cotes, London 1648.
12
W rzeczywistości czerpał też z pracy Colmenero, cf. ibidem, s. 106–110.
13
Ibidem, s. 110.
14
A. C
L
, Chocolate: or, An Indian drinke [...], printed by J.G. for Iohn
Dakins, London 1652.
15
Ibidem, A3.
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pochwałę czekolady16 autorstwa Wadswortha, wymienionego tym razem z nazwiska jako tłumacz pracy. Trzy lata później ukazało się drugie (znów pod nieco zmie17
nionym tytułem) wydanie pracy Gage’a .
W końcu, w 1662 r., do rąk czytelników trafiła pierwsza obszerna angielska
praca w całości poświęcona wyłącznie czekoladzie, czyli „The Indian Nectar,
18
or a Discourse concerning Chocolata” Henry’ego Stubbe’a . Dzieło Stubbe’a,
z wykształcenia lekarza, zostało określone przez dwudziestowiecznego badacza jako
„a philological-philosophical-psychological-scientific-moral-economic-historical
19
treatise” i opis ten wydaje się dobrze oddawać jego charakter. Obejmuje ono
obszerny wstęp, sześć rozdziałów i dwa niewielkie aneksy źródłowe, co w sumie
daje ponad 180 stron. W pracy wykorzystano wiele wcześniejszych dzieł — od
św. Augustyna po szczególnie często cytowanych Colmenera i Gage’a. Autor skupił uwagę nie tylko na składnikach niezbędnych do otrzymania ostatecznego produktu, sposobach ich doboru, kwestiach technologicznych (w tym obróbce ziaren
kakaowca) i procesie przygotowania napoju, lecz także na jego zaletach i wadach,
pisząc o związanych z jego konsumpcją zagadnieniach natury medycznej. Bez wątpienia „The Indian Nectar” był dziełem najpełniej i najbardziej szczegółowo prezentującym aktualną wiedzę na temat czekolady dostępną w Anglii w tym okresie.
Skoro angielscy czytelnicy — zainteresowani nie tylko konsumpcją czekolady,
lecz także jej właściwościami, historią itp. — mieli okazję sięgnąć do przedstawionych wyżej prac, przyjrzyjmy się temu, czego mogli się z nich dowiedzieć. Jak
już wspomniano, trzy omawiane tu teksty miały nieco odmienny charakter: prace
Colmenera i Stubbe’a dotyczyły wyłącznie czekolady, różniły się jednak znacznie
objętością, a co za tym idzie również poziomem szczegółowości. Colmenero czerpał swoją wiedzę z własnych doświadczeń zdobytych w czasie podróży do Nowego
Świata, gdzie mógł obserwować proces produkcji ziarna kakaowego i sposoby,
w jakie wykorzystywali je Indianie; co więcej, pochodził z kraju, w którym picie
20
czekolady było już bardzo popularne . Stubbe natomiast dopiero wybierał się na
Jamajkę, gdzie miał otworzyć praktykę medyczną, ale za to — jak pisał — przeprowadził liczne eksperymenty i opracował własny przepis, który miał nawet oka21
zję zademonstrować Karolowi II . Gage z kolei traktował swój wywód na temat

16

Ibidem, A5–7.
T. G
, A new survey of the West-India’s: or, The English-American his travail by sea and land:
containing a journal of three thousand and three hundred miles within the main land of America [...],
printed by E. Cotes, London 1655.
18
H. S
, The Indian nectar, or A discourse concerning chocolata: wherein the nature
of cacao-nut [...], printed by J[ames] C[ottrell] for Andrew Crook, London 1662.
19
C.F. M , Henry Stubbe and the first English book on chocolate, „The Journal of the Rutgers
University Library”, t. XIII, 1960, nr 2, s. 34.
20
A. C
L
, Chocolate: or An Indian drinke, B3.
21
H. S
, The Indian Nectar, A5–A5v.
17
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czekolady jako swoiste uzupełnienie opisu zwiedzanych terenów i obyczajów ich
mieszkańców, w związku z czym jego tekst był najkrótszy.
Mimo wskazanych różnic możemy dostrzec pewne elementy wspólne. Wyraźnie
widać, że obaj Anglicy bazowali w znacznej mierze na podstawowych informacjach
zaczerpniętych od Colmenera, do czego mniej lub bardziej otwarcie się przyzna22
wali . Tak było choćby w kwestii etymologii słowa czekolada — powtarzają oni
zgonie za hiszpańskim autorem informację, że nazwa ta ma częściowo charakter
onomatopeiczny, ponieważ choco ma oddawać dźwięk rozlegający się przy mieszaniu specjalnym mieszadełkiem (nazywanym molinet lub molinillo) napoju otrzymywanego z ziaren kakaowca, natomiast cząstka –atte to słowo używane przez
23
rdzennych mieszkańców Meksyku na określenie wody . Zgadzali się również, że
ziarno zawierało tłuszcz — czego potwierdzeniem była możliwość wytłoczenia
z niego masła kakaowego oraz wytrącanie się z płynnej czekolady osadu tłuszczo24
25
wego — oraz opisywali szczegółowo sposoby, jak napój mógł być przyrządzany .
Najistotniejszym elementem rozważań Colmenera i Stubbe’a, obecnym również
w dziele Gage’a, były właściwości ziarna kakaowego i przygotowywanego z nich
napoju oraz ich ewentualny wpływ na zdrowie konsumenta. „There is not one, who
doth drink it, and doth not feel himself to be manifestly refreshed, and strengthened,
26
as well as delighted by it” — stwierdzał Stubbe . Lista dobroczynnych właściwości czekolady była bardzo długa: czekolada miała łagodzić problemy gastryczne
(jak pamiętamy, w tym celu pił ją niekiedy Pepys), była szczególnie pożywna
27
i miała właściwości pobudzające . W tej ostatniej kwestii Stubbe nie zgadzał się
z Gage’em, który twierdził, że czekolada pomaga odpędzić senność, natomiast próbował udowadniać, że jest ona łagodnym afrodyzjakiem i choćby z tego względu
28
korzystnie wpływa na zdrowie . W drugim angielskim wydaniu dzieła Colmenera
zalety czekolady dodatkowo wychwalał tłumacz, który — jak wspomnieliśmy —
dołączył do oryginalnego tekstu własny wstęp oraz wiersz, w których stwierdzał, że
czekolada pozwala zachować młodość, ułatwia zapłodnienie, leczy choroby płuc,
29
a nawet wpływa pozytywnie na przebieg porodów .
22

Co ciekawe, Stubbe, cytując Gage’a, nie był w stanie powstrzymać się od wypomnienia mu
tych zapożyczeń w jego opisie, vide ibidem, s. 3.
23
A. C
L
, Chocolate: or, And Indian drinke, A3v; T. G
, The EnglishAmerican his travail, s. 106; H. S
, The Indian Nectar, s. 1.
24
T. G
, The English-American his travail, s. 106; A. C
L
, Chocolate: or,
And Indian drinke, B3v; H. S
, The Indian Nectar, s. 28–29.
25
T. G
, The English-American his travail, s. 108–109; A. C
L
, Chocolate:
or, And Indian drinke, s. 30–35; H. S
, The Indian Nectar, s. 101–121.
26
Ibidem, s. 97.
27
Ibidem, s. 3, 100, 116, 128–130; T. G
, The English-American his travail, s. 109; A. C L
, Chocolate: or, And Indian drinke, s. 27.
28
H. S
, The Indian Nectar, s. 129 n.
29
A. C
L
, Chocolate: or, And Indian drinke, A4–7.
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Autorzy różnili się w kwestii konsumpcji surowego ziarna kakaowego. Zdaniem Colmenera i Gage’a, jako mające negatywny wpływ na zdrowie i wygląd, nie
30
nadawało się ono do spożycia ; z kolei Stubbe, odwołując się do eksperymentów
31
swoich i Roberta Boyle’a, był przeciwnego zdania .
Właściwości czekolady miały wynikać z jej składu. Odwołując się do teorii
humoralnej, wszyscy trzej utrzymywali, że o ile samo ziarno kakaowe stanowiące
32
główny składnik napoju należy określić jako cold and dry , czyli posiadające
właściwości chłodzące i wysuszające organizm, o tyle w połączeniu z innymi
ingrediencjami — np. przyprawami takimi jak cynamon, pieprz, chili czy wanilia — ulegają one zmianie. W rezultacie spożywanie czekolady powinno być
bezpieczne nawet dla osób, w przypadku których produkty ochładzające i wysu33
szające nie były zalecane . W tym kontekście szczególnej wagi nabierał sposób,
w jaki przygotowywano napój, oraz umiar w konsumpcji, ponieważ czekolada —
tak samo jak inne używki i wszelkie pożywienie — spożywana w nadmiarze mogła
34
być szkodliwa . Gage przekonywał jednak, że spożywanie nawet przez dłuższy
czas czterech czy pięciu filiżanek dziennie nie wywołało u niego jakichkolwiek
35
negatywnych skutków .
We wszystkich omawianych tekstach znalazły się przepisy na przygotowanie mieszanki ziaren kakaowca z przyprawami, której nadawano formę pastylek,
36
oraz samego napoju . Colmenero a za nim Gage zalecali rozpuszczenie pastylek
wykonanych według podanych wskazówek w wodzie (obaj opisali kilka sposobów
i możliwych dodatków). Stubbe stwierdzał natomiast: „Here in England we are not
37
content with the plain Spanish way of mixing Chocolata with water” , sugerował
przygotowanie napoju z wykorzystaniem mleka, ewentualnie wymieszanego pół
38
na pół z wodą, a nawet dodanie jajek . Poświęcił on także więcej uwagi samemu

30

The English-American his travail, s. 107.
H. S
, The Indian Nectar, s. 32–25.
32
Gage nie do końca rozumiał natomiast dlaczego czekolada miałaby — jak twierdziła część lekarzy — przyczyniać się do wzrostu wagi osób, które ją spożywały. Jak wyjaśnił, sam nie zauważył
u siebie tego typu zmian, a nie sprzyjały im również jego zdaniem właściwości składników napoju,
z których tylko kakao mogło tuczyć, jako z natury „cold and dry”, vide T. G
, The English-American
his travail, s. 110.
33
Ibidem, s. 106–107; A. C
L
, Chocolate: or, And Indian drinke, s. 23 n.
34
T. G
, The English-American his travail, s. 110; H. S
, The Indian nectar, s. 167–168.
35
Ibidem, s. 109.
36
A. C
L
, Chocolate: or, And Indian drinke, s. 15–18; T. G
, The EnglishAmerican his travail, s. 109; H. S
, The Indian Nectar, 101 n.
37
H. S
, The Indian Nectar, s. 109.
38
W drugim wydaniu pracy Colmenero znalazł się jednak dopisek zawierający wskazówki, jak
przygotować napój z użyciem mleka i jajek, co potwierdza, że taki sposób podawania czekolady cieszył się zapewne szczególną popularnością angielskich konsumentów (Chocolate: Or, An Indian
drinke, s. 41).
31
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procesowi przygotowania pastylek, przekonując choćby o znaczeniu miejsca
pochodzenia ziarna kakaowego. Kilkakrotnie wspominał też o własnej mieszance
kakao i przypraw, którą miał samodzielnie opracować i wykorzystać do przygoto39
wania napoju dla Karola II — dlatego nazywał ją Chocolata-Royal .
W ten sposób dochodzimy do kwestii motywacji, którymi kierowali się Wadsworth, Gage i Stubbe, podejmując swoje prace. Najtrudniej je odgadnąć w przy40
padku Gage’a. Możliwe, że — jak przypuszcza Edmund Valentine C a m p o s
— przygotowanie pierwszej angielskiej pracy na temat Ameryki Południowej
było formą deklaracji lojalności wobec Anglii, do której autor powrócił po latach
41
spędzonych na obczyźnie jako katolicki mnich . Co warte zaakcentowania, także
Wadsworth i Stubbe wykorzystali swoje publikacje jako okazję do złożenia świadectwa podobnego rodzaju. Co prawda w 1652 r. wzmianki Wadswortha o szczególnym upodobaniu do czekolady na angielskim dworze w czasach Karola I nie
musiały być szczególnie mile widziane, twierdził on jednak, że zależy mu na upowszechnieniu wiedzy o czekoladzie ze względu na dobro państwa (this Common42
wealth), którego — jak podkreślił — pozostawał lojalnym obywatelem . Z kolei
Stubbe wykorzystał wstęp do swego dzieła, by wytłumaczyć się ze swojej działal43
ności w czasach Republiki i zadeklarować wierność monarsze .
Nie ma wątpliwości, że drugie angielskie wydanie pracy Colmenera oraz
książka Stubbe’a miały służyć zarówno upowszechnieniu wiedzy o czekoladzie,
jak i — a możliwe, że z punktu widzenia obu autorów przede wszystkim — zareklamowaniu potencjalnie dochodowego dla nich przedsięwzięcia. Na stronie
tytułowej „Chocolate: or An Indian Drinke” znalazła się informacja, że i książkę,
i czekoladę można zakupić w tym samym miejscu, czyli w Vine Taverne w Holborn. Najprawdopodobniej działalność wydawnicza (obok przekładu pracy o czekoladzie Wadsworth przygotował kilka innych publikacji, w tym przewodnik
po kontynentalnych jarmarkach) stanowiła dodatek do dochodów, które czerpał
44
ze współpracy z władzami .
Jeszcze bardziej przemyślane wydają się intencje Stubbe’a. Tuż po ukazaniu
się książki zamierzał on udać się na Jamajkę jako lekarz królewski rezydujący na
45
wyspie . Wszystko wskazuje na to, że postanowił on zwiększyć swoje dochody
39

Ibidem, A5.
E.V. C
, Thomas Gage and the English Colonial Encounters with Chocolate, „Journal
of Medieval and Early Modern Studies”, t. XXXIX, 2009, nr 1, s. 186–188.
41
A.D. B
, Gage Thomas (1603?–1656) [w:] Oxford Dictionary of National Biography, http://
www.oxforddnb.com/index/101010274/Thomas-Gage [dostęp: 16 lutego 2017].
42
A. C
L
, Chocolate: Or An Indian Drinke, A4v.
43
H. S
, The Indian Nectar, A4.
44
A.J. L
, Wadsworth James, http://www.oxforddnb.com/index/101028390/James-Wads
worth [dostęp: 16 lutego 2017].
45
O tym, że nie zamierzał tam jedynie leczyć osadników, lecz również zajmować się dalej czekoladą świadczy jego stwierdzenie, że ma nadzieję wkrótce przygotować drugie, wzbogacone o uzyska40
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podczas pobytu na wyspie, eksportując do Anglii ziarno kakaowe oraz powierzając
jego przeróbkę i dystrybucję pozostającemu w Londynie niejakiemu Richardowi
Mortimerowi („honest though poor man”), rezydującemu w Sun Alley w East
Smithfield, któremu miał też przekazać swoje przepisy na zwykłą i „królewską”
46
47
czekoladę . Wzmianki o zadowoleniu władcy po wypiciu napoju Stubbe’a również należy zapewne rozpatrywać nie tylko jako zwykłą dumę czy przechwałki,
lecz także posuniecie marketingowe mające zachęcić klientów do wybrania czeko48
lady sprzedawanej przez jego wspólnika w dogodnej lokalizacji w City .
Marketingowe starania Stubbe’a prowadzą nas do kwestii reklamy czekolady
w interesującym nas okresie w formie innej niż książkowa, czyli w prasie i w drukach ulotnych. Oczywiste jest, że skoro w latach pięćdziesiątych pojawiła się
reklama prasowa, to sprzedawcy czekolady, którzy dopiero od niedawna próbowali
49
dotrzeć do konsumentów, powinni być zainteresowani jej wykorzystaniem . I rzeczywiście, pierwsza jej znana reklama ukazała się w londyńskim „Public Adviser”
22 czerwca 1657; informowała o możliwości nabycia czekolady (zarówno do
wypicia na miejscu, jak i w formie umożliwiającej samodzielne przygotowanie
50
napoju w domu) w należącym do pewnego Francuza domu w Queens-head Alley
51
w pobliżu Bishopsgate Street . Prawdopodobnie tenże sprzedawca — o czym
świadczyłby ten sam adres i częściowo ta sama treść ogłoszenia — niemal dokładnie dwa lata później umieścił kolejną reklamę, tym razem w jednym z numerów
„Mercuriusa Politicusa”:
Chocolate, an excellent West-India Drink, sold in Queens-head Alley
in Bishopsgate Street by a French-man who did sell it formelly in Grace Church
Street and in Clements Churchyard; being the first man who did sell it in England.
There you may have it ready, and also unmade at the easie Rates, and taught

ne na Jamajce informacje wydanie swej książki oraz dostarczać do Anglii jeszcze lepszą czekoladę,
vide H. S
, The Indian Nectar, A2–A2v.
46
T. G
, The English-American his travail, s. 178.
47
H. S
, The Indian Nectar, s. 69.
48
Ibidem, A7.
49
Więcej o reklamie prasowej w: R.B. W
, Advertising in London Newspapers, 1650–1750,
„Business History”, t. XV, 1973, s. 113–130.
50
Nie wiadomo jednak kim był ów Francuz. W spisie podymnego (Hearth tax) za 1662 r. jedyne
obco brzmiące nazwisko właściciela domu na tej ulicy to Abraham Pelegrine, który zapłacił trzy szylingi podatku (vide Hearth Tax: City of London 1662, Broad Street ward, Queens Head Alley’,
in London Hearth Tax: City of London, 1662 (2011), British History Online, http://www.british-history.ac.uk/london-hearth-tax/london/1662/broad-street-ward-queens-head-alley [dostęp: 21 stycznia 2017]),
ale najprawdopodobniej był on nie Francuzem, a Hiszpanem albo Portugalczykiem, vide R. P
,
Narratives from the Sephardic Atlantic: Blood and Faith, Bloomington (In.) 2016, s. 147.
51
„[...] in Bishopsgate Street in Queens-head Alley, at a Frenchmans House is an excellent WestIndia drink, called CHOCOLATE, where you may have it ready made at any time, and also unmade at
reasonable rate”; „The Public Adviser”, nr 5, 16–22 czerwca 1657, s. 80.
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of the use thereof; it being for its excellent properties so much esteemed in all
places. It cures and preserves the Body of many diseases, as is to be seen
by the Book, who hath is there to be sold also52.

Jak widzimy, tym razem mamy do czynienia z połączeniem reklamy prasowej ze znaną nam już metodą polegającą na dostarczeniu odbiorcom obszerniejszego omówienia właściwości produktu i sposobu jego przygotowania w formie
książkowej i umożliwieniu im nabycia tej publikacji wraz z zakupem samej czekolady. Niestety nie ma pewności, o jaką książkę mogło chodzić, choć oczywiście w grę wchodzi przede wszystkim traktat Colmenera. Ciekawe jest również
to, że wzmiankowany sprzedawca był Francuzem, a także określenie go pierwszym dostawcą czekolady na terenie Anglii. We wszystkich omawianych tekstach
czekolada była przecież jednoznacznie łączona z Hiszpanią i jej posiadłościami
w Nowym Świecie.
W końcu w 1660 r. po reklamę w formie druku ulotnego sięgnął jeden ze sprzedawców oferujących czekoladę odbiorcom z Oxfordu. „The Vertues of Chocolate”
reklamowały ją (częściowo w wierszowanej formie) jako panaceum na najróżniejsze przypadłości — od gruźlicy po bezpłodność, i dalej informowały: „It is impossible to innumerate all new and admirable effects then producing every day in such
as drink it, therefore I’le leave the Judgement of it, to those who daily make a con53
tinuall proofe of it” .
Obecność czekolady na łamach prasy nie ograniczała się jednak do reklamy
bezpośredniej. Gdy w połowie lat pięćdziesiątych londyńscy wydawcy włączyli się
w koordynowaną przez władze akcję poprawy wizerunku angielskiej interwencji na
Karaibach (Western Design), fakt występowania na Jamajce m.in. właśnie ziarna kakaowego i przypraw potrzebnych do przygotowania czekolady został wykorzystany do
54
przekonania odbiorców, że wyspa posiada ogromny potencjał ekonomiczny . W tekście, który niemal równocześnie ukazał się w kilku tytułach prasowych i miał służyć
ukazaniu nowo zdobytych terenów w pozytywnym świetle oraz zachęcić odbiorców
do wzięcia udziału w akcji osadniczej, informowano, że na wyspie można znaleźć
„Cacao in great plenty, of which they make chocolatto sold ordinarily for three shil55
lings per Bushel” . Innym produktem, który występował na Jamajce — szczególnie
obficie na jej północnych terenach — był też „Peper smelling like Cloves [...]. Good
56
for chocolatto”, którego cenę określano na sześć pensów za funt .
52

„Mercurius Politicus”, nr 572, 16–23 czerwca 1659, s. 521.
The Vertues of Chocolate, Oxford 1660. Druk ten reklamował czekoladę jako produkt pochodzący z Indii Wschodnich. Drugim produktem, który opisywał, była kawa „egipska”.
54
A. K
, The Great Design which Doeth Promise so Much Happiness’: Newsbooks
and English Expedition to the West Indies, 1654–1655, „Acta Poloniae Historica”, t. CV, 2012, s. 46–48.
55
„Faithfull Scout”, nr 243, 1–8 września 1655, s. 1935; „Weekly Post”, nr 242, 4–12 września
1655, s. 1938.
56
Ibidem.
53
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Polityka i prasa przyczyniły się zapewne w jakimś stopniu do spopularyzowania dzieła Gage’a, a co za tym idzie również zawartych w nim informacji na temat
czekolady. Ponieważ był on jednym z doradców, z którymi przed atakiem na posiadłości hiszpańskie na Karaibach konsultowano możliwości związane z podbojem,
kilka tytułów prasowych zamieściło reklamy „The English-American, or a New
57
Survey of the West Indies” .
Podsumowując rozważania na temat najwcześniejszych angielskich publikacji poświęconych czekoladzie, można przedstawić kilka ogólniejszych wniosków.
Przede wszystkim, ponieważ produkt ten trafił do Europy za pośrednictwem Hiszpanii, nie dziwi, że pierwsze dwa teksty przybliżające Anglikom zwyczaj jego
konsumpcji zostały napisane lub przetłumaczone przez osoby związane właśnie
z tym krajem. Zbieżność w biografiach Wadswortha i Gege’a, dwóch angielskich
katolików, którzy spędzili wiele lat w kręgu kultury hiszpańskiej, by następnie
powrócić do ojczyzny, przejść na anglikanizm i rozpocząć pracę dla władz, to jak
się wydaje jednak za mało, by wysnuć tezę, że pomysł podzielenia się przez nich
wiedzą na temat czekolady miał być sposobem na zrehabilitowanie się w oczach
rodaków za wcześniejszą nielojalność. Nie ma natomiast najmniejszych wątpliwości, że od pewnego momentu autorzy wykorzystywali swoją wiedzę w celach
zarobkowych. Na taką motywację wskazuje planowanie przez Stubbe’a spółki,
której celem było sprowadzanie czekolady z Jamajki, oraz pomysł łączonej sprzedaży czekolady i książek jej dotyczących. To drugie miało zapewne zachęcić konsumentów do sięgnięcia po nowy produkt, który równocześnie — jako przedmiot
publikacji — zyskiwał na znaczeniu i mógł wydawać się czymś więcej niż tylko
kolejną nowością.
Prace Colmenera i Stubbe’a stanowiły podbudowę dla tego typu działań,
ponieważ obaj autorzy byli związani ze środowiskiem medycznym, a zatem mogli
wypowiadać się oficjalnie na temat zalet lub szkodliwości danych produktów.
W sukurs ich staraniom przychodziła prasa, dzięki której wiadomo było, że od
połowy lat pięćdziesiątych, tj. po zdobyciu Jamajki, ziarno kakaowe i przyprawy
wykorzystywane do produkcji czekolady postrzegane były przez władze jako produkty cenne i możliwe do pozyskania, a perspektywa ich zyskownej uprawy mogła
stanowić dla Anglików zachętę do osiedlenia się na wyspie.
Pojawianie się nowych produktów spożywczych i używek takich jak właśnie
czekolada lub kawa i herbata stymulowało także rodzimą produkcję — np. urządzeń potrzebnych do ich przygotowania i serwowania — oraz wpływało na sposób,
58
w jaki Anglicy spędzali swój wolny czas lub utrzymywali kontakty towarzyskie .
57

Między innymi: „Weekly Post”, nr 226, 8–15 maja 1655, s. 1803; „Faitfull Scout”, nr 231,
8–15 czerwca 1655, s. 1847; A.D. B
, Gage Thomas (1603?–1656), http://www.oxforddnb.com/
index/101010274/Thomas-Gage [dostęp: 16 lutego 2017].
58
L. L -P
, Consuming Splendor. Society and Culture in Seventeenth-Century England,
Cambridge 2005, s 116–117.
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W ten sposób nowość, która została po raz pierwszy dokładnie przedstawiona
angielskim konsumentom w początkach lat czterdziestych, dwadzieścia lat później
była już wielu z nich doskonale znana.
The drink called ordinarily Chocolatta…
English publications about chocolate in the 1650s and the 1660s
Abstract
The article presents three texts published in London in the mid-seventeenth century
and providing the reading audience with information about chocolate, a new product
introduced into England in this period. Pamphlet written by Spanish doctor Antonio
Colmenero de Laderma and translated into English by James Wadsworth, chapter on chocolate
in a book by an English ex-Catholic monk Thomas Gage and a book by physician Henry
Stubbe discussed qualities and possible uses of coco and chocolate, but also demonstrated
authors’ different attitudes and motivations. They prove that chocolate – by the 1660s
a popular drink, enjoyed among others by diarist Samuel Pepys – was used for medical
reasons and was renowned for its pleasant taste and nourishing properties, but also that those
who had been familiar with the way it was produced could have used this knowledge to secure
additional income or to further their careers. Moreover, when in 1656 the Commonwealth
acquired Jamaica, growing popularity of chocolate in England was used by the government to
support the English settlement on this island where it was possible to produce substantial
amounts of coco and spices.
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O środkach halucynogennych,
narkotykach i medykamentach.
Przypadek eteryzacji Zygmunta Krasińskiego
piórem historyka społecznego
24 stycznia 1847, w czasie zimowych wakacji spędzanych z żoną i z dziećmi
w Nicei, Zygmunt Krasiński pierwszy raz wdychał eter. Degustację tę powtórzył jeszcze kilka razy. W eterowych seansach towarzyszyła mu małżonka Eliza
z Branickich, która za namową męża również wdychała odurzające opary. Swoje
doznania poeta opisywał na bieżąco w listach do Delfiny Potockiej i kilku przyjaciół (Stanisława Małachowskiego, Augusta Cieszkowskiego, Stanisława Egberta
1
Koźmiana, Adama Sołtana, Konstantego Gaszyńskiego i Jerzego Lubomirskiego) .
Do eterowych doświadczeń nawiązał także w rozprawce „De l’ether” (19 lutego
1847), notabene zadedykowanej własnym dzieciom — najstarszy synek,
Władysław Wincenty, miał wówczas trzy lata, młodszy, Zygmunt Jerzy, zaledwie
2
roczek . Poecie eksperyment z eterem dostarczył wielu interesujących, czasem
zgoła wstrząsających doświadczeń, miał też pozwolić na chwilowe ograniczenie
dręczących go cierpień fizycznych, a nawet zapewnić przypływ natchnienia, który
3
niestety okazał się krótkotrwały . Dla literaturoznawców to narkotyczne doświad4
czenie poety i zapisane przezeń wizje stały się tematem intensywnych analiz . Dla
1

Z. K
, Listy do Jerzego Lubomirskiego, oprac. Z. S
, Warszawa 1965; idem, Listy
do Adama Sołtana, oprac. Z. S
, Warszawa 1970; idem, Listy do Konstantego Gaszyńskiego,
oprac. Z. S
, Warszawa 1971; idem, Listy do Delfiny Potockiej, t. I–III, oprac. Z. S
,
Warszawa 1975; idem, Listy do Koźmianów, oprac. Z. S
, Warszawa 1977; idem, Listy do
Stanisława Małachowskiego, oprac. Z. S
, Warszawa 1979; idem, Listy do Augusta
Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego, t. I–II, oprac. Z. S
,
Warszawa 1988.
2
Z. K
, Pisma, t. VII, Kraków 1912, s. 149–158 (fr.), s. 415–424 (tłum. I. S
).
3
Krasiński uważał, że to dzięki seansom eterowym mógł ukończyć poemat „Ostatni” (1847).
4
O eterowych eksperymentach Krasińskiego pisali — z większym lub mniejszym zażenowaniem
— wszyscy jego biografowie, ale zawsze dość pobieżnie. Dopiero od pewnego czasu temat ten stał się
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badacza zajmującego się historią społeczną czy historią kulturową owe seanse eteryczne są natomiast doskonałym pretekstem do poruszenia kilku kwestii dotyczących stosowania środków odurzających i halucynogennych na ziemiach polskich
w pierwszej połowie XIX w. Wartość tekstów Krasińskiego poświęconych eteryzacji jest nieoceniona przede wszystkim ze względu na ich unikatowość. Trudno dla
XIX w. znaleźć bowiem na ziemiach polskich inne tak otwarte i szczegółowe świadectwo doświadczenia narkotycznego. Źródła dla tego okresu i obszaru w zasadzie nie dostarczają informacji o przypadkach odurzania się czy o uzależnieniach
innych niż alkoholowych oraz tytoniowych. Do kwestii tej nie odnoszą się również
5
historycy , jakby nie dostrzegali problemu, nie pytali, czemu właśnie na ziemiach
polskich, mimo panującej w całej ówczesnej Europie mody na eksperymenty narkotykowe, sytuacja miałaby przedstawiać się odmiennie. Trudno przecież milczenie źródeł uznać za dowód nieistnienia takich praktyk. Niewykluczone, że wynika
ono z faktu, że zażywanie środków odurzających nie było na tych terenach akceptowane, przez co wzmianek na ten temat unikano zarówno w oficjalnym dyskursie,
jak i w osobistych wypowiedziach. Być może zatem owo „zakrycie” — by odwołać
6
się do pojęcia użytego przez Michela F o u c a u l t a — jest dobitnym świadectwem
nastawienia społeczeństwa do narkotyków. Problem ten mógł jednak przedstawiać
się zgoła inaczej, jeżeli kontakt ze środkami odurzającymi był doświadczeniem na
tyle banalnym, że niewartym szczególnej uwagi, jak to miało miejsce w przypadku
jedzenia, picia alkoholu lub palenia tytoniu, rzadko wzmiankowanych w pamiętnikach czy dziennikach. Ze strzępków zachowanych informacji, które z oczywistych
względów wykorzystywane muszą być szczególnie intensywnie, można wnioskować, że rzeczywistość używania narkotyków była jeszcze bardziej skomplikowana,
niż sugerują to te dwa przypuszczenia wyjściowe.
Pierwsze pytanie brzmi: dlaczego Krasiński w ogóle opowiadał o swoich narkotykowych doświadczeniach, robiąc to tak chętnie i otwarcie. Najoczywistsza,
a jednocześnie najprostsza odpowiedź wiąże się z przynależnością poety do śroobiektem pogłębionej refleksji literaturoznawców, vide I. B
, „Jak na spacer w grób...” —
Krasińskiego eksperyment z eterem [w:] Zygmunt Krasiński — nowe spojrzenie, red. G. H
S
, B. B
, Toruń 2001, s. 41–52; A. K
, Eter czyli największe odkrycie chrześcijaństwa
[w:] Sztuczne raje... Używki w literaturze, red. M. K
, Słupsk 2002, s. 199–208.
5
Wyjątkiem są tu historycy nauki badający rośliny i leki halucynogenne używane na ziemiach
polskich, vide np. Historia leków naturalnych, t. VI: Rośliny odurzające w polskiej literaturze
naukowej XIX wieku, red. B. K
, Warszawa 2007; H. L
, Historia pierwiastka
narkotycznego, „Analecta. Studia i materiały z dziejów nauki”, 2004, nr 1–2, s. 113–121; B. K
,
Znaczenie roślin halucynogennych w polskich tradycjach kulturowych. Zarys problematyki, „Analecta.
Studia i materiały z dziejów nauki”, 1992, s. 109–120; M. M
, I. A
, O dziejach stosowania
opium (na podstawie Usus opii... Baltazara Ludwika Trallesa z 1757 r.), „Kwartalnik Historii Nauki
i Techniki”, t. XXXVIII, 1993, nr 4 s. 131–136; B. W
, Surowce i preparaty konopi
stosowane w Polsce XIX wieku, Warszawa 2004.
6
M. F
, Porządek dyskursu, tłum. M. K
, Gdańsk 2002, s. 38.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

O ŚRODKACH HALUCYNOGENNYCH, NARKOTYKACH I MEDYKAMENTACH...

293

dowiska artystów, którym już wówczas pozwalało się w tym zakresie na więcej.
Szczególnie widoczne było to w epoce romantyzmu, gdy „romantyczna sekta
7
metafizyczna”, zrodzona na granicy poznania, poszukiwała „nowej cudowności” ,
nowej wiedzy o sobie samym, o społeczeństwie, a także o transcendencji. Nierzadko, wspomagając swoje poetyckie natchnienie, artyści sięgali po to, co usytuowane było na granicy normalności — fascynowali się szaleństwem, przy pomocy
używek eksperymentowali z własną psychiką, szukali ekstremalnych doświadczeń
cielesnych, igrali — czasem nieodwracalnie — ze śmiercią.
W przypadku Krasińskiego otwartość ta miała jednak jeszcze inne przyczyny.
Pierwsza wynikała z fizycznego cierpienia będącego codziennym doświadczeniem
poety. Nękany chorobami, nade wszystko gruźlicą kości, był poddawany licznym
uciążliwym kuracjom, które nierzadko jeszcze potęgowały jego dolegliwości.
„Piszę Ci piąte przez dziesiąte, bom kurację dziś z ziół i wód złożoną rozpoczął
8
i choro mi bardzo! Ach Auguście, bardzo mi choro!” — jego korespondencja pełna
była takich dramatycznych westchnień, nic więc dziwnego, że rozpaczliwie szukał
9
środków, by walczyć z bólem . Jak sądzili niektórzy biografowie, Krasiński sięgał
także po używki, dusząc swoje problemy egzystencjalne, a także żywy, często nie10
zaspokojony temperament seksualny .
Poeta, podobnie jak wiele osób z ówczesnej elity kulturalnej, miał skłonność
do podejmowania prób zrozumienia samego siebie, był przekonany o własnej
wyjątkowości, ale też pewnej zagadkowości własnego „ja”. Stąd dążenie do autoanalizy, pochylanie się nad swoimi odczuciami, reakcjami, psychiką i fizycznością,
a nawet zgoła fizjologią, czasem zaskakującą nawet dla jego własnego umysłu.
Pomagało w tym badanie samego siebie w sytuacjach wyjątkowych, w stanach niecodziennych. Relacje z przyjaciółmi miały charakter „powinowactwa serc”, a więc
nie powinno dziwić, że poeta zwierzał się im z nawet bardzo osobistych spraw,
a dokładne opisy problemów zdrowotnych, które go wówczas trapiły, miały cha11
rakter znacznie bardziej intymny niż opisy jego eterowych wizji . Poza tym, jeśli
istniało jakieś tabu w opisywaniu przez literatów narkotykowych eksperymentów,
to raz na zawsze obalił je angielski poeta romantyczny Thomas Quincey swoimi
„Wyznaniami angielskiego opiumisty”. Pod tym tytułem publikował on eseje, które
7

M. J
, Gorączka romantyczna, Warszawa 1975, s. 8.
Z. K
, Listy do Augusta Cieszkowskiego, t. I, s. 486.
9
Także Eliza Krasińska używała eteru jako środka do łagodzenia silnego bólu głowy, przez który
„mało nie oszaliwała” (Z. K
, Listy do Delfiny, t. III, s. 231).
10
M. Ś
, „Era fajkowa” w korespondencji Krasińskiego z Gaszyńskim [w:] Sztuczne
raje... Używki w literaturze, s. 210.
11
Jego spadkobiercy, a także liczni historycy literatury, byli wyraźnie poirytowani „epistolomanią” poety — tak właśnie zgorszony Kazimierz Wyka nazwał jego nazbyt obfitą i otwartą korespondencję z przyjaciółmi, vide K. W
, Posłowie [w:] Zygmunt Krasiński w stulecie śmierci, Warszawa
1960, s. 39–40; Z. S
, Korespondencja Zygmunta Krasińskiego: studium monograficzne, Warszawa 1968, s. 10–11.
8
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ukazywały się we wrześniu i październiku 1821 r. na łamach „London Magazine”,
jednego z najpoważniejszych periodyków angielskich tamtego czasu. Rok później
ukazała się wersja książkowa „Wyznań”. Była bardzo poczytna, a Krasińskiemu
polecił ją jeden z jego najbliższych przyjaciół, Henryk Reeve, pisząc: „Spróbuj
12
zdobyć tę książkę, ale nie próbuj iść za przykładem autora” . Skądinąd za przykładem Quinceya poszło bardzo wielu artystów nie tylko tamtych czasów, od Juliusza
13
Słowackiego zaczynając , a na Hermanie Melville’u bynajmniej nie kończąc.
Quincey opisywał doświadczenia z opium — narkotykiem, można by powie14
dzieć, dla początku XIX w. dość banalnym . Wedle wybitnego, żyjącego na przełomie XVIII i XIX w. brytyjskiego chirurga Astleya Pastona Coopera opium było
wówczas najpopularniejszym środkiem przeciwbólowym, nasennym i poprawiają15
cym nastrój . Na ogół uważano je za lek zupełnie niegroźny i słabo zdawano sobie
16
sprawę z niebezpieczeństwa uzależnienia . Zapewne dlatego też opium dodawano do bardzo wielu codziennych produktów i sztuką było uniknąć specyfików
17
go zawierających . Bardzo popularne były opiumowane mydełka, oliwki, octy,
syropy czy balsamy. Także na ziemiach polskich opium i specyfiki je zawierające
były lekami popularnymi, początkowo jednak funkcjonowały głównie w medycynie ludowej. W wydanym w Łowiczu przez drukarnię księdza prymasa Michała
Poniatowskiego w 1769 r. dziełku Jana Pawła Biretowskiego poświęconym leczniczym właściwościom roślin wywar z nasion, liści lub łodyg maku lekarskiego
polecany był jako środek służący uspokajaniu niemowląt, ale też skuteczny lek
18
m.in. na podagrę i suchoty . Kompendium Biretowskiego było przedrukowane
kilkanaście razy i znalazło się w biblioteczkach wielu polskich dworów i dwor19
ków także w XIX w. Podobne porady dotyczące opium znalazły się w „Sposobie
domowym leczenia tak ludzi jak bydląt”, którego autor polecał mak na bezsenność,
12

Z. K
, Listy do Henryka Reeve, tłum. A. O
-F
, oprac. P. H
, t. II,
Warszawa 1980, s. 470, list z 9 października 1831.
13
J.M. R
, Słowacki. Encyklopedia, Warszawa 2004, s. 335–337, hasło: Opium;
J. Z
, Słowacki narkotyczny [w:] Słowacki współczesny, red. M. T
, Warszawa 1999.
14
J. A
, Badania opioidów oraz ich rola w rozwoju nauk o lekach w Polsce, Warszawa 1995,
s. 39–56.
15
P. J
, Narodziny nowoczesności, Gdańsk 1995, s. 832.
16
Co prawda o możliwości uzależnienia ostrzegali już J. J
(The Mysteries of Opium Reveal’d,
London 1701) i S. C
(An Inquiry into the Nature and Properties of Opium, London 1793).
17
R. D
-H
, Odurzeni. Historia narkotyków 1500–2000, tłum. A. C
, Warszawa
2006, s. 103.
18
J.P. B
, Wiadomość Ciekawa, Każdemu wielce potrzebna, O Skutkach i Mocy Zbóż
wszelkich, jarzyn i ziół rożnych, tak ogrodowych, jako i polnych, jakie skutki i pożytki przynoszą Człowiekowi w rożnych okolicznościach, osobliwie na poratowanie zdrowia Ludzkiego Służąca: Z Poważnych Autorów Dla wygody Ludzkiej krótko Zebrana, Łowicz 1769, s. 96–98.
19
I. A
, Encyklopedie zdrowia w „epoce ciekawości” [w:] Staropolskie kompendia wiedzy,
red. I.M. D
-G
, J. P
, Warszawa 2009, s. 266–267; eaedem, Apteczki domowe
w polskich dworach szlacheckich: studium z dziejów kultury zdrowotnej, Warszawa 2006, s. 120.
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ale też kazał „mak biały ucierać z winem i wódką” jako lekarstwo na szaleństwo20.
W poradniku z 1754 r. pt. „Domowe lekarstwo” zalecano zaś na ból głowy przy21
kładanie do skroni okładów z liści maku . Świadectwo codzienności używania
maku lekarskiego dał Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu”, nie po raz pierwszy
22
służącym historykowi do opisu realiów życia początku XIX w.
Jako dziecię krzykliwe złożone w kolebce,
Gdy matka nad nim zwiąże firanki majowe
I liście makowe nasypie na głowę (ks. III, w. 308).

Wyciąg z główek makowych był też jednym ze składników tzw. enemów,
tj. roztworu do lewatywy ordynowanej dzieciom także w pierwszej połowie
XIX w. w przypadku złego samopoczucia wskazującego na nadchodzące problemy
23
zdrowotne . „Poradnik domowy” polecał taki zabieg szczególnie w czasie ząbko24
wania . Codzienne zapiski Heleny z Wolskich Krukowieckiej wskazują, że enemy
były w XIX w. zabiegiem stosowanym nagminnie: „Helcia dużo rozpalona była,
a co gorsza znów jedno oczko w kąciku zaczęło jej się czerwienić. Daliśmy jej
25
enemkę i tak poszła spać” .
Opium szybko zaakceptowała medycyna koncesjonowana; w Polsce za suro26
wiec farmakopealny zostało uznane w 1817 r. Józef Frank, bez wątpienia wybitny
lekarz i wykładowca na Uniwersytecie Wileńskim, był jednak sceptyczny wobec
stosowania narkotyków w medycynie. Chwaląc w liście do ojca zastosowanie
przez niego opium jako środka na silne bóle reumatyczne, podkreślił: „Pochwalam
użycie makowca, ponieważ w takich razach narkotyki są mniej szkodliwe od
27
następstw, które mogą pociągnąć za sobą gwałtowne bóle” . Dopuszczał też użycie
narkotyków w leczeniu manii i chorób psychicznych — taki właśnie specyfik zaor20

Sposób domowy leczenia tak ludzi jak bydląt, Kalisz 1784, s. 32–35.
Domowe lekarstwo czyli apteka, którą każdy mając w niebytności medyka snadno zdrowia
swego człowiek i innych ludzi poratować może, Kraków 1754, s. 43.
22
J. M
, Osiemnastowieczne realia Pana Tadeusza [w:] Dzieło literackie jako źródło
historyczne, red. Z. S
, J. S
, Warszawa 1978, s. 203–243.
23
K. K
, Roślin potrzebnych, pożytecznych, wygodnych, osobliwie krajowych albo które w kraju
użyteczne być mogą, utrzymanie, rozmnożenie i zażycie, t. II: O drzewach i ziołach dzikich, lasach etc.,
Warszawa 1778, s. 236.
24
H. D
, Poradnik domowy, Warszawa 1819, s. 94.
25
H. z W
K
, Dziennik 1831–1833, oprac. E. K
, Warszawa 2016,
s. 177. Tego typu zapisów w dzienniku jest mnóstwo. Nie znamy składu owych enemek, ale zazwyczaj
dzieci zasypiały po nich szybko i spały spokojnie, można więc założyć, że jednym ze składników był
mak.
26
Vide B. K
, Nieznany przekład Farmakopei Polskiej z 1817 r., „Studia i Materiały
z Dziejów Nauki Polskiej”, seria B, 1975, z. 26, s. 161. Tak zwana farmakopea kościuszkowska
(H. D
, Pharmacopaea Castrensis et Nosocomialis Exercitus Nationalis, Varsoviae 1794)
zawierała zaledwie kilka lekarstw zawierających opium.
27
J. F
, Pamiętniki, oprac. W. Z
, t. III, Wilno 1913, s. 119.
21
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dynował m.in. „choremu z imaginacji na wściekliznę”28. Stanowczo zażądał jednak
odstawienia opium podawanego jego przybranemu synkowi Wiktorowi, który był
29
w ten sposób leczony na szkarlatynę . Uważał też, że ten narkotyk jest w Polsce
nadużywany przez lekarzy i aptekarzy. Dostrzegł też problem uzależnienia i zalecał jako odtrutkę „środki wymiotne, ocet, kawę”, a nawet samo opium w małych
30
dawkach . Większość lekarzy nie była tak wstrzemięźliwa, szczególnie w kwestii
31
stosowania laudanum, czyli spirytusowego roztworu opium . Było ono uważane
za skuteczne lekarstwo o właściwościach z jednej strony uspokajających, z drugiej
zaś pobudzających i dodających sił witalnych. Szczególnie chętnie przepisywano
laudanum kobietom, uważano bowiem, że natura stworzyła je szczególnie labilnymi emocjonalnie, a specyfik ten miał łagodzić doznawane przez nie napięcia.
I tak jakiś nieznany z nazwiska konsyliarz zapisał laudanum Maryli Putkamerowej,
która, po gwałtownej scysji z ukochanym Adamem Mickiewiczem, miała zażyć
32
33
150 gran tego specyfiku z myślą o samobójstwie .
Równie popularne były krople Hoffmana (Liquor anodinis Hoffmanni). Była
34
to mieszanka eteru (tzw. siarczanego) ze spirytusem w proporcji 1:3 . Ten wynalazek wybitnego niemieckiego lekarza Friedricha Hoffmanna (1660–1742) był,
podobnie jak laudanum, popularny głównie wśród kobiet. Ślad używania go na
ziemiach polskich ma jednak charakter raczej pośredni. W napisanym przez profesora Uniwersytetu Lwowskiego Feliksa Pfaua podręczniku dla akuszerek i położnych znalazło się zastrzeżenie, by kobietom ciężarnym lub rodzącym pod żadnym
35
pozorem nie podawać w wypadku wystąpienia konwulsji tego właśnie specyfiku .
Kroplami Hoffmanna leczył natomiast bliżej niezidentyfikowane „słabości” przebywający w niewoli rosyjskiej po klęsce powstania kościuszkowskiego Julian
Ursyn Niemcewicz. Pragnienie posiadania stale przy sobie buteleczki z kroplami
doprowadziło go zresztą do bardzo nieprzyjemnej i groźnej scysji z rosyjskim
28

Ibidem, s. 106.
Ibidem, s. 203.
30
J. F
, Toksykologia czyli krótki rys nauki o truciznach, Warszawa 1815, s. 68.
31
Do spopularyzowania opium jako leku przyczynił się m.in. Paracelsus uznający stosowanie małych dawek różnych trucizn, także środków mających działanie halucynogenne, za skuteczne lekarstwo. Podobne poglądy reprezentowali Leopold Lafontaine, lekarz Stanisława Augusta, i Krzysztof
Kluk, autor Dykcjonarza roślinnego, t. I–III, Warszawa 1786–1787. Zalety opium jako lekarstwa opisał też Baltazar Ludwik Tralles w dziele Usus opii, Vratislavie MDCCLXXIII.
32
Gran — jednostka masy zwana także ziarnem, używana na ziemiach polskich do początku
XIX w.; 1 gran to w przybliżeniu 0,065 g.
33
Korespondencja Filomatów (1817–1823), oprac. M. Z
, Warszawa 1989, s. 338, list
Tomasza Zana do Adama Mickiewicza, 22 października 1822. Maryla Putkamerowa nie miałaby zresztą żadnego kłopotu, by zaopatrzyć się w laudanum i bez pomocy lekarza. Lekarstwa, także i te zawierające opium, sprzedawano w aptekach bez recept i ograniczeń.
34
Także i dziś w Internecie są one polecane jako skuteczny środek uspokajający, vide ttp://rozanski.li/144/dlaczego-waleriana-kozlek-czasem-nie-dziala-uspokajajaco/ [dostęp: 20 października 2016].
35
F. P , Zasady sztuki położniczej dla niewiast tejże sztuce się oddających, Lwów 1838, s. 220.
29
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strażnikiem, który nie chciał mu ich oddać. Trudno powiedzieć, czy nadzorca
także chciał zażyć ten specyfik, czy odmówił Niemcewiczowi prawa posiadania go
36
ze względów regulaminowych .
Zapotrzebowanie na opium na ziemiach polskich musiało być duże, skoro
w „Pamiętniku Farmaceutycznym Wileńskim” tylko w 1821 r. ukazały się trzy znamienne teksty poświęcone temu narkotykowi. Pierwszy z nich, „Doświadczenie
wyrabiania opium przez Pana John-Joung”, poświęcony został możliwościom
wprowadzenia intensywnej uprawy opium w Europie; mak miał być siany na dobrze
37
użyźnioną ziemię między sadzonki ziemniaczane . W kolejnym artykule Antoni
Mikoszewski z uniesieniem i sporym wzruszeniem odnosił się do eksperymentu
nieznanego z imienia Wyleżyńskiego, który z sukcesem wykazał, że „mleczny sok
38
sałaty zasuszony ma skutki zagranicznego opium” . I wreszcie w ostatnim tekście, „Ostrzeżenie względem opium” wbrew zawartej w tytule sugestii znalazła
się informacja nie o szkodliwości tego specyfiku, ale o częstych wypadkach jego
39
fałszowania i sprzedawania w formie rozcieńczonej, a więc słabszej .
Popularność opium na ziemiach polskich podkreślał w swoim „Dziele o pijaństwie” również wileński lekarz Jakub Szymkiewicz, wymieniając je na pierwszym
miejscu wśród stosowanych tam środków odurzających. Szymkiewicz, pionier
rozważań o problemie uzależnień, pisał o opium: „w małej dozie lekarstwa jest
40
najdzielniejszym, w większej odurza, upaja i usypia” .
41
Opium, laudanum, krople Hoffmanna, nieco później krople Inoziemcowa ,
eter czy morfina to specyfiki medyczne, które wykorzystywano nie tylko dla ulżenia cierpieniom pacjentów. Wielu ówczesnych lekarzy nie zdawało sobie sprawy,
że mogą one być przyczyną nałogu, niedostatecznie rozumiano bowiem istotę uza42
leżnienia, także od alkoholu . Dopiero pod koniec wieku fachowa prasa opisywała

36

J.U. N
, Pamiętniki czasów moich, oprac. J. D , t. II, Warszawa 1957, s. 168–169.
„Pamiętnik Farmaceutyczny Wileński”, 1821, z. 1, s. 85–89.
38
Odezwa i postrzeżenia obywatela wołyńskiego nadesłane do Wydziału Farmaceutycznego
w rzeczy jego Pamiętnika, „Pamiętnik Farmaceutyczny Wileński”, 1821, z. 1, s. 90–95.
39
„Pamiętnik Farmaceutyczny Wileński”, 1821, z. 2, s. 153–155.
40
J. S
, Dzieło o pijaństwie, Wilno 1818, s. 48.
41
Krople Inoziemcowa to mieszanka nalewek ziołowych z nalewką opiumową, popularny lek na
kłopoty gastryczne w drugiej połowie XIX i w XX w. (także po II wojnie światowej). Ich wynalazcą
był najpewniej Franciszek Pantoczek (1811–1895), polski aptekarz, uczestnik spisku ks. Piotra Ściegiennego, skazany na służbę w korpusie kaukaskim, vide A. C
, Polacy w nurcie przeobrażania
kulturowego Kaukazu w XIX i na początku XX wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska.
Sectio F, Historia”, t. LX, 2005, s. 72.
42
O skomplikowanym procesie powstawania uzależnienia od alkoholu jako problemie społecznym, a nie jednostkowych przypadkach „pijaków” czy „opojów” vide P. F
, M. de B
,
Podwójny agent, tłum. S. G
, Łódź 1990, s. 138–141. Autorzy podkreślają wpływ wydłużania się średniej życia człowieka, wzrostu dobrobytu, poprawy jakości alkoholu, sposobów jego przechowywania i dystrybucji, a wreszcie pośrednio także procesów demokratyzacji na wzrost zagrożenia
37
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przypadki „pijaństwa makowcem” oraz przestrzegała przed niebezpieczeństwami
43
związanymi ze stosowaniem innych tego rodzaju naturalnych środków .
Odurzające właściwości wielu roślin, nie tylko maku lekarskiego, były znane i wykorzystywane od dawna w medycynie ludowej. Środki takie pełniły funkcje lecznicze, magiczne, a niekiedy urozmaicały też czas świąteczny. Objęte tabu
zezwalającym na używanie ich tylko w określonych, rzadkich przypadkach nie
stanowiły w zasadzie problemu społecznego. Wspomniany już Szymkiewicz —
jednak wyraźnie już zaniepokojony — opisał występujące na początku XIX w.
praktyki polegające na odurzania się przez lud wiejski rosnącymi dziko tuż przy
zagrodach i obejściach roślinami. Jako najbardziej popularne wymienił bagno,
biełun i blekot, inaczej zwany szalejem. Bagno miało być także często używane
do fałszowania piwa przez żydowskich arendarzy, w celu skłonienia wieśniaków
do swobodniejszego szastania pieniędzmi. Chłopi odurzali się także bagnem,
wąchając je. Popularny miał być również zwyczaj dodawania biełunu do palenisk w baniach. Odurzeni wieśniacy mieli potem „biegać goli po polach”. Także
blekot „w lewatywie dawany sprawuje manie i szaleństwo, podobnie używa się
w łaźniach dla żartu”. Lekarz zaznaczał jednak, że okropny smak wszystkich tych
roślin i przykre następstwa ich stosowania powstrzymują od częstego sięgania po
44
nie . Gruntowniejsze poznanie katalogu środków halucynogennych używanych na
ziemiach polskich oraz ich miejsca w kulturze i świadomości mieszkańców tych
terenów byłoby zapewne możliwe dzięki materiałom etnograficznym zbieranym
w XIX w. Jak dotąd nie zostały one jednak wystarczająco pod tym kątem zanalizowane.
Przy takiej mnogości dostępnych i chyba dość w tych czasach popularnych
środków odurzających rodzi się pytanie, czemu Krasiński sięgnął właśnie po eter.
Ten wybór miał najpewniej wymiar entuzjastycznej akceptacji przez poetę procesów modernizacyjnych, zachodzących wówczas w całej Europie. Eter był oczywiście substancją znaną już od trzech wieków — jako pierwszy zsyntetyzował go
najpewniej Walery Cordus (1515–1544), niemiecki botanik i chemik, poddając
alkohol procesowi dehydratacji kwasem siarkowym. Cały proces opisał, nazywając
45
efekt swego eksperymentu słodkim olejem witriolowym . Odkrywca, zrozumiał,
że nie dotarł do formuły tworzenia złota. Porzucił swój wynalazek i nie przeanauzależnieniem alkoholowym. Niewątpliwie wiele z tych czynników ma analogiczny wpływ na rozwój
narkomanii.
43
Pijaństwo makowcem, „Wiadomości Farmaceutyczne”, t. VII, 1880, nr 7–8, s. 290–291; cf.
E. O
, Otrucie 9 osób nasionami lulka czarnego, „Gazeta Lekarska”, 1890, nr 42, s. 827–834;
vide też B. W
, Zatrucia roślinnymi środkami odurzającymi na podstawie polskiej literatury
naukowej w XIX wieku [w:] Historia leków naturalnych, t. VI: Rośliny odurzające w polskiej literaturze
naukowej XIX wieku, Warszawa 2007, s. 51–83.
44
J. S
, Dzieło o pijaństwie, s. 52–53, 55.
45
A. D
, Czy Walery Cordus był odkrywcą eteru? Argumenty za i wątpliwości na nie,
„Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, t. LX, 1997, z. 4, s. 427–442.
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lizował jego właściwości. Z substancją eksperymentowali później Paracelsus oraz
Cromwell Mortimer, któremu eter zawdzięcza swoją ostateczną nazwę (od 1741 r.).
Od tego też czasu eter stał się popularnym środkiem cucącym i takie jego zastosowanie znał do 1847 r. także Krasiński. W usta jednej z tragicznych bohaterek „NieBoskiej komedii” (1833), Żony, włożył skierowane przez nią do Męża zdanie:
46
„Możeś zasłabł nagle mój drogi? Wstanę i dam Ci eteru” . Właściwości usypiające
i znieczulające specyfiku dostrzeżono już wcześniej, ale nie zainteresowano się
nimi na poważnie. Dopiero przypadek nagłego zaśnięcia laboranta po przypadkowym rozbiciu butelki z eterem (1841) sprawił, że od 1845 r. ten środek, najpierw
w Stanach Zjednoczonych (Wiliam Morton, dentysta), a później w Europie (grudzień 1846, Robert Liston w Londynie), zaczęto stosować do usypiania pacjentów
w trakcie zabiegów chirurgicznych.
Krasiński, podobnie jak wielu mu współczesnych, był zafascynowany
modernizacją, śledził kolejne wynalazki i lubił je sam wypróbowywać. Bardzo
poruszyła go wiadomość o wynalezieniu przez niemieckiego chemika Christiana
Friedricha Schönbeina w 1845 r. bawełny strzelniczej i już w końcu 1846 r.
sam korzystał z tej nowinki, chodził kilka dni z rzędu ze swoim przyjacielem
47
Stanisławem Koźmianem na strzelnicę . Podobnie fascynowały go prace zmierzające do wynalezienia urządzeń sterujących balonami czy wyliczenia francuskiego
matematyka Urbana-Jeane’a Le Verriera, które wykazały istnienie nowej, do
48
1845 r. nieznanej planety w układzie słonecznym, nazwanej później Neptunem .
Słuszność tych wyliczeń już rok później potwierdziły obserwacje teleskopowe
Johanna Gottfrieda Gallego. Poruszony kolejnymi tego rodzaju wydarzeniami
poeta pisał: „Jakże pełne gazety co chwila najdziwniejszych czy odkryć, czy zda49
rzeń, czy przeczuciów” . W takim też nastroju 23 lutego 1847 w prenumerowanej
przez siebie gazecie „L’Epoque” Krasiński przeczytał artykuł o orzeźwiających
i relaksujących właściwościach eteru, który, jak napisał autor, „porywa do siód50
mego nieba” . „L’Epoque” była ultrakonserwatywnym dziennikiem założonym
w 1845 r. przez Bernarda Adolfa Graniera de Cassagnaca, znanego dziennikarza, ale też interesującego historyka, zajmującego się m.in. żyrondystami i epoką
51
dyrektoriatu . Pismo bardzo ostro atakowało politycznie rząd Franciszka Guizota.
W tym samym czasie Krasiński przygotowywał memoriał dotyczący sytuacji ziem
polskich wobec aneksji Wolnego Miasta Krakowa przez Austrię, który zamierzał

46

Z. K
, Nie-boska Komedia [w:] idem, Pisma, t. III, s. 11.
Idem, Listy do Konstantego Gaszyńskiego, s. 450.
48
Vide I.S. S
, Zygmunt Krasiński wobec odkryć przyrodniczych, „Wiadomości Chemiczne”,
t. LXV, 2011, z. 7–8, s. 712–718.
49
Z. K
, Listy do Adama Sołtana, s. 514.
50
„L’Epoque”, 23 lutego 1847.
51
Na przykład: B.A. G
C
, Histoire du Directoire, Paris 1851–1863; idem,
Histoire des Girondins et des massacres de septembre, Paris 1860.
47
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przekazać właśnie Guizotowi52. „L’Epoque”, by utrzymać się na trudnym paryskim rynku, umieszczała na swoich łamach również teksty, które miały zwiększyć jej poczytność, m.in. informacje o nowościach naukowych i medycznych.
Do historii prasy gazeta ta weszła jako pierwsza drukująca sprawozdania sądowe.
Cassagnac nie był prekursorem w propagowaniu na łamach prasy narkotyków
i narkotyzowania — wcześniej, w lutym 1846 r., w „Revue des Deux Mondes”
53
Teofil Gautier propagował haszysz i doznania towarzyszące jego zażyciu .
Artykuł w „L’Epoque” był entuzjastycznym peanem na cześć eteru, ale także
dostarczał praktycznych porad, jak zabrać się do eteryzowania. Korzystając z tych
wskazówek, Zygmunt Krasiński udał się do pobliskiej angielskiej apteki i bez
jakiejkolwiek recepty, za niewygórowaną cenę dwóch franków — tyle wydawał
m.in. na tygodniową prenumeratę „L’Epoque” — kupił butelkę zawierającą dwie
uncje eteru. Dla wygody użycia specyfik ten sprzedawano w butelkach o szerokich szyjkach, bo choć później większość sięgających po eter piła go, mieszając z innymi płynami (od alkoholu po soki owocowe), „L’Epoque” zachęcała do
użycia metody wziewnej, zapewniając, że ten sposób gwarantuje ulgę skołatanym
nerwom. Sposób aplikacji odpowiadał zresztą doskonale ówczesnemu przeko54
naniu o szczególnym znaczeniu zmysłu węchu . Honoriusz Balzak pisał wręcz:
„ów zmysł, który, bezpośredniej niż inne stykając się z systemem mózgowym,
musi, przez swoje zaburzenia, powodować niedostrzegalne wstrząsy w narządach
55
myśli” . Pierwszy seans eterowy małżonkowie odbyli na plaży, stosując się ściśle
do zaleceń z „L’Epoque”, wciągali eter wolno nosem do płuc, a wydychali ustami.
56
Ograniczyli się do zalecanej dawki półuncjowej .
Nieomal równocześnie z eterowym eksperymentem Krasińskiego, 6 lutego
1847 w Krakowie, dr Ludwik Bierkowski dokonał pierwszej na ziemiach polskich
operacji w znieczuleniu eterowym. Uśpiono w ten sposób dwóch pacjentów. Nim
zdecydowano się na zastosowanie takiego środka, sprawdzono jego działanie na
uczniach chirurgicznych; doznali oni „błogiego odurzenia”, co zachęciło lekarzy
57
do kontynuowania eksperymentu . 15 lutego próbę operacji w eterowym znieczuleniu ogólnym podjął w warszawskim Szpitalu Ewangelickim zespół lekarzy na
czele z Ludwikiem Koehlerem. Niestety próba nie w pełni się powiodła. Pacjent

52

Z. K
, Pisma, t. VII: Deux puissances (fr.), s. 169–191, oraz Memoriał do Guizota (pol.),
tłum. S. T
, s. 425–446.
53
Vide https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Club_des_Hachichins [dostęp: 2 października 2016].
54
A. C
, We władzy wstrętu: społeczna historia poznania przez węch: od odrazy do snu
ekologicznego, tłum. A. S
, Warszawa 1998, s. 257.
55
H. B
, Ludwik Lambert, Komedia ludzka, tłum. T. B -Ż
, Warszawa 1924, s. 22.
56
Swoje przygotowania do seansu eteryzacji Zygmunt Krasiński opisał w liście do Delfiny Potockiej (t. III, s. 228).
57
„Gazeta Krakowska”, nr 31, 9 lutego 1847.
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odczuwał bowiem ból, co oznaczało, że dobrano nieodpowiednią dawkę58. Pięć dni
później zupełnie już udany zabieg wykonał dr Aleksander Antoni Le Brun. Tego
samego dnia odbył się również pierwszy tego rodzaju zabieg w prywatnym mieszkaniu. Dr Ludwik Nathansohn i Leon Koenitz zoperowali cierpiącą na raka piersi
59
kobietę. Także i oni wcześniej podjęli próbę sprawdzenia działania eteru na sobie .
60
Później podobne operacje przeprowadzano prawie codziennie . Te pierwsze próby
znieczuleń przy pomocy eteru zaowocowały dwoma nieoczekiwanymi reakcjami.
Pierwsza była jak najbardziej uprawniona i zgoła racjonalna. Zaniepokojona eksperymentami eterowymi Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych
Królestwa Polskiego, po otrzymaniu kilku informacji o śmierci pacjentów w trakcie
operacji i po konsultacji z Radą Lekarską, nakazała, by sprzedaż eteru w aptekach
i składach aptecznych odbywała się tylko na podstawie recept wydanych przez
lekarzy, którzy mieli „prawo do praktyki nieograniczonej”. Operacje w eterowym
znieczuleniu powinny zaś, według zaleceń, odbywać się jedynie w szpitalach
po konsultacji z naczelnym lekarzem. Dentystom pozwolono natomiast używać
61
tego środka wyłącznie w asyście co najmniej dwóch lekarzy . Dla wzmocnienia
wydźwięku rozporządzenia Rada Lekarska Królestwa Polskiego niebawem opublikowała informację o niebezpieczeństwach związanych ze stosowaniem takiego
znieczulenia. Podkreślano, że co prawda eter ujmuje bólu, ale nie jest do końca
62
przebadany i trzeba stosować go ostrożnie i pod nadzorem .
Tymczasem do przebywającego nadal w Nicei Krasińskiego dotarły za pośrednictwem Stanisława Koźmiana informacje o warszawskiej nieudanej próbie znieczulenia pacjenta. Poeta potraktował tę wiadomość z entuzjazmem. Wedle niego
fakt ten miał dowodzić szczególnej siły polskiego narodu. Pisał poruszony: „czyż
nie dowodziż to żywotności rodzinnej, plemiennej, wyższej niż w systemacie nerwowym Franków lub Germanów; nie dowodziż to przeznaczenia na przyszłość, bo
63
nie na darmo żywotność dana na rozlanie się w świat” .
Eter ze środka znieczulającego szybko stał się tanim sposobem odurzania,
64
a jego popularność trwała długo .
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W. N
, Chirurgia w dobie zaborów [w:] Zarys dziejów chirurgii polskiej, Warszawa,
red. W. N
, Warszawa 2011, s. 173; „Kurier Warszawski”, nr 48, 19 lutego 1847.
59
„Gazeta Warszawska”, nr 62, 5 marca 1847.
60
„Kurier Warszawski”, nr 55, 26 lutego 1847.
61
„Gazeta Warszawska”, nr 68, 11 marca 1847.
62
„Gazeta Warszawska”, nr 74, 17 marca 1847.
63
Z. K
, Listy do Koźmianów, s. 114.
64
A. Z
g, „Villages... Reek of Ether Vapours”: Ether Drinking in Silesia before 1939,
„Medical History”, t. LIV, 2010, s. 387–396.
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On hallucinogens, drugs, and medicaments.
The case of etherisation of Zygmunt Krasiński by pen of social historian
Abstract
In the early nineteenth century there was a trend for experiments with drugs. In general,
Polish sources remain silent on the question of intoxication other than with alcohol. However,
there is one exception of Zygmunt Krasiński who in great detail described his experiments
with ether. These tests of the poet are a starting point for further research into the role
of drugs in the life of Poles. Reading of medical guides, but also of literary works leads to
the conclusion that opium and its derivatives were often used, regarded usually as medicine
or a substance to improve mood. In the opinion of Dr. J. Frank, opium was definitely
overused in the Polish lands, mainly due to the fact that many doctors did not know that
the constant use of drugs, like that of alcohol, can progress to an addiction. In the country,
people used local intoxicating plants (datura, cowbane etc.). Possibilities of addition were
limited only by unpleasant side effects.
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Uniwersytet Warszawski
Instytut Historii Sztuki

„Absyntomania” w Belle Époque
W boskie uniesie cię metamorfozy
Absynt nad wszystkie wyższy alkohole!
Antoni Lange („Absynt”)1

Pod koniec XIX w. poeci wyśpiewywali na jego cześć hymny i ody, układali sonety, opiewali magiczne działanie trunku wiodącego wyobraźnię w rejony absolutu,
zapomnienia, marzeń i słodkiej dekadencji. Wysokoprocentowy absynt (pod koniec
XIX w. o mocy ok. 70–80%), napój z ekstraktu piołunu, anyżku, hyzopu, kopru włoskiego, melisy, nazywany w Belle Époque zieloną muzą, boginią, wróżką (fr. fée
verte, ang. green fairy) był idealnym kompanem bohemy odrzucającej w imię
wolności życia i sztuki społeczny porządek, konwencje zachowań, normy moralne
i seksualne. Nawet jeśli trudno dowieść, że alkohol inspirował symbolistów, to
z pewnością był świadkiem rodzących się programów i rebelii. Absynt zyskał
reputację trunku artystów w drugiej połowie XIX stulecia, w dobie gwałtowanego
rozkwitu życia towarzyskiego w kawiarniach literackich artystycznych dystryktów Paryża, jak Dzielnica Łacińska, Montparnasse czy Montmartre. W „zielonych
godzinach”, między piątą a siódmą wieczorem, jego zapach unosił się na wielkich
paryskich bulwarach, gdzie bawiła się zamożna burżuazja. Delektowanie się alkoholem stało się czynnością publiczną, trwałym elementem towarzyskiego życia,
a moda na piołunówkę przyjęła się w modernistycznych kręgach Europy. Stanisław
Przybyszewski rozpoznał w niej arsenał Szatana, przekleństwo ludzi urodzonych
2
pod znakiem straszliwego Saturna , co zdawał się potwierdzać swoim życiem
Paul Verlaine, kontrowersyjny twórca „Poèmes saturniens” (1866). Co ciekawe,
1

A. L
, Ballady pijackie [w:] idem, Poezye, wyd. autorskie, Kraków 1898, s. 21–22, cyt. za:
J. W
, Absynt w kulturze Młodej Polski, cyt. za: http://www.maska.psc.uj.edu.pl/varia/artykuly
?p_p_id=56_INSTANCE_CVGinNlIwZo9&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_
col_id=column–3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&groupId=40768330&articleId=46950147 [dostęp: 3 marca 2017].
2
S. P
, Moi współcześni wśród obcych, Warszawa 1958, s. 307–308.
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w „Scènes de la vie de Bohème” Henri Murgera, kronice życia cyganerii publikowanej najpierw w serii szkiców w przeglądzie „Le Corsair” w 1848 r., a w roku
1851 w postaci książki, absynt nie odgrywał jeszcze roli atrybutu definiującego
status ekscentrycznego artiste maudit. Trunku nadużywał Alfred de Musset, melancholijny poeta i nieszczęśliwy kochanek, upamiętniający gorycz utraconej miłości,
któremu przypisywana jest oda na cześć zielonego likieru nazywanego bajecznie
siostrą śmierci. Uroki napoju zapomnienia cenił również Charles Baudelaire, neurotyczny dandys, miłośnik blasków rozkładu życia wielkiego miasta, sławiący
3
wino i haszysz jako środki potęgowania osobowości . „Zielony demon” pojawił
się w jego poezji pod postacią kobiety w wierszu „Trucizna”, w którym podmiot
liryczny wyznaje:
Lecz zdradliwszą truciznę kryją twe zielone
Oczy, o moja miła,
Gdzie moja drżąca dusza się na wspak odbiła,
A moje sny spragnione
Piją z tych gorzkich źródeł, gdzie drzemie zła siła4.

Podobne aluzje do fée verte występują w strofach Verlaine’a, np. w „La bon5
ne chanson” . W „Paryskim splinie” Baudelaire konstatował: „Trzeba wciąż być
pijanym. To cały sekret: w tym tkwi wszystko. Żeby nie czuć straszliwego ciężaru
6
Czasu, który miażdży wam barki i zgina grzbiet ku ziemi” . Absynt, w latach pięćdziesiątych dopiero podbijający świat paryskich lokali, należał do rodziny alkoholi, którym przypisywano moc dostępu do tajemnicy tworzenia. Choć w założeniu
autora „Kwiatów zła” pijanym można było być od poezji, to często przecież pozostawała ona w „mistycznej komunii” z alkoholem. Miłośnikami trunku byli: Oscar
Wilde, Ernest Dowson, Charles Cros, Max Jacob, André Salmon, Arthur Rimbaud,
Paul Verlaine i Guillaume Apollinaire, autor poetyckiego tomiku zatytułowanego
„Alkohole”. Alfred Jarry, mistrz teatru absurdu, twórca osławionego „Króla Ubu”,
wierzył w dobroczynne działanie zielonego likieru jako środka intensyfikującego
proces twórczy, otwierającego nowe możliwości poznawcze i zmysłowe. Absynt
— nazywany przezeń świętym ziołem i esencją życia — pił w czystej postaci, nie
mieszał go z wodą. Ewokatywna poezja symbolistyczna inspirowała się muzyką,
wykorzystywała synestezję do konstruowania wizji, płynnych form, metafor stanów duszy, malarskich miraży. Absynt, założycielski mit bohemy fin-de-siècle,

3

Ch. B
, Wino i haszysz jako środki potęgowania osobowości [1851] [w:] tegoż,
Sztuczne raje, wstęp i przekł. R. E
, Gdańsk 2009, s. 31.
4
Ch. B
, Trucizna, przekł. M. L
, cyt. za: https://poema.pl/publikacja/
29800–charles-baudelaire-trucizna [dostęp: 12 marca 2017].
5
P. V
, La bonne chanson, cyt. za: http://www.poetes.com/textes/ver_bc.pdf [dostęp:
12 marca 2017].
6
Ch. B
, Paryski splin [Małe poematy prozą] XXXIII [w:] idem, Sztuczne raje, s. 237.
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wyzwalać miał nowe, silne doznania, fantazje, halucynacje, realizując dekadenckie
pragnienie transgresji, anarchii, ekstrawagancji.
Zanim jednak ten modny aperitif, uwznioślony literacko i utrwalony w dziesiątkach rycin, obrazów, plakatów i fotografii przełomu wieków, stał się eliksirem „wyklętych artystów”, przez wiele stuleci nie był kojarzony ani ze sztuką,
ani z szaleństwem. Od starożytności piołun (Artemisia absinthium) wykorzystywano w medycynie jako lekarstwo na gorączkę, reumatyzm, choroby weneryczne
i żołądkowe, a również jako środek stymulujący poród. Jego antyseptyczne działanie znano już w Egipcie 1600 lat p.n.e. W antycznej Grecji, gdzie pojęcie apsinthion oznaczało niezdatność do spożycia, wiązano jego początki z boginią łowów
Artemidą (która miała ofiarować leczniczą roślinę Chironowi) albo królową Hali7
karnasu, Artemizją II . Medyczne właściwości napoju z piołunu cenione były
przez Pitagorasa, Hipokratesa i Galena. Nowoczesna historia trunku rozpoczęła się
dopiero na przełomie XVIII i XIX stulecia w Szwajcarii. Wedle legendy zbiegły
z Francji po rewolucji lekarz Pierre Ordinaire, kontynuujący praktykę zawodową
w szwajcarskiej miejscowości Couvet, miał przyrządzać absynt — obok innych
farmaceutycznych specyfików — według własnej receptury. Współcześni znawcy
przedmiotu przekonani są jednak, że to nie medyk, ale Henrietta Henriod produkowała absynt na podstawie własnego przepisu, a nazwisko Ordinaire’a sankcjono8
wać miało piękną legendę męskiej, francuskiej i naukowej genezy likieru . Jednym
z klientów Hennriod był major Daniel-Henri Dubied, który kupił recepturę w 1797 r.
i wspomagany przez zięcia zaczął destylować alkohol w następnym roku. Zięć ów,
Henri-Louis Pernod, odniósł sukces w 1805 r., założywszy fabrykę w Pontarlier we
Francji. Konsumpcja produkowanego przezeń regionalnego alkoholu wzrastała,
a dzięki marce Pernod zaczęto cenić nie tylko jego lecznicze właściwości. Walory
zdrowotne zaważyły na sukcesie trunku w szerszych kręgach francuskiej burżuazji
w kolejnych dekadach, czasach kolonialnej konkwisty prowadzonej przez francuską monarchię w północnej Afryce w latach 1830–1847. Znękanym egzotycznymi
chorobami i cierpiącym w upalnym klimacie Algierii francuskim żołnierzom podawano porcje wysokoprocentowego absyntu, który pomagał w zwalczaniu malarii
i przynosił ulgę. Powracający do ojczyzny weterani mieli ochoczo sięgać po trunek
opromieniony już glorią ciężkiej służby, żołnierskiego życia, patriotyzmu. Absynt
miał zatem swój mityczny udział w budowaniu francuskiego imperium kolonialnego. Jako drogi „narodowy” aperitif spożywany był najpierw przez zamożną
klasę średnią, w miarę upływu czasu demokratyzował się jednak coraz bardziej,
co skutkowało obniżaniem jego jakości i ceny. Przemysłowo wytwarzany spirytus
(alcool d’industrie) od połowy stulecia wypierał tradycyjną produkcję win (alcool
de vin). Za drugiego Cesarstwa absynt pili artyści, intelektualiści i klasa pracująca.
7

D. L
, Absinthe. The Cocaine of the Nineteenth Century. A History of the Hallucinogenic
Drug and Its Effect on Artists and Writers in Europe and the United States, Jefferson-London 2004, s. 1.
8
J. A
, Hideous Absinthe: A History of the Devil in a Bottle, London 2009, s. 21.
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Stolica Francji — zwłaszcza po wielkiej przebudowie barona Georges’a Haus9
manna w drugiej połowie XIX stulecia — stała się „błyszczącą witryną reżimu” ,
10
la ville spectacle . W Paryżu organizowano Wystawy Powszechne (1855, 1867,
1889, 1900) ściągające turystów i artystów z całej Europy i spoza Oceanu. Żadne
inne miasto nie odnotowało takiego rozkwitu kawiarń, brasseries, bistro, caffé11
concerts, rewii i innych lokali, których nazwy dzisiaj już zapomniano . Po traumie
wojny francusko-pruskiej i Komuny Francja chciała się bawić. Nastała złota era
kabaretów. Ceremonia picia absyntu stała się nieodzownym elementem kultury
12
miasta, a bankiet rytuałem towarzyskiego życia . Już w latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych Café Guerbois i Nouvelle Athène były miejscem spotkań
i dyskusji środowiska impresjonistów. Symbolistów przyciągały w kolejnej dekadzie klub literacki Les hydropathes na Montparnasse i założony przez Roberta
Salisa słynny klub Le Chat Noir na Montmartrze, kawiarnia organizująca literackie
wieczorki i wydająca tygodnik pod tym samym tytułem. W piśmie publikowano
wiersze Mallarmégo i Verlaine’a, humorystyczne kroniki i karykatury. Znanymi
gośćmi Czarnego Kota byli Guy de Maupassant, Théodore de Banville, Eric Satie.
Popularne były również Cabaret des Assassins, Moulin Rouge, Moulin de la
Galette, Mirliton, Divan Japonais. To wówczas, w klimacie dekadenckich przyjemności, wizerunek artysty obrósł „kliszami” biednego, ale twórczego Cygana, odda13
jącego się nałogowi, śpiącego do południa, żyjącego nocą . W oparach alkoholu
i atmosferze nieustannego eksperymentu, zabawy przekraczano granice sztuki, ale
i zdrowego rozsądku, upijając się na umór. Halucynogenne efekty, jak wierzono
jeszcze na początku XX w., były efektem działania olejków eterycznych piołunu.
Uzależnienie od absyntu — absinthisme, odróżniano nawet od alkoholizmu, którego objawy zdawały się wówczas łagodniejsze. Wraz z umasowieniem się absyntu
(tańszego od wina), którego gorsze gatunki dostępne były także dla proletariatu,
widoczniejsze zaczęły być społeczne skutki nałogowego picia: akty agresji, przypadki obłędu, delirium tremens, zbrodnie wstrząsające opinią publiczną, komentowane przez prasę. W 1860 r. ukazała się w Paryżu praca Henri Balesty „Absinthe et
9

J.-C. Y , Le second empire. Politique, société, culture, Paris 2012, s. 186.
Paris 1900. La ville spectacle [katalog wystawy Museée du Petit Palais], Paris 2014.
11
Vide W. S
H
, The World of the Paris Café. Sociability among the French Working
Class 1789–1914, Baltimore-London 1996.
12
R. S
, The Banquet Years. The Origins of the Avant Garde in France 1885 to World War
I, Toronto 1968, s. 3.
13
I. P
, Esprit Montmartre. La Bohème and a view of an unfamiliar Paris [w:] Esprit
Montmartre. Bohemian Life in Paris around 1900 [katalog wystawy Schirn Kunsthalle], Frankfurt am
Main 2014, s. 25. Vide także: Toulouse Lautrec and Montmartre [katalog wystawy National Gallery
of Art], Washington 2005; D. F
, Bohemian Paris. Picasso, Modliliagni, Matisse and the Birth
of Modern Art, New York 2001; J.-P. C
, La vie quotidienne à Montmartre au temps de Picasso
1900–1910, Paris 1978; D. F
, Montparnasse und Montmartre. Künstler und Literaten zu Beginn
des 20. Jahrhunderts, Berlin 2011.
10
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Absintheurs”, opisująca sensacyjne historie tragedii rodzinnych, których przyczyną
był osławiony zielony likier. Badający alkoholików w paryskim szpitalu doktor
Auguste Motet, autor wydanych w 1859 r. „Considérations générales sur l’alcooolisme et plus particulièrment des effets toxiques produits sur l’homme par la
liquer absinthe”, konkludował, że absynt jest gorszy niż inne alkohole, odpowiada
bowiem za halucynacje i delirium. W 1903 r. opisano nawet substancję powodu14
jącą toksyczność absyntu — tujon . Choć pojawiały się fachowe głosy podważające psychoaktywne działanie specyficznych związków chemicznych zawartych
w absyncie a wiążące je po prostu z działaniem wysoko stężonego alkoholu, fée
verte zyskała reputację królowej trucizn, „pociągu do Charenton” — azylu dla
15
obłąkanych . Pod koniec XIX w. spożycie tego trunku nieustannie wzrastało. Jeśli
16
w 1874 r. wynosiło we Francji 700 tys. litrów, to w 1910 r. już 36 mln . Między
17
1885 a 1892 r. w samym Paryżu konsumpcja absyntu wzrosła o ponad 100% .
Likier zdobył popularność, stał się zarazem zdemonizowanym obiektem moral18
nej paniki , społeczną i narodową plagą, diagnozowaną z wielką przenikliwością
już przez Émile’a Zolę w „L’assommoir” (Paris 1877). Polski tytuł powieści,
„W matni”, oddający sytuację ludzi zdeklasowanych i wykluczonych, nie wyraża
jednakże subtelności francuskiego oryginału. Termin l’assommoir odwołuje się
bowiem do żargonowego określenia taniej knajpy, podrzędnego lokalu, mordowni,
w której zapijali niedole życia przedstawiciele najniższych warstw. Istotnie, miejsce to stawało się pułapką, z której wyjście torowała dopiero śmierć. Główni bohaterowie Zoli, Gerwazyna i Coupeau, podlegają degradacji, której stopnie znaczone
są kolejnymi fazami nałogu aż po agonalne delirium tremens opisywane z naturalistycznym okrucieństwem. Człowiek-bestia, odhumanizowany i uprzedmiotowiony przez alkohol, przedstawiony jest jednak przez francuskiego pisarza jako
ofiara określonych warunków społecznych determinujących jego życiową klęskę.
Moralizatorskie przesłanie przyświecało Marie Corelli, która napisała trzytomową
powieść „Wormwood: A drama of Paris” (London 1890) o upadku głównego bohatera, Gastona Beauvois, należącego do pokolenia abstintheurs. Z perspektywy wiktoriańskiej Anglii Paryż rysował się jako siedlisko zepsucia, nihilizmu, występku,
naznaczonego triumfem „zielonego demona”.
Nie mniej złowieszcze oblicze zielonej muzy, tumaniącej umysły, alienującej i odsłaniającej mroczną stronę ludzkiej egzystencji, objawili malarze końca
14

Ph. B
, The Book of Absinthe: A Cultural History, New York 2001, s. 127–128.
B. D
opublikował rozprawę Absinthe: Ses proprietés et ses dangers, Bruxelles 1875,
w której rozprawiał się z mitami na temat absyntu, w samym alkoholu upatrując źródła epileptycznych
ataków, co potwierdza współczesna nauka, vide D. N
, Absinth. Medizin– und Kulturgeschichte
einer Genussdroge, diss., Universität von Heidelberg 2005, za: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/6081/1/Zusammenfassung.pdf [dostęp: 10 lutego 2017].
16
D. L
, Absinthe, s. 128.
17
J. A
, Hideous Absinthe, s. 7.
18
Ph. B
, The Book of Absinthe, s. 8.
15
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wieku. W kręgach plastycznych znani z alkoholizmu byli Vincent van Gogh, Henri
de Toulouse-Lautrec i Maurice Utrillo, syn malarki Suzanne Valodon; absynt
obecny był w życiu Paula Gauguina, Edvarda Muncha, Augusta Strindberga,
Pabla Picassa. Henri de Toulouse-Lautrec, potomek arystokratycznej rodziny
i osobliwość Montmartre’u, z racji rzadkiej choroby kości, wyglądu karła, stylu
życia i malarskiej pasji, znany był z gustowania w mieszankach alkoholowych.
Ów bywalec nocnych lokali ilustrujący życie gwiazd i prostytutek (femmes de
brasserie, grisettes, lorettes, gigolettes spędzających noce w tawernach), hulaka
i poszukiwacz nowych doznań, osiągał stan delirium. Jego dzieła, jak „Moulin de
la Galette” (1892, National Gallery of Art, Waszyngton), oddają gorączkowy rytm
kabaretowego życia, ale i maskowaną przez zabawę i alkohol pustkę. Nie wszyscy
jednak artyści podejmujący tematykę alkoholizmu byli nałogowcami, tak jak nie
wszyscy nałogowcy byli geniuszami wiedzionymi przez piołun w „boskie metamorfozy”. Jednym z pierwszych wizerunków absintheurs był obraz zgłoszony na
Salon 1859 r. przez Édouarda Maneta —
artystę, którego twórczość kilka lat później
znalazła się w samym centrum dyskusji
o nowoczesności, a który — wbrew skandalom wywoływanym przez jego płótna
— nie był prowokatorem, lecz przyzwoicie prowadzącym się i zamożnym przedstawicielem klasy średniej (il. 1). Malarz
ten dotykał w swojej twórczości problematyki miasta, nowoczesnych rytuałów czasu
wolnego i prostytucji. „Pijący absynt”,
namalowany u progu kariery Maneta,
został odrzucony przez jury Salonu i źle
przyjęty przez akademickiego nauczyciela
artysty Thomasa Couture’a, który miał
być wstrząśnięty obrzydliwościami nie19
godnymi malarstwa . Utrwalający prawdę
o współczesności obraz musiał epatować
wulgarnością, bezpośredniością ujęcia, niemalże propagandą pijaństwa. Zagadnienie
nałogu i narkotycznego działania absyntu
wkrótce potem, bo w 1863 r., stało się
tematem literackim w powieści Henry’ego
de Kocka „Les Buveurs d’Absinthe”.
Manet, przedstawiając charakterystyczny,
Il. 1. Edouard Manet, Pijący absynt, 1859,
znany z okolic Luwru paryski typ włóczęgi
Ny Carlsberg Glyptotek, Kopenhaga
19

G. H

, Manet and his critics, New Haven-London 1986, s. 22–24.
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zbierającego śmieci, dotykał również problemu modernizującego się miasta i jego
20
społecznego rozwarstwienia . To wielka przebudowa Paryża za czasów drugiego
Cesarstwa, która uprzywilejowała bogatych, uwidoczniła bowiem miejskie slumsy,
obszary biedy, bezrobocie.
Manet realizował postulaty ówczesnej krytyki Charles’a Baudelaire’a domagającego się od artysty modernité „heroizmu” życia współczesnego, utrwalania
najbardziej esencjonalnych przedstawień paryskiej ulicy, jej typów, efemerycznych
zjawisk. Poeta w eseju „Malarz życia nowoczesnego” (1863) pisał o przyjemności oglądania teraźniejszości, która „nie zależy tylko od piękna, które je stroi, ale
21
również od jej cechy zasadniczej — że jest teraźniejszością” . Kategoria współczesności dawała mandat przekraczaniu utrwalonych norm estetycznych, otwierała się na nowe rozumienie piękna jako kwintesencji tego co ulotne, przejściowe.
Ideę tę znakomicie realizowali malarze paryskich mód, ulicznego i kawiarnianego gwaru. Manet powracał do scenografii baru i café-concert („W kawiarni”,
Walters Art Gallery, Baltimore; „Bar w Folies-Bergère”, 1882, Courtauld Gallery,
Londyn), utrwalając — z pozycji flâneura — efemeryczność i melancholię tego
rozrywkowego świata. Choć dawna sztuka europejska znała wizerunki pijaków,
wesołych kompanii w gospodzie, Bachusa, to zwykle były one obciążone albo
moralizatorskim przesłaniem, albo alegorycznym kontekstem wyobrażeń zmysłów. Manet przedstawił współczesną postać (modelem był miejski włóczęga,
niejaki Collardet) w naturalnej skali, eksponując porzuconą pustą butelkę na
pierwszym planie i wypełniony absyntem kieliszek. Bohaterem obrazu jest więc
przedstawiciel niższych warstw społecznych, nie dość, że „zawłaszczający” przestrzeń dużego płótna niczym majestatyczne portrety haute bourgeoisie, to jeszcze
— poprzez dziwaczną taneczną pozę — skłaniający do porównań z „Obojętnym”
22
Antoine’a Watteau (Luwr) i naiwnymi typami filozofów Diega Velázqueza . Obraz
Maneta nie jest jednak ani niemoralny, ani moralizatorski, nie budzi współczucia
ani wzgardy, unika psychologizacji i dydaktyzmu. Francuski malarz chłodnym
okiem naturalisty „rejestruje” uliczny, malowniczy charakter pijaka o dandysowskim wyglądzie, budując mitologię współczesnego miasta niejako u początków
kariery tematyki „półświatka”. Félicien Rops już w latach sześćdziesiątych rysował młodą pijaczkę — „La Buveuse d’absinthe’, temat do którego wielokrotnie wracał (akwarela, gwasz, 1877, Bibliothèque Royale, Bruksela). Uważa się,
że motyw ten został wykorzystany w słynnej „biblii dekadentyzmu”, czyli „À
rebours” (1884) Jorisa-Karla Huysmansa, który popierał malarza. Bohater Huys20

E. L
-B
, Modernity and the Condition of Disguise: Manet’s “Absinthe Drinker”,
„Art Journal”, t. XLV, 1985, nr 1, s. 18–26.
21
Ch. B
, Malarz życia nowoczesnego [w:] idem, Rozmaitości estetyczne, wstęp i przekł.
J. G
, Gdańsk 2000, s. 309.
22
M. F
, Manet’s Modernism or, The Face of Painting in the 1860s, The University of Chicago
Press, Chicago 1996, s. 34.
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mansa, diuk des Esseintes, esteta
gustujący w wyrafinowanych okropnościach, ma koszmarną wizję Wielkiej Syfilisowej Zarazy, której oblicze
przypomina twarz kobiety Ropsa:
„Ta twarz dwuznaczna, bezpłciowa,
była zielona i spomiędzy fioletowych
powiek rozwierała oczy zimnobłę23
kitne, straszliwe” . Kobieta w upadku
— pijąca absynt, przedwcześnie
wyniszczona, oczekująca klienta
tania prostytutka — była zjawiskiem
znacznie bardziej szokującym opinię
publiczną niż zrujnowani przez alkohol mężczyźni. W tym samym nurcie
przedstawień antyheroicznego demimonde należałoby umieścić obraz
„W kawiarni” Edgara Degasa (il. 2),
artysty występującego pod szyldem
impresjonizmu, w istocie drapieżnego
Il. 2. Edgar Degas, W kawiarni, 1876,
naturalisty, który „nieuprzedzonym
Musée d’Orsay, Paryż
okiem” utrwala poetykę paryskich
lokali, domów publicznych, muzycznych sal. „W kawiarni”, później tytułowane jako „Absynt” (obraz kupiony przez
brytyjskiego kolekcjonera w 1893 r. prezentowany był pod taką nazwą w Grafton
Gallery w Londynie), przedstawia malarza Marcelina Desboutina oraz aktorkę
i modelkę Ellen Andrée (uwydatniając przy okazji zjawisko alkoholizmu kobiet)
24
przed kieliszkiem absyntu w kawiarni La Nouvelle Athènes przy Placu Pigalle .
Rozpoznanie postaci i miejsca ma jednak znaczenie drugorzędne, artysta chciał
bowiem przedstawić anonimową sytuację, stan stagnacji, pustki, dekadencji
w poetyce „poczekalni życia”. Jak pisano w brytyjskiej prasie („Pall Mall Budget”),
25
każdy ton, każde dotknięcie pędzla oddycha na tym płótnie absyntem . Malarska
reprezentacja Degasa nie roztacza aury szczęśliwego upojenia, ale odrętwienie,
brak witalizmu, rozczarowanie, degoût de l’existence. Mówi też o nowym problemie współczesnego człowieka — czasie wolnym, skutku industrializacji i organizacji pracy, które otworzyły nowe możliwości poszukiwania przyjemności i nudy.

23

J.-K. H
, À rebours [w:] idem, O sztuce, przekł. H. O
Warszawa-Kraków 1969, s. 104–105.
24
Ph. B
, The Book of Absinthe, s. 119.
25
Cyt. za: D. L
, Absinthe, s. 108.
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Naturalistyczne urzeczenie „terenami niczyimi”26, miejskim pograniczem, brzydotą i występkiem, tym co drapieżne, okrutne, perwersyjne, wiodło ku intensyfikacji wyrazu, eksplorowaniu melancholii i współczesnej neurozy. „Nauroza prawdy”
27
— wedle określenia krytyka Édouarda Duranty’ego — znamionowała całą epokę,
żądną rzeczywistości niezamaskowanej konwencjami. Absynt staje się w tym kontekście nie symbolem rozrywki, ale znakiem dekadenckiej ennui. Malarstwo końca
wieku uchwyciło jej charakterystyczne pozy, grymasy, ukazując ludzi z marginesu,
wyalienowanych społecznie, anonimowych samotników w tłumie, postaci o zużytych
obliczach, nędznych ciałach, pustych spojrzeniach, pozbawionych romantycznego
czaru społecznego marginesu. Trzej absintheurs w rycinie Paula Renouarda, nazywa28
nej zresztą „Profesorami absyntu” (1899, „Harpers Monthly” ), mają już obrzmiałe
od alkoholowego upojenia rysy, patrzą tępo przed siebie, niejako wystawiając na
pokaz swoje upokorzenie, bezwstydnie zaspokajając voyerystyczną ciekawość widza.
Jest w tych wizerunkach perwersyjna krańcowość i świadomość cudzego spojrzenia.
Vincent van Gogh, znany później z impulsywnego temperamentu, zawitał na
Montmartrze w 1886 r., wnikając
w świat paryskiej bohemy. Wymownym
symbolem tego spotkania jest namalowany przezeń „Stół z absyntem”
(il. 3). Znane w niderlandzkiej tradycji
przedstawienia szklanych kielichów,
zwykle wypełnionych do połowy płynem, były znakiem cnoty umiarkowania. W malarskiej redakcji van Gogha
to niemal emblemat pijaństwa. Zielonkawy kolor zdaje się emanować
z całego płótna, ukazując świat pogrążony w oparach alkoholu. Ten ponury
klimat — pomimo czystych kolorów
— ma zarówno „Kawiarnia nocą”
van Gogha (1888, Yale University
Art Gallery), jak i „Nocna kawiarnia
w Arles” Gauguina (1888, Muzeum
Puszkina, Moskwa). Dramatyczne koleje życia holenderskiego malarza
naznaczone były eksplozjami emocji
i szaleństwa (czego skrajnym wyrazem
Il. 3. Vincent van Gogh, Stół z absyntem, 1887,
Van Gogh Museum, Amsterdam

26

E. G
, wstęp do: J.-K. H
, O sztuce, przekł. H. O
-G
Warszawa-Kraków 1969, s. 10.
27
E. D
, Adolphe Menzel, „Gazette des Beaux-Arts”, t. XXII, 1880, s. 110.
28
Vide http://www.gettyimages.com/license/90760033 [dostęp: 15 marca 2017].
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będzie ucięte ucho i próba samobójcza) potęgowanymi przez alkohol. Ekstatyczne
wizje natury, żywiołowe położenie koloru, dzikość malarskiego gestu otworzyły
atrakcyjne pole dla medycznych interpretacji jego twórczości jako ekspresji nałogu,
manii, psychozy. Choć próby takie są dalece spekulatywne, pewne jest, że pijaństwo było elementem francuskiej biografii malarza. Zaprzyjaźniony z van Goghiem
Toulouse-Lautrec uwiecznił jego podobiznę nad kieliszkiem absyntu w pastelowym
portrecie z 1887 r. (Stedelijk Museum, Amsterdam). Na marginesie, w Auvers-surOise, gdzie Holender dokonał żywota (zmarł wskutek infekcji spowodowanej oddanym do siebie samego strzałem), znajduje się nie tylko jego grób i małe muzeum,
lecz także Muzeum Absyntu gromadzące m.in. afisze reklamujące piołunówkę.
„Pijącym absynt” (1890, kolekcja prywatna) Edvarda Muncha, prezentowanym pod
takim tytułem na Salonie Jesiennym w Oslo, zmieniono nazwę na „Wyznania”, do
czego doszło na życzenie nowego właściciela obrazu, amerykańskiego milionera,
który nie chciał skojarzeń z demonicznym trunkiem stanowiącym jednakże centrum
kompozycji i treści obrazu. Norweski malarz otarł się o świat paryskiej bohemy,
zanim stał się bywalcem gospody Zum schwarzen Farkel — kuźni berlińskiej
secesji. Absynt obnaża fałszywy mit pięknego, beztroskiego życia bohemy, wiecznej zabawy. Nieruchome postaci, groteskowo wykrzywione twarze, czasem wręcz
diaboliczny wygląd, występują w wielu przedstawieniach miłośników absyntu,

Il. 4. Jean François Raffaëlli, Zdeklasowani (Pijący absynt), 1881,
Fine Arts Museums of San Francisco
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m.in. w twórczości cenionego w kręgach akademickich malarza Jeana Bérauda, którego studio mieściło się na Montmartrze, Jean-Louisa Foraina, François Daumiera,
Emmanuela Bertranda, Émile’a Bernarda, Jean-François Raffaëllego. Ten ostatni
pokazał na szóstej wystawie impresjonistów dużych rozmiarów płótno zatytułowane
„Zdeklasowani” (il. 4), później kilkakrotnie jeszcze eksponowane, m.in. na Wystawie
Powszechnej 1889 r. Raffaëlli miał reputację malarza przedmieść — świata sytuującego się w nieokreślonym „pomiędzy”, reprezentowanego przez dziwne typy
niemieszczące się w żadnym porządku, ludzi zdeklasowanych, to znaczy wyrzuconych poza nawias, jak to trafnie ujął krytyk Joris-Karl Huysmans: „maski żużyte, ale
jakby wysublimowane triumfem występku, [...] mściwa elegancja przetrwanego gło29
du” . Jego twórczość dokumentująca życie proletariatu, drobnych, podupadłych rzemieślników, dotyka problemu pijaństwa w czasie wolnym, snuła opowieść o „czasie
30
umarłym” . Tematem picia absyntu zainspirował go Degas, który pokazywał swój
obraz „W kawiarni” na wystawie impresjonistów w 1877 r.
Ikonosfera absyntu jest więc wielką galerią ludzi przegranych i zagubionych.
Niezwykle wymowne, wręcz dramatyczne poprzez dokumentarną prawdę są fotografie samotnego księcia poetów Paula Verlaine’a w Café Procope w Paryżu nad
kieliszkiem absyntu (il. 5). Verlaine — arcywzór zapitego dekadenta, zasłynął skandalem, opuścił rodzinę dla Arthura Rimbauda, którego zaatakował w przypływie
zazdrości rewolwerem. Wyklęty poeta to modernistyczny model artysty poza prawem, a wręcz poza światem. W pisanych niedługo przed śmiercią „Wyznaniach”

Il. 5. Paul Verlaine w Café Procope w Paryżu nad kieliszkiem
absyntu, ok. 1892, Agencja BE&W
29

J.-K. H
, Wystawa Niezależnych 1881 [w:] idem, O sztuce, s. 66.
M. Y
, Heroic Indolence: Realism and the Politics of Time in Raffaëlli’s „Absinthe Drinkers”,
„The Art Bulletin”, t. XC, 2008, nr 2, s. 235–259.
30
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przeklinał absynt jako źródło szaleństwa i zbrodni, głupoty i wstydu31. Ten rodzaj
wizerunku — przygnębiającego stadium choroby alkoholowej, nie był jedynym
modusem obrazowania ceremonialnego pijaństwa i jego skutków. Na rynku krążyły
zabawne fotografie pijaków, w tym nawet dzieci wkraczających na ścieżki nałogu
dorosłych, czy humorystyczne serie, utrwalające stany (etapy) alkoholowego upojenia — od wesołości po utratę rozsądku i przebudzenie morderczych instynktów.
Najdosadniej, choć zarazem najbardziej poetycko, ciemną rozpacz samotności pijaństwa wyraził Pablo Picasso, bywalec wielu knajp na wzgórzu Montmartre.
Zanim osiadł na stałe w Paryżu w słynnej pracowni Bateau-Lavoir w 1904 r., odwiedzał stolicę Francji od 1900 r., utrwalając w obrazach atmosferę życia ówczesnych
lokali rozrywkowych. Przejmującym wyrazem odkrytej tam przezeń melancholii
są obrazy tzw. okresu błękitnego, o którym poeta Guillaume Appollinaire pisał:
32
„Malarstwo wilgotne, niebieskie jak otchłań przepaści i przesycone litością” .
Kieliszek absyntu jest powracającym motywem wielu obrazów z tego okresu, jak
m.in. „Absyntu” (1901, Ermitaż, Sankt Petersburg) oraz „Arlekina i jego towarzyszki” (1901, Muzeum Puszkina, Moskwa). Pstrokaty kostium komicznego,
zalotnego i figlarnego teatru typu włoskiego kontrastuje z nastrojem przygnębienia, niedoli, nudy. W jednym z dzieł hiszpańskiego artysty, „W Lapin Agile”
(1905, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork), kawiarni odwiedzanej chętnie
przez artystów, błazeński strój Arlekina nosi sam Picasso. W „Absyncie” z 1902 r.
(Royal Academy of Arts, Londyn, il. 6) pusty kieliszek oddziela dwie smutne, jakby
zbolałe, przygarbione i zgięte sylwetki kobiece. Syntetyczne ujęcie, wyraziste kontury, kolorystyka nokturnu, ostre cienie budują napięcie w tym ewokatywnym, pełnym symbolistycznych niedomówień płótnie. Nie mniej ekspresyjna „Drzemiąca
pijaczka” (1902, Kunstmuseum, Berno) przywołuje ekstatyczne wizerunki świętych, bezczasowe wyobrażenia cierpiącej Marii matki Chrystusa. Ta obrazoburcza Mater Dolorosa będąca symbolem społecznego marginesu wywraca pojęcia
o gwarnym i barwnym życiu Belle Époque. Wiele lat później, w 1912 r., Picasso
malował martwą naturę, markową „Butelkę Pernod” (Ermitaż, Sankt Petersburg),
poddaną już kubistycznej operacji rozczłonkowania formy. W 1914 r. absynt zyskał
w dorobku Picassa status obiektu rzeźbiarskiego („Kieliszek absyntu”, Metropolitan
Museum of Art, New York), misternej, kapryśnej formy zwieńczonej łyżeczką
z kostką cukru. Pod koniec stulecia ceremonię picia absyntu dopełniało akcesorium
ażurowej łyżeczki, przez którą spływał rozpuszczony cukier osładzający naturalną
gorycz trunku. Przybory te, znane już w latach czterdziestych XIX w., upowszechniły się dopiero w trzech ostatnich dekadach stulecia.
Upostaciowieniem diabelskiego absyntu, zgodnie z mizoginistyczną logiką
fin-de siècle, stała się kobieta, zielony demon, jak w obrazie Alberta Maignana
31

P. V
, Confessions of a Poet, London 1950, s. 106–107.
G. A
, Picasso [w:] idem, Kubiści. Rozważania estetyczne, przeł. J.J. S
Kraków 1959, s. 41.
32
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Il. 6. Picasso, Absynt (Dwie kobiety przy barze), 1902,
Royal Academy of Arts, Londyn

(„Zielona muza”, 1895, Musée de Picardie d’Amiens) — piękna, uwodzicielska,
odbierająca zmysły i rozum. Czeski malarz i ilustrator Victor Oliva widział ją
jako nagą, zieloną zjawę („Pijak absyntu”, 1901, Café Slavia, Praga). To właśnie
kobiety— młode, rozbawione, seksowne, modnie ubrane — występowały w eleganckich secesyjnych plakatach reklamowych trunku na przełomie stuleci. Jako
zielona czarownica przedstawiony został absynt na afiszach obwieszczających
zakaz handlu i spożywania napoju we Francji w lutym 1915 r. Moraliści, lekarze, instytucje kościelne i ligi antyalkoholowe (Union française antialcooolique,
Ligue nationale contre alcoolisme) biły na alarm, upatrując w absyncie źródła
degeneracji Francji — spadku przyrostu naturalnego oraz wzrostu przestępczości i występowania przypadków szaleństwa, czego nie łączono jednak z innymi
alkoholami, powszechnie uważano bowiem, że wino i piwo są zupełnie nieszkodliwe, a nawet dobroczynne dla zdrowia. Ściśle rzecz biorąc, pojęcie alkoholu
obejmowało wówczas spirytusy produkowane w procesie destylacji, a nie napoje
powstałe w wyniku fermentacji, jak wino, piwo czy cydr, które nazywane były
33
boissons hygiéniques . Znamienne, że walka z absyntem była toczona pod hasłem:
Tous pour le vin, contre l’absinthe. Wierzono, że wino — jak wykazał Michael
Marrus — wprowadza w nastrój lekki i wesoły, ciężkie spirytusy zaś mają element
33

s. 119.

M. M

, Social Drinking in the Belle Époque, „Journal of Social History”, 1974, nr 2,
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zapalny, wywrotowy, skłaniają do zaburzeń społecznego porządku34, zagrażają
rebelią (we Francji pamiętano wyczyny pijanych komunardów). W skrajnej postaci
widziano w absyncie narzędzie spisku żydowskiego, którego celem było rozbicie
35
jedności narodu . Do 1907 r. 90% światowej produkcji wódki z piołunu konsumo36
wano we Francji . W obliczu wybuchu I wojny światowej groźba, że pijący piwo
Niemcy pokonają dekadenckich Francuzów, była na tyle przerażająca, że przyniosła zmiany w ówczesnej legislacji. Dość gwałtowna kariera trunku na przełomie
stuleci, zwieńczona bogatą ikonografią malarską, graficzną i fotograficzną, kończy
się, jak i sama „piękna epoka”, wraz z Wielką Wojną. Plastyczna i literacka „absyntomania” była zwierciadłem mitu pięknej paryskiej bohemy, zdekonstruowanego
37
— jakże celną — metaforą katalońskiego poety Casagemasa — arcadia bruta .
“Absinthomania” in the Belle Époque
Abstract
The article is a synthetic presentation of the history of absinthe in France, a reflection upon
socio-cultural connotations of the beverage which became the symbol of bohemians
and decadents on the turn of the twentieth century, almost taking on the form of “absinthomania”.
And although in the Scènes de la vie de Bohème by Henri Murger, a chronicle of the Parisian
bohemians of the mid-century, the green liquor (called la fée verte – the green fairy) did not play
part of the alcohol beverage determining the status of artists, in the period of the Third Republic
it became a sought-after means to enhance personality and creative powers in snobbish circles
of poets and painters, praising its magical properties. The text presents an analysis of its
numerous representations, overused by, among others, Oscar Wilde, Ernest Dowson, Charles
Cros, Max Jacob, André Salmon, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, but also by Vincent van Gogh,
Maurice Utrillo, Henri Toulouse-Lautrec. Painted representations of absinthe, just like poetical
evocations of the alcoholic intoxication, reveal various faces of the myth of the fin-de-siècle:
“the green muse” leading to the areas of metaphysics, transgression, freedom of art and life,
and “the green demon” pushing one to crime, loneliness and death.
W artykule wykorzystano ilustracje z domeny publicznej: il. 1 https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Edouard_Manet_001.jpg; il. 2 https://en.wikipedia.org/wiki/File:Edgar_Degas__In_a_Caf%C3%A9_-_Google_Art_Project_2.jpg; il. 3 https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Vincent_van_Gogh_-_Cafe_Table_with_Absinth.jpg; il. 4 https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Raffaelli_Jean_Francois_The_Absinthe_Drinkers.jpg; il. 5 Agencja BE&W;
il. 6 https://www.wikiart.org/en/pablo-picasso/two-women-sitting-at-a-bar-1902
34
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, Becoming Picasso: Paris 1901. An Introduction [w:] Becoming Picasso. Paris
1901 [katalog wystawy The Cortauld Gallery in Association with Paul Holberton Publishing], London
2013, s. 16.
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Prohibicja w Norwegii: norweskie wolne kościoły
i ruchy religijne w walce z alkoholem i pijaństwem
w XIX i na początku XX w.*1
Przełom XVIII i XIX w. to w regionie nordyckim okres szczególny. W efekcie działań prowadzonych w toku wojen napoleońskich doszło do wielu niemal
rewolucyjnych przemian o wielorakim charakterze, w tym zmiany układu geopolitycznego, przemian ustrojowych i systemów politycznych. W dawnym świecie
dwóch monarchii absolutystycznych — Szwecji z prowincją Finlandią oraz Danii
z Norwegią, Islandią, Grenlandią i Wyspami Owczymi — dokonały się istotne
zmiany. Szwecja utraciła bezpowrotnie na rzecz Imperium Rosyjskiego Finlandię,
a w zamian odebrała swojemu odwiecznemu wrogowi Norwegię, z którą utworzyła
unię personalną. Danii udało się zachować terytoria zamorskie. W monarchii tej
utrzymano system absolutystyczny, podczas gdy w Szwecji (od 1809) i w Norwegii
(od 1814) zaczęły funkcjonować rządy konstytucyjne. Konstytucje obu tych
monarchii pod panowaniem wspólnego króla ze szwedzkiej, właśnie powołanej,
dynastii Bernadotte znacznie się jednak różniły. O ile szwedzka ustawa zasadnicza
była swego rodzaju kompromisem między dawnym, stanowym systemem a jego
nowoczesną formą, uwzględniającym np. zachowanie w parlamencie podziału na
stany, o tyle norweska uchodziła za najbardziej liberalną pośród funkcjonujących
wówczas w Europie. Wyjątkiem był zapisany w niej stosunek do innowierców
(wyznania mojżeszowego oraz katolików) oraz dysydentów z ewangelicko-augsburskiego Kościoła Norwegii. Aż do 1845 r. katolicy i Żydzi nie mieli prawa wjazdu
do Norwegii, a ludzie kontestujący państwowy Kościół norweski byli poddawani
penalizacji. Ten kontekst jest ważny dla zrozumienia genezy wolnych kościołów
i ruchów religijnych w Norwegii, których działalność w XIX w. miała ogromny
wpływ na procesy modernizacyjne w tym kraju, zwłaszcza w zakresie przemian
mentalności i obyczajów.
*
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w ramach konkursu „Opus 7”, nr UMO–2014/13/B/HS3/04923.
Digitalizacja
publikacji
finansowana
w CVIII,
ramach
umowy
830/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
PR ZEGLĄD
HISTORYCZNY,
TOM
2017,
ZESZ. 2,
ISSN 0033–2186
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

318

GRAŻYNA SZELĄGOWSKA

Tzw. luteranizm ludowy, nazywany ruchem przebudzenia religijnego (vekkelser) albo kaznodziejskim (lekmannsbevegelsen), narodził się w Norwegii (i w całym
regionie nordyckim) na przełomie XVIII i XIX w. Odwoływał się do pietyzmu
z końca XVII stulecia i stanowił alternatywę dla Kościoła państwowego. Zważywszy,
że w systemach protestanckich głową Kościoła jest monarcha, łatwo można zrozumieć, że funkcjonujący poza nim dysydenci łamali nie tylko stosowny paragraf
konstytucji, lecz także — raczej bezwiednie — podważali sam system. Trzeba jednak podkreślić, że owi „dysydenci” pozostawali wierni obowiązującemu wyznaniu ewangelicko-augsburskiemu, istotą pietyzmu było bowiem kwestionowanie
oficjalnych i skostniałych struktur kościelnych, a nie zasad wyznaniowych (poza
przypadkami pietyzmu skrajnego i radykalnego, którego zwolennicy np. odrzucali
sakrament chrztu na rzecz aktu przebudzenia). Przedmiotem kontestacji pietystów
były normy i prawa kościelne, które regulowały i szczegółowo opisywały doktrynę
luteranizmu, wtłaczały ją zarazem w gorset ortodoksji. Rezultatem ich działań były
fundamentalne zmiany w dziedzinie ewangelizacji społeczeństw skandynawskich.
Pietyzm odwoływał się do pobożności osobistej (łac. pietas — pobożność),
nawiązując do koncepcji Marcina Lutra, według którego istotą przeżywania prawdziwej wiary jest bezpośredni kontakt z Bogiem, bez pośrednictwa Kościoła. Stąd
podkreślanie znaczenia indywidualnego przeżycia religijnego dzięki lekturze Biblii
(w językach narodowych), a także roli wspólnot religijnych. Wiara chrześcijańska nie mogła sprowadzać się jedynie do pamięciowego wyuczenia się Małego
Katechizmu Marcina Lutra, miała natomiast stanowić autentyczne przeżycie indywidualne oparte na znajomości Pisma Świętego (bezsprzeczna jest tu rola pietystów
w walce z analfabetyzmem, zwłaszcza wśród mieszkańców wsi skandynawskich).
Pietyzm dotarł do Skandynawii z państw niemieckich, gdzie zaczął się rozwijać w ostatnich dziesięcioleciach XVII w. Korzenie tego nurtu tkwiły w angielskim
i niderlandzkim kalwinizmie, ale to niemieckie Halle stało się najważniejszym
ośrodkiem jego propagowania. Przyczyn zainteresowania indywidualnie przeżywaną wiarą, w przeciwieństwie do promowanego przez luterańską ortodoksję
chrześcijaństwa zinstytucjonalizowanego i kolektywnego, upatruje się w traumie
po wojnie trzydziestoletniej. W 1670 r. pastor Filip Jakub Spener (1635–1705)
zaczął we Frankfurcie nad Menem — niezależnie od odprawiania stałych nabożeństw — organizować prywatne spotkania religijne. W roku 1675 opublikował
podstawowe dla pietyzmu i przez wielu uważane za najważniejsze od czasu wystąpienia Lutra studium teologiczne „Pia desideria” („Pobożne życzenia”), w którym
nawoływał do zakładania niedużych zgromadzeń (konwentykli), także rodzinnych.
Członkowie owych wspólnot mieli spotykać się regularnie na wspólnej modlitwie i lekturze Biblii, w celu intensywnej ewangelizacji i wzajemnego umacniania w wierze. Spener formułował także postulaty wobec pastorów oraz świeckich
kaznodziejów — zamiast mechanicznie recytować nakazy religijne, powinni oni
nadać swoim kazaniom formę emocjonalną i pełną wewnętrznej siły, by spowodować w wiernych wewnętrzną przemianę. To początek ruchów kaznodziejskich.
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Dzięki wsparciu, które Spener uzyskał za strony lipskiego filantropa Augusta
Hermanna Franckego (1663–1727), powstało centrum pietystyczne na uniwersytecie w Halle. Francke nadał koncepcjom Spenera bardziej praktyczny kształt, formalizując nawet proces przebudzenia religijnego, którego przebieg miał uwzględniać
przyznanie się do grzechu, wyrażenie skruchy i obietnicę zerwania z dotychczasowym życiem. Iluminacja (przebudzenie), wyznanie grzechów i złożenie obietnicy
odrzucenia wszelkich grzesznych rozrywek: tańca, hazardu i używek, w tym przede
wszystkim alkoholu, stanowiły nieodzowne warunki przystąpienia do wspólnoty
religijnej. Przebudzenie, czyli świadomą przemianę wewnętrzną, uznano wręcz
za ważniejsze od chrztu, który jednostka mogła niejako zmarnować, wyrzekając
się cnotliwego życia. Co więcej, uznano, że istotę prawdziwego Kościoła stanowią właśnie owi przebudzeni, którzy jako jedyni zasługują na sakrament komunii.
Charakterystyczne dla postawy pietystycznej było także kategoryczne odwrócenie
się od świata i jego rozrywek, zwłaszcza tych uznawanych za społeczne patologie.
Pewną ironią jest to, że walcząc z ortodoksją kościelną, pietyści również propago1
wali niezwykle surowy i niepodlegający żadnym wyjątkom pobożny styl życia .
W Norwegii początek ruchów kaznodziejskich łączył się przede wszystkim
z postacią Hansa Nielsena Haugego (1771–1824), zamożnego rolnika z Østfold,
pierwszego w pełni niezależnego kaznodziei w historii Kościoła norweskiego
i twórcy haugianizmu. Początki religijnej aktywności Haugego związane są z wydarzeniem dosyć charakterystycznym dla ruchów przebudzenia religijnego, mianowicie z objawieniem, którego doznał 5 kwietnia 1796 podczas pracy w polu. Ten
mistyczny aspekt jest ważny dla zrozumienia całego społecznego zjawiska, którym
były ruchy kaznodziejskie Skandynawii, szczególnie w pierwszym okresie swojej
działalności. Fakt otrzymania poprzez objawienie powołania do głoszenia słowa
Bożego niemal automatycznie uniezależniał przebudzonego od wszelkich autorytetów — Kościoła, władzy państwowej, elity społecznej. Pod koniec XVIII w.
Hauge, krążąc po kraju jako kaznodzieja, zaczął tworzyć wspólnoty religijne, inicjował ruch, który nawiązywał do tradycji wczesnego pietyzmu, ale co najmniej
w równym stopniu łączył się z nowoczesną tendencją samoorganizowania się
społeczeństwa. Grupy haugianów promowały nowe podejście do kwestii religijnych: nacisk na domową, rodzinną praktykę, tworzenie zgromadzeń pozostających
poza oficjalnym Kościołem, redukcję obrzędowości do lektury Biblii, pojmowanie
wiary jako osobistego dialogu z Bogiem. Jednocześnie kładły jednak nacisk na
aktywność gospodarczą. Hauge, który prowadził różne interesy, parał się handlem,
prowadził papiernię, nawoływał do rozumnego i skutecznego prowadzenia gospodarstwa, promował innowacyjność, oszczędność i ciężką pracę jako najskutecz1

Więcej na ten temat vide G. S
, Pietyzm w Skandynawii — u źródeł nordyckiego
protestantyzmu ludowego, „Przegląd Humanistyczny” (2012, nr 1). Określenia „dysydenci”
(dissentere) używano w XVIII i XIX w. nie tyle w odniesieniu do osób przyjmujących inne wyznanie,
ile właśnie wobec członków wolnych kościołów luterańskich i ruchów religijnych.
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niejsze drogi do zbawienia. Ruch religijnego przebudzenia stawał się w ten sposób
promotorem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspierał jednocześnie przed2
siębiorczość . Począwszy od 1797 r., Hauge przedsiębrał kaznodziejskie podróże
— w pierwszym roku w rodzinnym Fredriksstad we wschodniej prowincji Østfold,
następnie w okolice Christianii i Bergen, a w latach 1799–1803 dotarł nawet do
Trondheim i Tromsø na dalekiej północy. Wszędzie zdobywał zwolenników, któ3
rych ponadto namawiał do rozwinięcia nowoczesnej działalności przemysłowej .
W czasie swoich misyjnych eskapad dziesięciokrotnie był aresztowany bądź pod
zarzutem włóczęgostwa (z tego względu osiedlił się w 1801 r. w Bergen i uzyskał
status kupca), bądź łamania dekretu o konwentyklach z 1741 r. W roku 1804 odwiedził zgromadzenia religijne w Danii, a w drodze powrotnej został aresztowany
i uwięziony. Tym razem wytoczono mu proces, który trwał aż do 1814 r. Hauge
kilkakrotnie był zwalniany z różnych powodów; podczas blokady kontynentalnej
w roku 1809 władze, świadome jego sporych zdolności w dziedzinie podejmowania inicjatyw gospodarczych, zwolniły więźnia, zleciły mu zbudowanie warzelni
soli wzdłuż norweskiego wybrzeża. W 1811 r. został zwolniony, by odpowiadać
z wolnej stopy, ale pobyt w więzieniu bezpowrotnie zrujnował mu zdrowie i bez
wątpienia przyczynił się do jego przedwczesnej śmierci w wieku 47 lat. Nie zahamowało to jednak rozwoju ruchu, który w pierwszej połowie XIX w. stał się istotną
siłą i konkurencją dla oficjalnego Kościoła.
Trwający dziesięć lat proces był ważnym wydarzeniem w historii Norwegii.
Przed oblicze sądu wezwano aż 600 świadków, w większości zwolenników Haugego. Kaznodzieję obwiniano nie tylko o notoryczne łamanie dekretu o konwentyklach, lecz także usiłowano go oskarżyć o wyłudzanie pieniędzy od członków
założonego przezeń stowarzyszenia religijnego, zarzucając mu utworzenie kasy
4
oszczędnościowo-pożyczkowej wyłącznie dla prywatnych korzyści . Pomysł Haugego, by stworzone przezeń zgromadzenie religijne było zarazem stowarzyszeniem
ekonomicznym o charakterze samopomocowym, był zbyt nowoczesny dla ówczesnych władz norweskich. Mimo to od większości zarzutów został uwolniony.
Warto w tym miejscu zapytać o poziom alfabetyzacji społeczeństwa norweskiego, niezmiernie istotny dla popularyzacji ruchów kaznodziejskich. Nie ulega
wątpliwości, że decydujące znaczenie dla upowszechniania umiejętności czytania i pisania miało wprowadzenie na fali pietyzmu w roku 1736 obowiązkowej
konfirmacji; przygotowania do tego aktu wymagały nauki czytania Biblii. Choć
2

Väckelse och kyrkan i nordiskt perspektiv. Nordiska studier över brytningar mellan kyrklig
ordning och religiös folkrörelse under 1800–tallet, red. A. P
-T
, København-LundHelsingfors-Oslo [1971], s. 115.
3
H. N
H
, Verdens Dårlighed [Kristiania 1796] [w:] Norges tro og tanke, t. II: 1800–
1940, red. J.-E. E
H
, [b.m.] 1998, s. 215–218.
4
J. S
, Hans Nielsen Hauge og „Samfundets Fellesskap”, „[Norsk] Historisk Tidsskrift”,
t. XXIX, 1930–1933, s. 383–401.
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motywy, którymi w tym przypadku kierowała się monarchia, wynikały z programu ewangelizacji społeczeństwa, skutkowały również postępującą alfabetyzacją. W małej wiejskiej parafii Haram w prowincji Møre og Romsdal w 1756 r.,
czyli dwadzieścia lat po wprowadzeniu konfirmacji, w przedziale wiekowym
od 7 do 34 lat umiało czytać 100% mieszkańców parafii, w grupie wiekowej
35–44 lat — 97,5%, 45–54 lat — 92,5%, w grupie powyżej 55 roku życia zaś—
5
90% . Pod koniec XVIII stulecia silny wpływ na szerzenie się kultury czytelniczej
wśród ludności agrarnej (czyli 90% społeczeństwa) miał wspomniany wyżej ruch
haugiański — oblicza się, że w pierwszej połowie XIX w. opublikowano w sumie
ok. 250 tys. egzemplarzy haugiańskich pism i broszur skierowanych w pierwszym
6
rzędzie do odbiorców wiejskich . Liczba ta mówi także wiele o zasięgu wpływów
Haugego, w XIX stuleciu ogromne znaczenie dla przemian świadomości społecznej, a także aktywności publicznej i obywatelskiej, miało bowiem właśnie życie
religijne — tak w obrębie Kościoła, jak również poza nim. Oczywiście umiejętność czytania nie oznaczała automatycznie zdolności pisania; była to sztuka
znacznie trudniejsza do opanowania (oraz kosztowniejsza w nauczaniu). Jeszcze
w latach trzydziestych XIX w. w dokumentach sygnowanych przez mieszkańców
wsi (np. w testamentach, w działalności samorządowej) na czterech sygnatariuszy trzech podpisywało się norweskim zwyczajem med iholdt Pen, czyli piórem
7
trzymanym dodatkowo przez inną osobę . Nie umniejsza to jednak ważnej roli
haugianizamu oraz innych ruchów przebudzeniowych w procesie alfabetyzacji
mieszkańców wsi norweskiej.
Konstytucja z 1814 r. stanowiła, że monarcha jest głową Kościoła i dysponuje
wieloma uprawnieniami, m.in. w zakresie obsady wszystkich urzędów kościelnych; sam Kościół podlegał administracji państwowej w postaci ministerstwa
ds. Kościoła (Kirkedepartement). System ten uległ pewnej zmianie w roku 1884,
gdy, wprowadzając odpowiedzialność rządu — a więc także i podległego administracji Kościoła — wobec Stortingu (norweskiego parlamentu), posłów zwolniono
z obowiązku pozostawania w wierze luterańskiej.
Inną zasadą, którą utrzymała konstytucja, był zakaz odstępstwa od Kościoła
luterańskiego i towarzyszące mu wspomniane wyżej ograniczenia dla innowierców (zwłaszcza Żydów i katolików). Sytuację tę zmieniła dopiero ustawa
z 1845 r. (warto zwrócić uwagę, że aż 63% posłów chłopskich głosowało prze8
ciwko niej) . Aż do 1842 r. obowiązywał także wydany w roku 1741 dekret
o konwentyklach (tj. wolnych zgromadzeniach religijnych), który, nie zawierając
5

J. F , Lesande bønder: litterær kultur i norske allmugesamfunn før 1840, Oslo 1995, s. 35.
D. T
n, Vekkelse og modernisering i Norden på 1800–tallet, „[Norsk] Historisk Tidsskrift”, 1998, nr 2, s. 173.
7
S. S
, Lokalt selvstyre i Norges bygder, Oslo 1968, s. 160.
8
W Danii wolność wyznania wprowadzono wraz z upadkiem absolutyzmu i uchwaleniem w 1849 r.
liberalnej konstytucji, w Szwecji — dopiero w roku 1873.
6
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formalnego zakazu, skutecznie utrudniał działalność ruchom przebudzenia reli9
gijnego i wędrownym kaznodziejom . W takich właśnie warunkach powstał ruch
Hansa Nielsena Haugego i w takich też niesprzyjających okolicznościach działali
jego kontynuatorzy, m.in. Elling Eielsen (1804–1883), który w 1839 r. wyemigrował z tego powodu do Stanów Zjednoczonych, gdzie założył do dziś istniejące norweskie stowarzyszenie religijne o nazwie Synod Eielsena. Drugą ciekawą
postacią ruchu haugiańskiego był John Haugvaldstad (1770–1850), zwany „biskupem haugiańskim”, prowadzący szeroko zakrojoną działalność kaznodziejską
w południowo-zachodniej prowincji Vestlandet, a zarazem — zgodnie z naukami
Haugego — przedsiębiorstwa rzemieślnicze i manufaktury. Był producentem
farb, piekarzem, prowadził przetwórnię śledzi i szwalnię. Ruchy przebudzenia
religijnego zainicjowały także proces aktywizacji kobiet; w latach dwudziestych
ogromny wpływ na ruch haugiański wywarła Berte Canutte Aarflot (1795–1859),
żona chłopa z prowincji Sunnmøre, autorka pism religijnych i psalmów. Aktywność
wykazywały także zakładane jeszcze w pierwszej połowie XVIII w. i wzorowane na wspólnotach braci czeskich bractwa herrnhuckie, zwłaszcza w Bergen,
Drammen i Trondheim, ale także w regionie Fiordu Oslo, gdzie w Christianii od
1820 r. przywódcą wspólnoty był Duńczyk Niels Johannes Holm (1778–1845).
Warto podkreślić, że zarówno wśród haugianów, jak i herrnhuterów można było
znaleźć przedstawicieli Kościoła oficjalnego.
Z działalnością zgromadzeń haugiańskich i bractw herrnhuckich współgrała
nowa forma ewangelizacji społeczeństwa norweskiego oraz mniejszości sam10
skich — misje chrystianizacyjne oraz organizacje tzw. misji wewnętrznej, czyli
skierowanej do Norwegów. W 1816 r. utworzono, na wzór brytyjskiego, Norweskie
Towarzystwo Biblijne, którego celem w pierwszym rzędzie była popularyzacja
Pisma Świętego; do roku 1866 wydano pół miliona egzemplarzy Biblii. Ciekawym
aspektem działalności różnego rodzaju organizacji misyjnych była aktywność edytorska, np. w 1827 r. wspomniany wyżej członek bractwa herrnuckiego w Christianii
Niels Johannes Holm założył z wydawcą i haugianistą Christofferem Grøndahlem
(1784–1864) czasopismo „Det norske Missions-Blad”. Przedsięwzięcie to nie
tylko wyznaczało początek współpracy obu tych nurtów życia religijnego, lecz
także wskazywało na ważną rolę stowarzyszeń w inicjowaniu norweskiego życia
wydawniczego. Oprócz Grøndahla, założyciela znanego wydawnictwa Grøndahl &
Søn, wspomnieć należy także Jørgena Wrighta Cappelena, księgarza i założyciela
do dziś istniejącego czołowego norweskiego wydawnictwa J.W. Cappelens Forlag
(1829) oraz inicjatora powołania w 1851 r. Norweskiego Stowarzyszenia Księgarzy
9

Chodzi o wprowadzony w 1741 r. przez Chrystiana VI dekret regulujący zwoływanie wolnych
zgromadzeń religijnych (konwentykli) według ściśle określonych reguł (np. wyłącznie we wnętrzach,
bez poczęstunku, w obecności lokalnego pastora itp.).
10
Samowie (Saami) — obecnie obowiązująca nazwa różnych lapońskich grup etnicznych zamieszkujących północne regiony Norwegii, Szwecji, Finlandii oraz Rosji.
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(Norsk Bokhandlerforening)11. Aktywność ruchów misyjnych doprowadziła w roku
1842 do utworzenia największej i najważniejszej organizacji misyjnej w Norwegii
12
— Det Norske Missionsselskab (Norweskie Towarzystwo Misyjne) .
Zniesienie dekretu o konwentyklach oraz uchwalenie ustawy o wolności
wyznania wywołały w latach pięćdziesiątych pierwszą dużą falę kaznodziejskich
ruchów przebudzenia religijnego, inicjowanych zresztą przez pastorów z wykształceniem teologicznym, odwołujących się do programu pietystów z początku XVIII w.
i często kwestionujących oficjalną wykładnię wiary luterańskiej (np. w odniesieniu
do chrztu niemowląt). Należeli do nich m.in. działający w Christianii Gisle Johson
(1822–1894), Gustav Adolf Lammers z okręgu Skien (1802–1887) i szwedzki
pastor oraz botanik Lars Levi Læstadius (1800–1861), który dzięki znajomości
języka samskiego (sam pochodził z mieszanej rodziny szwedzko-samskiej) zdobył
wielotysięczne grono wyznawców wśród Samów — læstadianów — w północ13
nych prowincjach Szwecji, Finlandii oraz Norwegii . Łączyło ich odwoływanie
się do pism Marcina Lutra, poświęcenie się lekturze i propagowaniu Biblii oraz
charakterystyczne dla ortodoksyjnych pietystów odwrócenie się od wszystkiego,
co uznawali za grzeszne — rozrywki, teatru, hazardu i przede wszystkim alko14
holu . Niektórym wspólnotom, jak læstadiańskiej, nieobce były w tym kontekście
uczucia graniczące z fanatyzmem religijnym. W roku 1852 læstadianie posunęli
się wręcz do przemocy, dopuszczając się linczu na kupcu handlującym alkoholem
15
w Kautokeino w prowincji Finnmark .
Interesujące były norweskie losy bardzo popularnego w dziewiętnastowiecznej Danii grundtvigianizmu, koncepcji religijnej, której autorem był duński
pastor, teolog i twórca idei uniwersytetów ludowych — Nikolai Frederik Severin
Grundtvig (1783–1872). Grundtvig, który, akceptując sam pietyzm, w zasadzie nie
znosił pietystycznej egzaltacji, propagował nieco odmienne podejście, które opie-

11

Księgarnie sieci Capellen zostały zamknięte w 1973 r., natomiast wydawnictwo w roku
1987 sprzedano znanemu szwedzkiemu koncernowi wydawniczemu Bonniers.
12
L. O
, Prædikener, Taler og Betragtninger, Stavanger 1885, s. 368–378.
13
Wspólnota læstadiańska liczy współcześnie w Norwegii ok. 15 tys. członków.
14
Wydarzenie to jest ciekawe także z innego powodu, był to bowiem również wyraźny bunt przeciwko norweskiej polityce przymusowej asymilacji i pierwsze narodowe wystąpienie mniejszości
samskiej przeciwko władzy. Grupa zrewoltowanych Samów 8 listopada 1852 r. uderzyła nie tylko na
kupca, lecz także na lokalnego przedstawiciela administracji państwowej (lensmanna). Obaj zostali
zamordowani. Ucierpiał też wychłostany wraz ze służbą norweski pastor. Buntowników opanowali
pozostali mieszkańcy Kautokeino, a dwaj przywódcy buntu zostali skazani na karę śmierci (B. S
,
O, at jeg kunde min Jesum prise...”. Folkelig religiøsitet og vekkelsesliv på Agder på 1800–tallet, Oslo
1992, s. 175 i nast.).
15
I. D
, Om nogle aandelige Omgangssygdomme, „Folkevennen”, t. XI (Kristiania 1862);
Ø. N
, Fra revolusjon til reaksjon?: læstadianisme og vekkelse [w:] Kirke, protestantisme og
samfunn, Trondheim 2006, s. 132–134.
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rało się na haśle: „pierwszy jest zawsze człowiek” (mennesket først)16. Grundtvig
nie odrzucał tego wszystkiego, co uważał za głęboko ludzkie — potrzeby zabawy,
śpiewu, odpoczynku czy prawa do popełnienia błędu. Koncepcje Grundtviga stały
w jawnej sprzeczności z ortodoksyjnym programem etycznym norweskich przebudzonych. Nie pomagało także silne podkreślanie przez niego aspektów narodowych. Grundtviganizm religijny przegrał więc z takimi wspólnotami, jak te
inicjowane przez Lammersa, Gislego Johnsona, czy nawet Læstadiusa, któremu
nieobca była idea narodowego ruchu Samów. Fundamentalna dla Grundtviga idea
uniwersytetów ludowych i szkół społecznych, która zaczęła się cieszyć w Norwegii
pewną popularnością, choć zgodnie ze wskazówkami Grundtviga zachowała formę
szkół ludowych, została skrupulatnie „oczyszczona” z grundtvigiańskiego „libertynizmu”. W Norwegii religijna otoczka tych szkół odwoływała się do surowego
17
programu norweskich pietystów .
Alternatywne wobec Kościoła oficjalnego pietystyczne wspólnoty religijne
— pozostające w jego obrębie lub tworzące niezależne kongregacje — zmieniły
radykalnie Kościół norweski, życie religijne obywateli oraz ich obyczaje. Coraz
liczniejsze ruchy przebudzenia religijnego, gwałtownie zwalczając racjonalizm,
stały się ważnym elementem dyskursu kulturowego, wyrazem potrzeb duchowych
społeczeństwa norweskiego w dobie przemian społecznych i ekonomicznych XIX
stulecia. Tym, na co szczególnie warto zwrócić uwagę, jest wyjątkowa aktywność
publiczna przebudzonych, ich rola w powstawaniu organizacji i stowarzyszeń różnego rodzaju i przeznaczenia, a więc także wpływ na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego. Norwegowie — podobnie zresztą jak Duńczycy i Szwedzi
w tym samym okresie — zaczęli się bowiem organizować dla celów mniejszych
lub większych, a ich stowarzyszenia przekształcały się często w ogólnokrajowe
ruchy społeczne. Taki charakter miały np. towarzystwa misyjne, a Norweskie
18
Towarzystwo Misyjne było pierwszą ogólnokrajową organizacją społeczną .
Z kręgu haugianów i herrnhuterów wypłynęła w latach trzydziestych inicjatywa powoływania religijnych organizacji trzeźwościowych, propagujących na
wzór stowarzyszeń brytyjskich abstynencję i walkę z alkoholizmem. Picie alko19
holu określano w kazaniach jako jeden z najcięższych obok prostytucji grzechów .
Problem picia trunków, zwłaszcza wódki, nie był w Norwegii — oraz w pozostałych krajach skandynawskich — niczym nowym; już na początku XVIII w. poja16

Tytuł i pierwszy wers psalmu z 1837 r. Mennesket først og Christen saa [w:] N.F.S. G
,
Samlede Værke, t. III, København 1948, psalm nr 156.
17
D. T
, Grundtvigianerne og modernisering av den norske friskole [w:] Kyrka och
nationalism i Norden, red. I. B
, Lund 1998 (Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis,
t. XXXIX), s. 249–280.
18
B. G , Anna Helsing: Billeder fra Vækkelsestiden i Femtiaarene, Kristiania 1884, s. 3–20.
19
L. L
, Skriftetaler tilligemed et Brev fra Lars Linderot til nogle Opvakte Sjæle af Surteby
Menighed, Christiania 1851, passim. W tym zbiorze kazań kaznodzieja mówi co kilka zdań o grzechu
i grzesznikach, podobnie w broszurze: F. S
, Drukkenskabens Følger, Trondhjem 1844.
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wiał się jako istotny motyw w literaturze pięknej, by wspomnieć choćby komedię
najwybitniejszego nordyckiego twórcy epoki oświecenia, Ludviga Holberga
(1684–1754), pt. „Jeppe ze Wzgórza” (1722). Głównym bohaterem sztuki jest
duński chłop-alkoholik, z którego żartuje sobie dziedzic, przenosi pijanego i nieprzytomnego do swojej sypialni i wmawia mu, że nie jest Jeppem tylko panem.
Walka z alkoholizmem była stałym punktem programu pietystów już od końca
wieku XVII. O skali problemu mówiły statystyki. W 1860 r. Norwegowie wypili
ok. 3,8 mln litrów napojów alkoholowych — kilkaset litrów importowanego wina,
20
niecały milion litrów wódki oraz ok. 2,5 mln litrów piwa . W przeliczeniu na czysty spirytus statystyczny Norweg wypił w 1850 r. ok. 6,5 litrów (6,8 baryłek; jedna
baryłka (pott) = 0,96 l), w 1870 — 7 litrów czystego alkoholu. Spożycie piwa
było wysokie zwłaszcza w miastach, gdzie wobec braku nowoczesnych systemów
wodociągowych po prostu zastępowało wodę pitną. W połowie stulecia produkcja
21
piwa wynosiła już 25 mln litrów i wykazywała tendencję rosnącą . Więcej nawet
— w norweskiej kulturze mocny alkohol uważano za zdrowy i pożyteczny, bo miał
22
wzmacniać organizm .
Osobną kwestią było tradycyjne domowe warzenie piwa oraz pędzenie wódki
(znane w Norwegii od co najmniej początku XVI w.), uważane powszechnie za
czynnik zwiększający spożycie alkoholu. W połowie XVIII w. (w czasach unii
duńsko-norweskiej) władze w Kopenhadze wprowadziły zakaz domowej destylacji, nic więc dziwnego, że przywrócenie tego prawa po 1814 r. Norwegowie uznali
za swoisty wyraz odzyskania wolności. W roku 1816 uchwalono ustawę, która
przywracała prawo destylacji wódki wszystkim, którzy posiadali ziemię, pod pewnymi jednak warunkami, mianowicie wódkę pędzoną z własnych zasobów zboża
można było przeznaczyć na wolny rynek, ze zboża zakupionego — wyłącznie na
własne potrzeby. Produkcję domową oczywiście opodatkowano stałym ryczałtem
zależnym od wysokości podatku od ziemi, natomiast wyszynk tak produkowanego alkoholu był zakazany. Ograniczenia co do zboża szybko udało się obejść,
zastępując je ziemniakami. Zwłaszcza region wokół jeziora Mjøsa w południowo20

Według spisów powszechnych ludność Norwegii liczyła w 1820 r. 965 tys. mieszkańców,
w 1840 — 1 mln 250 tys., w 1860 — 1,5 mln, w 1880 — 1,9 mln. Ze względu na różne daty spisów
oraz statystyki produkcji i spożycia alkoholu nie zawsze dane się pokrywają, vide Alkoholstatistik.
I. Forbruk av brændevin, vin og øl i Norge 1814–1909, Norges oficielle statistik, V. 124, Det Statistiske
Centralbyraa, Kristiania 1910, s. 3, 10, 20–29, http://www.ssb.no/a/histstat/publikasjoner/histemne–19.
html#P4942_117046 [dostęp: 19 października 2016].
21
Ibidem.
22
Pogląd o rzekomym korzystnym i wzmacniającym działaniu alkoholu w przypadku choroby albo ciężkiej pracy fizycznej nie był szczególnie odosobniony — alkoholem pojono duńskich wieśniaków, a podobne działanie trunków dostrzegano także na ziemiach polskich; cf. H. R
,
Produkcja wódki i sprawa pijaństwa w Królestwie Polskim 1815–1863, Warszawa 1961 (autorka zauważa także wpływ norweskich i szwedzkich organizacji abstynenckich na polskie (katolickie) bractwa trzeźwościowe, ibidem, s. 166, 291).
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wschodniej Norwegii oraz prowincja Trøndelag w Norwegii środkowej słynęły z ich
uprawy, a więc także z produkcji wódki. Praktycznie jednak, jak Norwegia długa
i szeroka, wódkę pędzono w każdym gospodarstwie; w 1833 r. wyprodukowano jej
23
w przeliczeniu na czysty alkohol aż 16 litrów na głowę mieszkańca ! Towarzystwa
trzeźwościowe winą za rozpowszechnianie się alkoholizmu w Norwegii obarczały
powszechnie właśnie ustawę o domowej produkcji wódki i prowadziły stałą kampanię na rzecz jej zniesienia lub ograniczenia. Na publicznych forach za ograniczeniem produkcji (zwłaszcza domowej) opowiadały się takie autorytety, jak Eilert
24
25
Sundt , Johan Welhaven czy znany rzecznik gospodarki wolnorynkowej Anton
26
Martin Schweigaard , którego zdaniem alkohol był tak specyficznym i szkodliwym towarem, że nie powinien podlegać zasadom wolności gospodarczej. Gdy
w 1839 r. parlament powołał komisję do opracowania projektu nowej ustawy alkoholowej, religijne stowarzyszenia trzeźwościowe przesłały łącznie 27 petycji w tej
sprawie. Projekt ustawy, który przewidywał dla mieszkańców wsi zakaz pędzenia
wódki po pięciu latach od dnia jej wejścia w życie oraz dla miast — po dziesię27
ciu latach, został w 1842 r. zawetowany przez monarchę . Komisje parlamentarne
pracowały jednak nadal (w ich skład wchodzili tacy przeciwnicy alkoholu jak
wspomniany wyżej Schweigaard) i w roku 1845 uchwalono prawo, które uzależniało działalność karczm i sklepów z trunkami od zgody samorządów. Znajdowały
się w nim także restrykcyjne paragrafy skierowane przeciwko osobom nadużywającym alkoholu. Osoby z prawem do wyszynku były zobowiązane do zamykania lokali o godzinie 22.00, nie mogły także podawać wódki klientom „w stanie
wskazującym na spożycie”. W niedziele obowiązywał zakaz podawania napojów procentowych przed godz. 17.00 (ze względu na msze święte), a szczególny
28
nacisk położono na niepodawanie wódki dzieciom, służbie oraz czeladnikom . Na
dodatek wprowadzono wysokie kary dla osób nietrzeźwych: „Kto na ulicy, na drodze, albo innym miejscu publicznym, karczmie lub zajeździe przebywa w stanie
nietrzeźwym, płaci karę w wysokości ½ talara. Kogo w takim stanie znajdzie się
29
w kościele lub jego pobliżu, podczas zebrań samorządów lub aukcji albo w trakcie jakichkolwiek publicznych zgromadzeń, ten zapłaci karę w wysokości 1 talara.
23

Alkoholstatistik. s. 20–29.
Eilert Lund Sundt (1817–1875) — wybitny norweski badacz kultury ludowej, stworzył podstawy nowoczesnej socjologii i antropologii.
25
Johan Sebastian Welhaven (1807–1873) — poeta i krytyk literacki, jeden z czołowych przedstawicieli norweskiego romantyzmu.
26
Anton Martin Schweigaard (1808–1870) — prawnik i polityk, poseł do norweskiego parlamentu (Stortingu) w latach 1842–1869, zwolennik liberalizmu ekonomicznego.
27
E. T
W
, Bøndene og brennevinsspørsmålet i Norge 1800–1850, Oslo 1925, s. 99–
109.
28
P. F
, Kampen om alkoholen i Norge 1816–1904, Oslo-Bergen-Tromsø 1972, s. 165–166.
29
Chodzi o powszechne na wsi norweskiej wyprzedaże pośmiertne i licytacje w przypadku bankructwa.
24
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Winnego należy w takiej sytuacji przetrzymać w więzieniu aż wytrzeźwieje”30. Już
wówczas Norwegowie przejawiali zaskakującą fantazję w omijaniu prawa alkoholowego — jeden z raportów wymieniał pewnego pomysłowego handlarza, który
31
sprzedawał wódkę, siedząc na drzewie .
Ustawa z 1845 r. była istotna z jeszcze jednego powodu — po zdelegalizowaniu domowego pędzenia wódki nowym obiektem ataków stały się małe, ale
32
liczne gorzelnie, których liczba w 1833 r. sięgała 10 tys. Działalność towarzystw
trzeźwościowych oraz ustawodawcy zmierzała więc w kierunku ograniczenia ich
liczby, jeśli nie zupełnego wyeliminowania. Ustawy uchwalane w latach czterdziestych wprowadzały także limity produkcji oraz zakazywały pędzenia wódki
w miesiącach letnich, czyli od czerwca do września. W 1845 r. liczba gorzelni
spadła do siedmiuset. Były to duże zakłady, które produkowały wódkę oraz nowe
rodzaje alkoholi, takie jak likiery, poncz czy wódki gorzkie, na skalę przemy33
słową z wykorzystaniem najnowocześniejszej wówczas technologii . Norweskie
ustawodawstwo antyalkoholowe z lat czterdziestych XIX stulecia miało charakter
pionierski, choć religijne stowarzyszenia trzeźwościowe, również w latach trzydziestych, zaczęły powstawać także w innych krajach nordyckich — zwłaszcza
34
w Szwecji .
Za pierwsze norweskie stowarzyszenie abstynenckie uważa się założoną
w 1836 r. organizację z rybackiego miasta Stavanger w roku 1840 w Lillehammer
35
— „Lillehammers Maadehold Selskab” (Towarzystwo Wstrzemięźliwości) .
W roku 1845 A.M. Schweigaard założył pierwszą organizację, walczącą o pełną
abstynencję, wzorowaną na stowarzyszeniach amerykańskich oraz brytyjskich —
„Den norske Forening mod Brændeviinsdrik” (Norweskie towarzystwo na rzecz
wyeliminowania wódki). W ciągu dwóch dekad w całej Norwegii zaczęto tworzyć
podobne i coraz liczniejsze organizacje trzeźwościowe. Wzrost zasięgu stowarzyszeń abstynenckich związany był z wyjątkowym w historii Norwegii zjawiskiem,
czyli przekształceniem się ruchu przebudzenia religijnego w masowy ruch społeczny. O ile w latach pięćdziesiątych można było zauważyć pojedyncze przykłady ruchów kaznodziejskich i trzeźwościowych w poszczególnych prowincjach
Norwegii, zwłaszcza na południu w Sørlandet, o tyle te powstające w latach siedemdziesiątych w regionach zachodnich wyróżniały się ogromnym rozmachem,
30

Ibidem, s. 166.
Ibidem, s. 167.
32
P. F
, Brennevinsforbudet i Norge, Trondheim 1995, s. 11.
33
Beretning om Kongerigets Norges økonomiske Tilstand i aarene 1840–1845 med Tilhørende
Tabeller, Christiania 1846, s. XVIII–XIX.
34
Warto zwrócić uwagę, że w Danii, w której spożycie alkoholu było niemal dwukrotnie wyższe
niż w Norwegii, towarzystwa trzeźwościowe stanowiły margines działalności pietystycznych wspólnot religijnych. Powodem było zdominowanie ruchu przebudzeniowego przez grundtwigianizm,
znacznie liberalniejszy w kwestiach obyczajowych.
35
P. F
, Kampen om alkoholen, s. 69–75.
31

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

328

GRAŻYNA SZELĄGOWSKA

obejmowały bez mała wszystkie lokalne społeczności, które odrzucały zarówno
zrytualizowaną religijność kościelną, jak i wspólnotę parafialną. Ich stosunek
do problemu picia alkoholu, zwłaszcza wódki, był niejednorodny — od bardziej
liberalnego nawoływania do ograniczenia picia mocnego alkoholu do krańcowo
ortodoksyjnego i moralnie surowego nakazu całkowitej rezygnacji z picia wszelkich trunków (tzw. totaliści), także piwa, co wielu Norwegów uważało jednak za
przesadę. W rezultacie norweskie organizacje trzeźwościowe ulegały ciągłym rozpadom i secesjom, ale niezależnie od trudności w znalezieniu wspólnej platformy
działań istotny był ich szeroki zasięg społeczny i terytorialny.
Ważną postacią tej drugiej fali ruchów kaznodziejskich i przebudzenia religijnego był teolog Lars Oftedal (1838–1900), w późniejszym okresie polityk
umiarkowanych liberałów i poseł do Stortingu. Pełen charyzmy porywał tłumy
swoimi wyjątkowo emocjonalnymi kazaniami i sprawiał, że całe wsie porzucały
alkohol i rozrywki na rzecz życia wstrzemięźliwego i pobożnego. W naturalny
sposób ruchy kaznodziejskie wpływały na powstawanie religijnych stowarzyszeń
trzeźwościowych, w których miały sojusznika. Skład społeczny tych ostatnich
z biegiem czasu uległ jednak zmianie — te z pierwszej połowy XIX w. zdominowane były przez działaczy mieszczańskich, natomiast w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych przekształciły się w ruchy społeczne o podstawie ludowej
(chłopi, rybacy, także robotnicy). Zmienił się także ich cel, zaczęto bowiem propagować całkowitą abstynencję. Ruch Oftedala objął ogromne połacie Norwegii
zachodniej i południowej ze Stavanger, które dzięki swoim handlowym kontaktom
z luterańskim światem — także z norweskimi emigrantami religijnymi w Stanach
Zjednoczonych — stawało się głównym ośrodkiem idei pietystycznych, a także
liberalnego programu na rzecz praw wspólnot alternatywnych (np. prawo nauczania religii w szkołach publicznych, które przedstawiciele wspólnot otrzymali
dopiero pod koniec XIX w.). To zaskakujące połączenie liberalizmu z pietyzmem
w latach osiemdziesiątych odnajdzie się w parlamentarnej opozycji właśnie w osobach Larsa Oftedala i drugiego polityka o korzeniach pietystycznych — Jakoba
Sverdrupa (1845–1899).
Tymczasem w latach osiemdziesiątych w całym kraju rozwijał się nieprzerwanie — najsilniej w rejonach opanowanych przez stowarzyszenia pietystyczne
(zachodnie i południowe wybrzeże, tzw. ciemne wybrzeże) — ruch trzeźwościowy
w swojej najradykalniejszej odmianie, czyli propagujący całkowitą abstynen36
cję i optujący za prohibicją . Mieszkańców wsi straszono nie tylko grzechem
i jego biblijnymi skutkami, lecz także głos zabierali lekarze i naukowcy jak
F. Lochmann, który zauważał żywą w Norwegii tradycję używania alkoholu jako
37
leku, a także przypisywania mu dobroczynnego wpływu na organizm . „Mylą się
36

A.B. S
, Totalt Afhold fra spirituøse Drikke belyst fra medicinsk og moralsk Standpunkt.
Fire Foredrag holdte i Totalafholdsforeningen i Risør, Risør 1883.
37
F. L
, Alkohol, Selskabet for Folkeopplysningens Fremme, Kristiania 1884, s. 11.
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więc ci kaznodzieje, którzy z dobrej woli, ale zbyt jednostronnie, nazywają alkohol
i napoje alkoholowe za truciznę. Dostarczają one organizmowi pewnej ilości energii, dają siłę i są tym samym pożyteczne. Z drugiej jednak strony, w porównaniu
38
z innymi składnikami odżywczymi, są niebezpieczne jako uzależniające” . Dalsza
część broszury, wydanej przez organizację popularyzującą wiedzę, poświęcona
była wszelkim patologiom i dewiacjom wywołanym przez nadużywanie alkoholu
(kradzieże, morderstwa, halucynacje, delirium, choroby psychiczne, samobójstwa
39
itd.) . W podobny sposób przed skutkami spożywania trunków przestrzegał autor
40
kolejnej broszurki o charakterze oświatowym — Frederik Pedersen .
Nic więc dziwnego, że malała liczba organizacji umiarkowanych na rzecz
radykalistów; ok. 1890 r. prohibicjonistów było już 100 tys., pięć lat później
— ponad 150 tys. Większość z nich (blisko 140 tys. członków w 1913 r.) skupiało najstarsze w Skandynawii Stowarzyszenie na rzecz abstynencji i prohibicji (Det norske totalavholdsselskap, DNT), założone w Stavanger w 1859 r. i od
1875 działające na skalę ogólnokrajową. Drugą, równie silną i liczną organizacją
były powstające od 1877 r. norweskie filie International Organization of Good
41
Templars (IOGT, Międzynarodowa Organizacja Dobrych Templariuszy) . W roku
1894 w 248 lożach (w tym 57 lóż dziecięcych) działało ponad 15 tys. aktywistów na rzecz abstynencji i prohibicji, dekadę później (w latach 1905–1906) —
w 584 lożach ponad 31 500 totalistów (kobiet i mężczyzn z udziałem równo po
42
50%). Ponadto działały 273 loże dziecięce z 19 tys. członków . Obok kontestowania Kościoła oficjalnego walka z alkoholem stanowiła więc bez wątpienia jeden
z najważniejszych czynników aktywizacji publicznej Norwegów i Norweżek. Gdy
w roku 1895 w mieście Ålesund zorganizowano pierwsze w historii Norwegii referendum na temat prohibicji, do głosowania uprawnione były także kobiety, choć nie
dysponowały jeszcze takim prawem w odniesieniu do wyborów parlamentarnych
i samorządowych. Popularność idei abstynencji oraz prohibicji zwiększała także
działalność Oskara Nissena, lekarza i polityka Norweskiej Partii Pracy, oraz Svena
Aarrestada. Oskar Nissen był przewodniczącym DNT w latach 1879–1887 i wraz
z Aarrestadem, który przejął tę funkcję w 1887 r., wpłynął na przekształcenie problemu alkoholizmu i żądań prohibicyjnych w kwestię polityczną, co było widać
zwłaszcza w czasie kampanii wyborczych w latach 1888 i 1891. Wymierne efekty
w postaci nowej, dość kompromisowej ustawy alkoholowej pojawiły się kilka lat
później — prawo z 1894 r. przyznawało monopol na sprzedaż trunków wyłącznie
38

Ibidem.
Ibidem, s. 12–25, 27–52.
40
F. P
, Sundhedslære. I. Bidrag til forstaaelse af de berusende drikkes væsen og inflydelse
paa den menneskelige organisme, Kristiania 1893, s. 4–32.
41
G. K
, Godtemplarordenen i Norge 1892–1927, t. I: Norges Storlosje, Trondhjem 1928,
s. 3–7.
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Ibidem, s. 50–51, 278–279.
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miejskim licencjonowanym przedsiębiorstwom, ich działalność uzależniono zaś
od wyników lokalnych referendów. Zgodę na sprzedaż alkoholu musiało wyrazić
2/3 wyborców obu płci powyżej 25 roku życia.
Ruchy pietystyczne oraz prohibicyjne wpłynęły na radykalną przemianę obyczajowości Norwegów, zwłaszcza na wsi. Życie miało być skromne i przyzwoite,
bez szkodliwych zabaw i używek, a na wiejskich weselach przestano podawać
alkohol, czyniąc wyjątek jedynie dla słabego piwa warzonego w warunkach domowych. Wśród śpiewanych przez członków ruchów kaznodziejskich psalmów poja43
wiły się takie, które wprost nawiązywały do walki o prohibicję i abstynencję :
O, Panie Boże, błogosław naszą Abstynencką Sprawę!
Przyciągnij do Siebie tę gromadę pijaków!
Do smutnych domów sprowadź pokój i pocieszenie!
A nam, Boże, daj zwycięstwo Sprawie!

Nie ulega wątpliwości, że normy obyczajowe i styl życia lansowane przez
44
ruchy religijne i trzeźwościowe miały wpływ na społeczeństwo norweskie .
Spożycie alkoholu regularnie spadało: o ile w połowie lat trzydziestych XIX w.
statystyczny Norweg wypijał ponad 16 litrów wódki rocznie, o tyle już w roku
1843 było to 10 litrów, a w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych — 4,5 litra;
w okresie 1875–1876 poziom ten skoczył ponownie do ponad 6 litrów, głównie
za sprawą poprawy koniunktury na rynku rolnym, by spaść aż do 3,5 litra w roku
45
1883 . Wpływ na poprawę tej statystyki miała zapewne również ogromna emigra46
cja zarobkowa do Stanów Zjednoczonych . W miastach — jak podkreślał w marcu
1887 r. jeden z norweskich aktywistów w czasie wykładu dla członków Société
internationale des études pratiques d’économie sociale w Paryżu — wpływ ruchów
abstynenckich w sferze obyczajowości okazał się niemal niezauważalny (mimo
obecności wolnych kościołów pietystycznych), a nadużywanie alkoholu było charakterystyczne szczególnie dla środowisk robotniczych, a także studenckich i arty47
stycznych, wśród których wyznaczało wręcz ono styl życia .
Na wsi, kontynuując niemal sposób rozumowania Hansa Nielsena Haugego,
ruchy prohibicyjne szły w parze z wyjątkową przedsiębiorczością i poparciem
dla liberalnej gospodarki wolnorynkowej, czego efektem były nie tylko zmiany
43

Sangbog for Afholdsforeninger, [zebrał] S. A
(wyd. 4), Det norske Totalafholdsselskab, [Kristiania] 1901, s. 4.
44
B. S
, 1800–tallets folkelige religiøse bevegelser i Norge. Forskning på vekkelser og
fromhetsliv; status og oppgaver, „[Norsk] Historisk Tidsskrift”, 1995, nr 2, s. 173.
45
F. L
, Alkohol, s. 35.
46
W sumie w drugiej połowie XIX w. wyemigrowało ok. 800 tys. Norwegów, czyli jedna trzecia
mieszkańców.
47
O.J. B
, Kampen mod alkoholismen i Norge. Foredrag i Marsmødet 1887 i Société [internationale des études pratiques] d’Economie Sociale. Her meddelt med enkelte Omarbejdelser og Tillæg.
Særtryk af „Morgenbladet”, Kristiania 1887, s. 34.
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poziomu rozwoju gospodarki Norwegii prowincjonalnej, lecz także wiele ciekawych karier rynkowych rzutkich działaczy stowarzyszeń pietystycznych i prohibicyjnych. Innym zjawiskiem generowanym przez te ruchy społeczne był ogromny
udział kobiet, które nierzadko nie tylko dominowały lokalne oddziały, lecz także
wręcz tworzyły organizacje czysto kobiece. Ich obecność zaznaczyła się zwłaszcza
w działalności organizacji misji wewnętrznej, a wkrótce także w misjach zamorskich. Norweskie Towarzystwo Misyjne (Det Norske Misjonsselskap) delegowało
po raz pierwszy kobietę na misję do Afryki w 1870 r., a do końca XIX stulecia
wśród kilkuset misjonarzy blisko połowę stanowiły kobiety. Warto wreszcie
wspomnieć, że działalność stowarzyszeń pietystycznych, misyjnych oraz prohibicyjnych wpłynęła również na norweski pejzaż i przestrzeń publiczną norweskich
miasteczek, wsi oraz osad. Centralnym miejscem aktywności tych ruchów był nie
kościół, ale tzw. domy misyjne (bedehuse, dosł. domy modlitw), które zaczęły
powstawać na terenie całego kraju jako główne centra religijne, kulturowe, oświatowe i społeczne, będąc symbolem owej kultury misyjnej oraz dominacji alternatywnych ruchów religijnych nad oficjalnymi strukturami Kościoła.
*

W roku 1905 Norwegia odzyskała pełną niepodległość i suwerenność, a jej „rozwód” ze Szwecją przebiegł w sposób pokojowy. Kilka lat po tym ważnym wydarzeniu politycy, a zwłaszcza środowiska wywodzące się z ruchów religijnych
i kaznodziejskich, wrócili do kwestii delegalizacji picia alkoholu. Ignorowano
fakt, że statystyczny Norweg wypijał na początku XX w. znacznie mniej alkoholu
niż pozostali mieszkańcy Skandynawii, nie mówiąc o Francuzach, Niemcach czy
Włochach. Był to z jednej strony skutek ustawy z 1894 r. ograniczającej dystrybucję wódki z drugiej — wpływ negatywnej propagandy towarzystw prohibicyjnych.
Ważną rolę odgrywała także sytuacja ekonomiczna — przeciętnego Norwega po
prostu nie było stać na codzienny zakup alkoholu. Wyjątkiem były niektóre prowincje norweskie o dużej koncentracji ludności robotniczej, jak w Hedmark i Oppland
48
na wschodzie Norwegii, gdzie działało aż 19 gorzelni (w całej Norwegii 22) .
Pomysł ten promował w Stortingu Lars Kristian Abrahamsen, minister handlu w pierwszym gabinecie Gunnara Knudsena (1908–1910), w drugim zaś minister sprawiedliwości (1913–1916) oraz minister spraw socjalnych (1916–1919).
W parlamencie był ponadto przywódcą koła prohibicjonistów. Projekt ustawy
prohibicyjnej został jednak zablokowany wówczas przez rząd francuski, który
gwałtownie zaprotestował przeciw perspektywie ograniczeń w imporcie francuskich win i koniaków, szantażując wręcz norweski rząd wstrzymaniem inwestycji
49
kapitałowych w Norwegii . Przed wybuchem I wojny światowej prace nad ustawą
były znów intensywnie prowadzone, zwłaszcza że taka wyraźnie była wola najsil48
49
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, Et splittet samfunn, Aschehougs Norges Historie, t. X, Oslo 1994, s. 150.
, Inn i storpolitiken. Norsk utenrikspolitikks historie, t. IV, Oslo 1996, s. 164.
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niejszej na norweskiej scenie politycznej grupy nacisku — organizacji trzeźwościowych i religijnych. Do 1913 r., wskutek kolejnych lokalnych referendów w tej
sprawie, liczba miast, w których dozwolona była sprzedaż alkoholu, skurczyła się
z 27 do zaledwie 13.
50
Do sprawy powrócono podczas wojny . Pierwsza ustawa Stortingu, wprowadzająca pełną (czasową) prohibicję na mocne alkohole, została uchwalona przed
świętami Bożego Narodzenia w grudniu 1916 r. i miała obowiązywać do pierwszych dni stycznia 1917 r.; dotyczyło to także mocnych win typu porto i sherry oraz
win o zawartości alkoholu powyżej 12%. Wobec licznych petycji napływających
ze strony władz największych miast norweskich, zdecydowano w połowie 1917 r.
prohibicję przedłużyć bezterminowo, rozszerzono ją na mocniejsze piwa (w tym
wypadku zakaz był czasowy i w zależności od klasy piwa uchylony w 1919 lub
1920 r.). Gdy w kwietniu 1918 r. do Norwegii dotarła epidemia grypy hiszpanki,
dopiero po długich wahaniach rząd zdecydował się na przyznanie obywatelom
prawa do zakupu pół litra wódki (na gospodarstwo), uznawanej tradycyjnie za
lekarstwo. W roku 1919 ustawę poddano pod głosowanie w referendum; 62% głosujących opowiedziało się za utrzymaniem prohibicji w odniesieniu do mocnych
alkoholi, a 38% było przeciw. Nie dziwi więc, że najwięcej głosów za prohibicją
padło w Vestlandet, Sørlandet i Norwegii Północnej, czyli regionach, w których
najsilniejsze były ruchy prohibicyjne oraz religijne (do 80%). Najmniej zwolenników zyskała prohibicja w Oslo, gdzie raptem 21% głosujących opowiedziało się
za zakazem. Przeciwko prohibicji głosowali nie tylko przedstawiciele inteligencji,
lecz także robotnicy. Od tej chwili spirytus można było kupić (legalnie) wyłącznie
51
w aptece . Rok 1919 to zarazem apogeum działalności organizacji trzeźwościo52
wych — liczba ich członków sięgnęła 275 tys. (na 2,5 mln) .
Problem prohibicji, jak się wkrótce okazało, wyjątkowo silnie podzielił norweską scenę polityczną i regularnie doprowadzał do upadków kolejne rządy konserwatystów (partia Høyre) na zmianę z liberalną Venstre. Spory dotyczyły nie
tylko aspektów ideowych, socjalnych czy politycznych, lecz także gospodarczych
i finansowych: z jednej strony drastycznie spadły dochody państwa z akcyzy
na trunki, z drugiej — w norweską gospodarkę uderzyły sankcje wprowadzone
przez państwa produkujące importowany alkohol. W kwietniu 1921 r. norweskim
dyplomatom udało się podpisać nowy traktat handlowy z Francją, dzięki któremu
francuscy producenci koniaków i brandy zagwarantowali sobie ich import w wysokości 400 tys. litrów rocznie. Norwegia zdecydowała się na ten dość desperacki
krok dla ratowania dobrych relacji handlowych z Francją, choć oczywiste było,
że te ilości trunków, których nie uda się sprzedać w ramach dozwolonych przez
50

Indstilling til lov om salg og skjænkning av brændevin, øl, vin, fruktvin go mjød. Utarbeidet av
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ustawę prohibicyjną celów leczniczych, trzeba będzie zniszczyć. Dodatkowym
ukłonem w stronę Francji było podniesienie limitu dla win o zawartości alkoholu
do 14%. Rozmowy z Hiszpanią i Portugalią, producentami niezmiernie popularnych w Norwegii win mocniejszych typu porto i sherry, toczyły się w znacznie
gorszej atmosferze. Hiszpanie obłożyli eksport norweskich ryb (głównie suszonych dorszy) zaporową taryfą celną i uzależnili jej obniżenie od zgody Norwegów
na import 500 tys. litrów wina. Portugalczycy, których udział w alkoholowym
rynku norweskim był znacznie większy niż Hiszpanii, zażądali gwarancji importu
53
porto w wysokości 850 tys. litrów rocznie . W rezultacie liberalny rząd Otto
Blehra, który był odpowiedzialny za fiasko rozmów, w 1923 r. upadł i ster rządów
ponownie przejęli konserwatyści. Na czele gabinetu stanął Abraham Berge zdecydowany ratować norweski eksport ryb i rozwiązać konflikt handlowy z Portugalią
i Hiszpanią, zwłaszcza że konserwatywna Høyre w zasadzie nigdy nie popierała
idei całkowitej prohibicji. Wina typu porto i sherry zostały więc wyłączone w tym
samym roku z ustawy prohibicyjnej, a ich bardzo restrykcyjną sprzedaż z wysokimi cenami miała przejąć prywatna spółka akcyjna z państwową licencją o nazwie Vinmonopolet (Monopol winny). Ten sam Berge poniósł rok później klęskę
w Stortingu, usiłując dla ratowania budżetu podnieść cła na alkohole, a jego rząd
musiał ustąpić na rzecz Venstre.
Powołanie Vinmonopolet w listopadzie 1922 r. także nie obyło się bez kontrowersji. Wpływowe ruchy prohibicyjne zdołały już pod koniec XIX w. doprowadzić
do zmiany zasad sprzedaży alkoholu, zwłaszcza wysokoprocentowego — od 1871 r.
miały się tym trudnić specjalne sklepy z licencją gminy — samlag (wzorowane na
54
szwedzkich, tzw. system z Göteborga) . O tym, czy w danej gminie taki punkt
mógł powstać, decydowali w referendach sami mieszkańcy, ponadto nakładano na
nie różnego rodzaju ograniczenia, np. krótki czas sprzedaży lub zezwolenie tylko
55
dla jednego punktu (ustawa według projektu S. Aarrestada z czerwca 1894 r.) .
Presja ze strony prohibicjonistów sprawiała, że liczba samlag systematycznie
spadała; o ile w 1895 r. w 51 miastach norweskich (na 58) można było legalnie
nabyć alkohol, o tyle w roku 1913 już tylko w 13. W chwili wprowadzenia prohibicji działacze ruchów prohibicyjnych postulowali, by to właśnie samlag przejęły
sprzedaż dozwolonego wina i niskoprocentowego piwa; powszechnie uważano, że
byłby to wstęp do stopniowego wykluczenia drogą lokalnych referendów wszystkich napojów alkoholowych. By zapobiec mimowolnej i niezgodnej z ustawą
delegalizacji win stołowych oraz lekkiego piwa, zawarto kompromis, zapożyczając szwedzki pomysł Systembolaget, czyli handlowego przedsiębiorstwa, które
z państwową licencją miało sprzedawać dozwolone wino (stąd używana do dziś
nazwa Vinmonopolet — Monopol Winny). Aż do 1938 r., czyli do chwili przeję53
54
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cia przez Monopol Winny należących do samlag aktywów i pasywów, obie formy
funkcjonowały równolegle. Utworzony jako kontrolowana przez państwo spółka
prywatna, Monopol Winny stopniowo do roku 1939 był przejmowany przez skarb
państwa, który do dziś jest właścicielem wszystkich akcji.
Legalizacja wysokoprocentowych win w 1923 r. była ważnym wyłomem
w ustawie prohibicyjnej. Pozwoliła na uratowanie relacji handlowych Norwegii
z Francją, Hiszpanią i Portugalią, nie zapobiegła jednak wielu negatywnym zjawiskom spowodowanym przez prohibicję. Okolice Kristianii i Fjordu Oslo przekształciły się w prężne centrum przemytu wódki oraz spirytusu m.in. z Danii
oraz portów bałtyckich. Skala owego procederu jest trudna do oszacowania, ale
w samym 1923 r. skonfiskowano 600 tys. litrów, a przed sądem postawiono około
tysiąca osób. W całym kraju powstawały bimbrownie (nielegalne już od 1850 r.),
56
a władze skonfiskowały blisko 2300 takich aparatów . Specyficznie norweskim
sposobem radzenia sobie z prohibicją było zdobywanie alkoholu na receptę lekarską, wypróbowane już w XIX stuleciu oraz podczas I wojny światowej i późniejszej epidemii grypy hiszpanki. Lekarz medycyny, dentysta lub weterynarz mogli
wystawić receptę na spirytus w celach medycznych; o rozmiarach tego procederu
świadczy aktywność pewnego lekarza, który dziennie wypisywał ok. 150 recept na
„leczniczy alkohol”, a w skali roku nawet do 10 tys. W roku 1923 wydano alkohol
na blisko 2 mln recept, wskutek czego stowarzyszenia lekarskie zgodziły się na
57
państwową kontrolę .
Społeczne skutki prohibicji to przede wszystkim dramatyczny wzrost przestępczości związanej z nielegalną produkcją alkoholu i handlem nim, poważne
problemy zdrowotne społeczeństwa (także spowodowane wadliwą produkcją alkoholu, np. metylowego) oraz zjawisko dotąd w Norwegii nieobecne — masowe lekceważenie i omijanie prawa. Nie sposób odmówić Norwegom sporego poczucia
humoru w walce z prohibicją — chcąc zaspokoić alkoholowe pragnienia robotników, nielegalni sprzedawcy w przebraniach drobnych handlarzy przedostawali
się na teren zakładów pracy i nawoływali do zakupu „kury”, „dużego jabłka” lub
„dorsza” (co oznaczało flaszkę litrową), czy też „kurczaka”, „małego dorsza” lub
58
„małego jabłka”, co oczywiście oznaczało butelkę półlitrową . Wszystkie te negatywne zjawiska spowodowały w końcu podjęcie przez rząd Johana Mowinckela
z Venstre decyzji o przeprowadzeniu drugiego ogólnokrajowego referendum
w sprawie prohibicji. W październiku 1926 r., przy frekwencji 64,3%, zdecydowana
większość obywateli Norwegii opowiedziała się za jej zniesieniem, choć nie była
to decyzja jednomyślna — nadal aż 44% (423 tys.) optowało za jej utrzymaniem,
59
podczas gdy przeciw było 56% (531 tys.) . Z tego powodu zniesienie prohibicji od
56
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kwietnia 1927 r. nie oznaczało likwidacji pozostałych rozwiązań, obrót wszelkim
alkoholem oraz jego detaliczna sprzedaż nadal należały bowiem do Vinmonopolet,
co stanowiło swojego rodzaju ukłon w stronę przeciwników napojów procentowych (i przykład typowego dla nordyckiej kultury politycznej dążenia do kompromisu). Ruchy prohibicyjne, do których po zakończeniu I wojny światowej należało
aż 10% Norwegów, pięć lat później zaś dwa razy mniej, całkowicie wycofały się
z planów prohibicyjnych. W tym ostatnim okresie obowiązywania częściowej prohibicji, tj. w latach 1923–1927, statystyczny Norweg wypijał ok. 2 litrów czystego
alkoholu, czyli znacznie mniej niż mieszkaniec krajów europejskich, a nawet nor60
dyckich (we Francji 17,5 litra, w Danii ponad 4 litry) . Wskaźnik ten można więc
jednak uznać za zwycięstwo ruchów trzeźwościowych w walce z alkoholem.
Prohibition in Norway: Norwegian Free Churches and religious movements
in the fight against alcoholism and alcohol abuse in the nineteenth and early
twentieth century
Abstract
In the first half of the nineteenth century the whole Protestant Scandinavia was swept
by a people’s preaching movement. It was a response to and a secular alternative of the state
Church and interpretations of the faith imposed by the state. In Scandinavia it is known under
the name of Revivalism, originating from Pietism, an important movement of the Lutheran
Church revival. Pietism was born in the second half of the seventeenth century as the revival
movement that regarded the faith as a totally subjective experience: the true Christian faith
was not to repeat some religious texts; it had to be a true individual experience. The revival,
that is a conscious inner transformation, was recognised as more important than the baptism,
which could have been wasted by a person who did not live a virtuous life. What was
characteristic of Pietism was that it categorically rejected the world with its entertainments.
The revival in the nineteenth century of Pietism and its varieties, such as the Moravian
Church, resulted in mass social movements of peasant character. In Norway a special place
among revival associations was occupied by the fight against a life of sin in the broad sense
of the term, and first of all, the initiative which originated in the 1830s to establish religious
organisations for promoting sobriety, on the model of British associations, abstinence
and struggle with alcohol abuse. In sermons, the overuse of alcohol was regarded as one
of the most deadly sins, besides prostitution.
The increasingly strong position of the Revivalism movement and related organisations
for promoting sobriety which in the early twentieth century associated ca. 10 percent
of Norwegians made it possible for the movement to influence Norwegian legislation from
the mid-nineteenth century on. First bans on home distillation of vodka were imposed in 1845,
in the 1890s individual communities and towns were given the right to organise a referendum

60

K. K

, Et splittet samfunn, s. 149–150.
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on permitting or banning the sale of strong alcohol. The apogee of the struggle fought
by abstinence organisation fell on the First World War.
In 1919, after a referendum in Norway was conducted, the prohibition on alcohol was
imposed. The ban was introduced on the sale of vodka and strong wines (port and sherry),
and the sale of other alcohols (wine and beer) had to meet rigorous rules. Consequences
of the prohibition turned out to be socially harmful, including the sharp rise of criminal
activity associated with the illegal production and sale of alcohol, serious health problem
of people (including those caused by drinking of methyl alcohol) and the phenomena thus far
unknown in Norway, i.e. the mass disregard for the law and avoidance of it. As a result,
in 1926 a second referendum was conducted and the prohibition was lifted, although the state
monopoly on the sale of alcohol was introduced.
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ANDREI ZAMOISKI
(Berlin)

Przegrana bitwa długiej wojny:
kampania antyalkoholowa w ZSRR
w latach dwudziestych XX w.
W kwietniu 1985 r. władze ZSRR rozpoczęły szeroko zakrojoną kampanię antyalkoholową. Miała ona sprzyjać poprawie kondycji zdrowotnej ludności, wywołała jednak lawinę oskarżeń, niedomówień i w konsekwencji stała się przyczyną
spadku popularności władzy radzieckiej. Realizacja tej kampanii nie tylko zaangażowała rzeszę pracowników aparatu administracyjnego, lecz także przyczyniła
1
się do rozpętania aktywnej i intensywnej akcji propagandowej . Poza tym w łonie
samego aparatu władzy zdania w kwestii walki z alkoholem były podzielone.
Z jednej strony chodziło bowiem o tzw. dobro wspólne, a więc kondycję zdrowotną ludności, z drugiej — decydentom spędzała sen z powiek groźba zrujnowania budżetu państwa obciążonego zimnowojennymi wydatkami. Radziecki
fiskus tracił wszak w ten sposób miliony rubli zarabianych na monopolu spirytusowym. Kampania na rzecz trzeźwości, rozpoczęta jako walka z produkcją alkoholu
i handlem napojami alkoholowymi, przyniosła niektórym republikom i regionom
intensywnej uprawy winorośli duże straty ekonomiczne. Szczególnie odczuły
2
to Gruzja, Armenia, Azerbejdżan i Mołdawia . Należy dodać, że podjęte w drugiej połowie XX w. działania aparatu władzy na linii tzw. polityki alkoholowej
wykorzystywały doświadczenia podobnych akcji, których kilka przeprowadzono
we wcześniejszych okresach funkcjonowania ZSRR. W cieniu „antyalkoholowej
kampanii Gorbaczowa” pozostają działania podjęte w drugiej połowie lat dwudzie-

1

Więcej w pracach: D.L. L
, Soviet Society under Perestroika, London-New York 1992;
M. L
S
, Vodka Politics: Alcohol, Autocracy, and the Secret History of the Russian
State, Oxford-New York 2014; A. C
, Szest’ liet s Gorbaczewym: Po dnewnikowym zapisjam,
Moskva 1993; D. T
, The Success of a Failure: Gorbachev’s Alcohol Policy, 1985–88, „EuropeAsia Studies”, 1993, nr 1 (45), s. 7–25.
2
Z. L
, D. S
, Rural Transition in Azerbajian, Lanham 2010, s. 37–38; R. C
,
Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach: geneza i funkcjonowanie systemów politycznych,
Wrocław 2014, s. 49.
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stych, a także w 1958 i 1972 r.3 Do doświadczeń z okresu międzywojennego władze radzieckie odwoływały się bezpośrednio zarówno w zakresie propagandowym,
jak i organizacyjnym. Argumenty na rzecz zdrowego stylu życia oraz tworzenie
rozmaitych organizacji społecznych zarządzanych przez partię komunistyczną
i skupiających się na propagowaniu antyalkoholowego kursu — to najdonioślejsze
przykłady tych zapożyczeń.
Tematyka spożywania napojów alkoholowych w ZSRR, a także prowadzona
w tym zakresie polityka regulacyjna, zwłaszcza nakładanie przez władzę licznych
zakazów i ograniczeń, przyciągały uwagę wielu badaczy zarówno radzieckich, jak
i z zagranicy. W czasach istnienia ZSRR drukowano masowo literaturę naukową
i popularną, w której rozpatrywano troskę aparatu władzy i administracji państwo4
wej o zdrowie ludu pracującego . W okresie pieriestrojki, w trakcie antyalkoholowej kampanii Gorbaczowa, zauważalna była ostrożna krytyka roli partii i jej
kierownictwa, a szczególnie Stalina we wprowadzeniu w życie monopolu spirytusowego w latach dwudziestych. Jednoznacznie wskazywano, że polityka radziecka
w tym zakresie paradoksalnie spowodowała wzrost produkcji i podaży napojów
5
alkoholowych . Do dziś wydano wiele prac, w których szczególnym zainteresowaniem cieszyły się takie aspekty polityki antyalkoholowej, jak medyczny, poli6
tyczny, społeczny i ekonomiczny . Trzeba także podkreślić, że tematyka alkoholu
i alkoholizmu w ZSRR przyciąga uwagę również autorów popularyzujących —
mimo dość dobrego rozpoznania problemu — osnute wokół tej problematyki mity
polityczne i historyczne. Warto dla przykładu wymienić prace rosyjskiego ministra
7
kultury Władimira Miedinskiego poświęcone „pijaństwu” Rosjan .
Studia nad określoną w tytule problematyką konfrontują historyka z dużą
liczbą pytań i problemów badawczych związanych z dziejami radzieckiej ekonomiki, kwestią ochrony zdrowia publicznego, a także historią kultury i propagandy. Omówienia wymaga także terminologia. Polityka antyalkoholowa nie jest
bowiem tożsama z kampanią na rzecz trzeźwości. Ta pierwsza obejmuje zarówno
3

A. N
, Antialkogolnyje kampanii XX wieka w Rossii, „Woprosy Istorii”, 2008, nr 11,
s. 67–78; W. M
, Rozgrabione imperium: upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji
Rosyjskiej, Kraków 2004, s. 106–107.
4
G. A
-R
, Pjanstwo pod zapretom zakona, Moskwa 1985; Triezwost — zakon
naszej żizni: Postanowlienija CK KPSS, Sowieta Ministrow SSSR, Ukazy Prezidiuma Wierchownogo
Sowieta SSSR, Prezidiuma Wierchownogo Sowieta RSFSR o mierach po prieodolieniju alkogolizma,
iskorenieniju samogonowarienija, maj-sientjabr 1985, red. V. G
, Moskwa 1985.
5
J. M
, P. M
et alii, Strategija otriezwlenija, Nowosybirsk 1990, s. 39.
6
B. S
, The Drunken Society: Alcohol Abuse and Alcoholism in the Soviet Union: a Comparative Study, New York 1990; A. N
, Alkogolnaja istorija Rossii, Moskwa 2009; K. T
, Under the Influence: Working-Class Drinking, Temperance, and Cultural Revolution in Russia,
1895–1932, Pittsburgh 2006.
7
W. M
, O russkom pjanstwie, leni i żestokosti, Moskwa 2008; idem, Mify w Rossii,
Moskwa 2013.
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aspekty ekonomiczno-prawne, w tym problem monopolizacji produkcji i handlu
alkoholem, w drugiej nacisk kładzie się przede wszystkim na konteksty społeczny,
moralny i zdrowotny. W dalszej części artykułu będę przede wszystkim używał
tego pierwszego terminu, stosując czasem drugi jako zamiennik, choć mam świadomość wskazanych wyżej różnic.
Rozpoczęcie kampanii antyalkoholowej w latach dwudziestych XX w. postawiło przed władzami takie same problemy, jak te, z którymi zmagano się w epoce
Gorbaczowa. Najważniejszym z nich było pytanie, jak znaleźć złoty środek między propagandowo rozpowszechnianą opinią o konieczności dbania przez państwo
o zdrowie narodu a obciążeniem ekonomicznym wynikającym ze spadku podaży
alkoholu. Kampania antyalkoholowa z lat dwudziestych powinna być rozpatrywana i analizowana jako część państwowej polityki rekonstrukcji społeczeństwa
radzieckiego i przekształcania go w systemie stalinowskiej polityki społecznej.
Kampania ta miała na celu nie tylko walkę z nałogami, lecz także zmianę obrazu
życia codziennego człowieka radzieckiego. Stanowiła ona również element walki
ze „starym” i „archaicznym” światem.
JAK SIĘ TO WSZYSTKO ZACZĘŁO?
PROPAGANDA I PROBLEM ALKOHOLIZMU

Od lat dwudziestych XX w. radziecka propaganda celowo umniejszała znaczenie antyalkoholowej działalności z czasów Imperium Rosyjskiego. Propagowano
pogląd, że walczący z rewolucją przedstawiciele caratu starali się nie tylko kontrolować spożycie trunków, lecz także utrzymywać instytucje społeczne działa8
jące na rzecz trzeźwości . Przy wsparciu państwa powoływano do życia specjalne
instytucje zajmujące się propagowaniem idei abstynencji. Istotną rolę odgrywało
9
tu duchowieństwo prawosławne . Aktywiści środowisk i organizacji walczących
z alkoholizmem stawiali sobie za cel rozpowszechnianie informacji o szkodliwości
10
pijaństwa . W ramach tej działalności organizowano koncerty, wieczorki taneczne
oraz występy specjalnie zapraszanych artystów. W miastach i miasteczkach
Imperium otwierano przeznaczone dla alkoholików biblioteki, kluby i przychodnie lekarskie. Sprzyjały temu aktywizacja lekarzy oraz rozwój wiedzy medycznej
o szkodliwości nadużywania napojów procentowych. Przeprowadzano skutecznie
8

I. S
, Alkogolizm i borba s nim, Moskwa 1954, s. 17. W 1911 r. w Imperium Rosyjskim
(bez Finlandii i Królestwa Polskiego) istniały 1873 towarzystwa trzeźwości; vide A. A
,
Triezwiennoe dwiżenie w Rossii w period mirnogo razwitia: 1907–1914 gody. Opyt ozdorowlenija
obszczestwa, Tomsk 2007, s. 31.
9
Wsiepoddanniejszyj otczot Ober — prokurora Swjatiejszego Sinoda po wiedomstwu
prawosławnogo Ispowiedanija za 1914 god, Piotrograd 1916, s. 10.
10
D. B
, Oczierk o diejatelnosti popieczitelstw o narodnoj trezwosti za wsjo wriemja
ich suszczestwowanija (1895—1909 gg.), Sankt Petersburg 1910, s. 60.
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badania medyczne w zakresie diagnozy szkodliwości spirytualiów dla organizmu
ludzkiego i jednocześnie realizowano na bardzo szeroką skalę propagandę spo11
łeczną na temat skutków pijaństwa . W celu odstręczenia młodzieży od sięgania
12
po trunki przeprowadzono również kampanię trzeźwościową w szkołach . W poli13
tykę tę próbowała się włączyć także rosyjska inteligencja . Do rozpoczęcia I wojny
światowej odbyło się w Rosji kilka ogólnopaństwowych zjazdów poświęconych
tematyce trzeźwości i problemom alkoholizmu, na których roztrząsano i dyskutowano rozmaite zagadnienia „polityki alkoholowej”, jak produkcja i popyt na
alkohol oraz działania związane z walką z uzależnieniem od napojów wysokopro14
centowych . Wraz z wybuchem wojny władze carskie zmuszone były wprowadzić
zakazy związane ze sprzedażą alkoholu, co wynikało z konieczności utrzymania
15
porządku i sprawnego przeprowadzenia mobilizacji wojskowej . Zakaz handlu
16
alkoholem utrzymano również w czasie samych działań wojennych .
Można by uznać, że w czasach Imperium Rosyjskiego udało się władzom,
organizacjom społecznym i cerkwi podjąć skuteczną pod pewnymi względami
17
walkę z pijaństwem i alkoholizmem . Na pewno można było odnotować postęp
w zakresie uświadomienia społecznego w kwestii skutków nadużywania alkoholu.
W odniesieniu do Rosji z czasów przed wybuchem I wojny światowej należałoby
mówić raczej o działalności na rzecz trzeźwości niż o walce z handlem alkoholem.
BOLSZEWICY I „POLITYKA ALKOHOLOWA”

Przejmując rządy w Rosji, bolszewicy rozpoczęli proces konsolidacji władzy.
Przyczyną tych działań był strach przed powtórką tzw. pijanych pogromów
18
z 1917 r., kiedy tłum rozbijał sklepy monopolowe w Piotrogrodzie , wynikiem
okazało się zaś utwardzenie kursu w „polityce alkoholowej”. Wydawane przez bol11

W 1912 r. w Sankt Petersburgu założono Antyalkoholowy Instytut Kliniczny; vide I. P
,
Eksperimientalnyj instytut dlja ukreplenija wjaszczego gospodstwa alkogolja nad russkoj ziemlej,
„Russkij Wrjacz”, t. XI, 1912, nr 20, s. 700–702.
12
T. W
, Wydienije i alkogolizm, Moskwa 1913, s. 2–3.
13
Komissija po woprosu ob alkogolizmie Russkogo obszczestwa ochranienija narodnogo zdrawija pracowała nad programem walki z pijaństwem.
14
Trudy pierwogo Wsierossijskogo sjezda po borbie z pjanstwom w 3–ch tomach, S. Petersburg
1910.
15
T. P
, W borbe za trezwost, Mińsk 1988, s. 46.
16
D. B
, W zaszczytu trezwosti (po powodu domogatielstw piwowarow i winodielow),
Piotrograd 1915, s. 11.
17
Więcej na ten temat vide B. S
, Russian drinking: use and abuse of alcohol in prerevolutionary Russia, New Brunswick 1987; P. H
, The Alcoholic Empire: Vodka and Politics
in Late Imperial Russia, New York 2003.
18
Więcej na ten temat vide P. M
, «Zelenyj zmij» na slużbe «Krasnoj smuty»: alkogol’
i pjanye pogromy ot Fevralja k Oktjabrju 1917–go, „Istorija v podrobnostjach”, 2010, nr 4, s. 30–42.
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szewików dekrety stanowiły próbę przejęcia przez nich kontroli nad dystrybucją
19
trunków . Na podstawie tych aktów prawnych rozpoczęto bezpardonową walkę
z bimbrownictwem. Wykorzystując przepisy prawa karnego w jego kryminalnym
zakresie, władze wypowiedziały wojnę wszystkim samodzielnie produkującym
napoje alkoholowe. Jednym z uwzględnionych przez ustawodawcę aspektów było
także ograniczenie procederu wykorzystywania zboża — jako produktu deficytowego — do produkcji alkoholu, co było częstą praktyką wśród rosyjskich chłopów.
Wojna domowa i twarda polityka komunizmu wojennego doprowadziła do głodu
w wielu rejonach ówczesnej Rosji, w takich zatem okolicznościach bimbrownicy
wykorzystujący produkty rolne do wytwarzania popularnego samogonu uznawani
20
byli za wrogów władzy ludowej . Warto jednak pamiętać, że rezultaty opisywanych działań okazały się mizerne. Nowe prawo przegrywało w starciu z tradycją
21
i lokalnymi zwyczajami . W latach dwudziestych bimbrownictwo było w Rosji
— za wyjątkiem regionów zamieszkanych w znacznej części przez wyznawców
islamu — powszechne.
Zakończenie wojny domowej i odejście od represyjnej polityki komunizmu
wojennego na rzecz NEP-u przyniosły także zmianę podejścia do problemu produkcji alkoholu i handlu nim. Bolszewicy próbowali kontrolować wytwarzanie spirytusu dla potrzeb gospodarczych — szczególnie medycznych oraz technicznych
(niespożywczych) — jednocześnie twardo zakazując produkcji samogonu przezna22
czonego do spożycia . Ożywienie sektora prywatnego w dobie NEP-u wpłynęło
także na produkcję alkoholu. Regulacje w tym zakresie znalazły podatny grunt,
dla chłopów sprzedaż bimbru była bowiem z ekonomicznego punktu widzenia bardziej opłacalna niż handel ziarnem. W tym kontekście warto też przypomnieć, że
część uprawianego zboża władza odbierała chłopom zgodnie z założeniami ówczesnej polityki ekonomicznej.
Władze radzieckie podjęły próbę walki rynkowej, polegającej na wyparciu
z handlu pędzonego przez chłopów bimbru poprzez wypuszczenie na rynek lepszej jakościowo i produkowanej w państwowych gorzelniach wódki. Zabieg ten
wsparty został polityką wymierzoną w prywatnych producentów wódki, którzy
— mimo dochodów z odprowadzanych przez nich podatków — byli uznawani za
23
drobnych burżujów . W pierwszych latach funkcjonowania NEP-u zgodne z prawem pozostało warzenie piwa i produkcja własna innych napojów niskoprocento-

19

Postanowlenije SNK o zapreszczenii w RSFSR biez razreszenija proizwodstwa i prodażi spirta,
kriepkich napitkow i nieotnosjaszczichsja k napitkam spirtosodierżaszczich wieszcziestw 19 diekabria
1919 g. [w:] Diekriety Sowietskoj Wlasti, red. Instytut Marksizmu-Leninizmu przy KC KPZR i Instytut
Historii Akademii Nauk ZSRR, t. VII: 10 dekabrja 1919–31 marta 1920 g., Moskwa 1975, s. 43–38.
20
F. N
, Samogon, Charków 1930, s. 5–7; K. T
, Under the Influence, s. 79.
21
A. Z
, Transformacja miestieczek Sowietskoj Bielorusi 1918–1939, Mińsk 2013, s. 336.
22
G. S
, Soviet policy in public finance, 1917–1928, Stanford 1931, s. 195.
23
N. T
, Narodnoje zablużdienija i naucznaja prawda ob alkogolje, Moskwa 1926, s. 15.
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wych. W październiku 1925 r. weszło w życie rozporządzenie, na mocy którego
24
władze uzyskiwały monopol na produkcję wódki o mocy 40% ; wprowadzenie
jej do obrotu rzeczywiście wpłynęło na spadek produkcji bimbru. W kolejnych
latach decyzję tę przedstawiano jako wymuszoną i tymczasową. Wzrost dochodów
budżetowych państwa wspierał także wprowadzony monopol na produkcję wina.
KONTEKSTY KAMPANII ANTYALKOHOLOWEJ

Spożycie alkoholu w okresie NEP-u znacznie wzrosło25, czemu sprzyjały przemiany
społeczne, zwłaszcza szybka urbanizacja, wysoki wskaźnik migracji m.in. chłopów,
niezadowolenie z realiów życia pod władzą radziecką czy ożywienie niektórych
26
„przedrewolucyjnych nawyków” (w tym pijaństwa w czasie świąt religijnych) .
W ZSRR odnotowano wzrost przestępczości, wiązany przez niektórych specjali27
stów od spraw społecznych właśnie ze spożyciem alkoholu . Według danych służb
medycznych w ciągu czterech lat od momentu wprowadzenia na rynek wódki
i ustalenia monopolu państwowego tylko w Leningradzie śmiertelność w wyniku
28
zatrucia alkoholem wzrosła sześciokrotnie . Zauważono, że pijaństwo i choroba
alkoholowa przynosiły straty gospodarcze, wynikające z nieobecności robotników
w pracy, zaprószanych przypadkowo pożarów, konieczności leczenia zaawanso29
wanych alkoholików i różnych społecznych następstw alkoholizmu . Poważnym
problemem dla władz było pijaństwo proletariatu. Odkryto bowiem, że robotnik
w Moskwie wydawał na wszelkie rodzaje alkoholu średnio pięć razy więcej niż
30
robotnik w Berlinie . Latem 1925 r. Biuro Polityczne postanowiło podjąć działania
31
przeciwko problemowi alkoholowemu w robotniczych regionach ZSRR . W tym
samym czasie wzrosły także niepokoje związane z rozprzestrzenianiem się nawyku
24

Postanowlenije CIK i SNK SSSR ot 18 awgusta 1925 g „o wwiedeniji w diejstwie polożenija
o proizwodstwie spirta i spirtnych napitkow i targowlje imi”, „Sobranije zakonow SSSR”, 1925, nr 57,
s. 795–797.
25
Na przykład spożycie wódki w ciągu trzech lat między 1925 a 1928 r. wzrosło ponad dwukrotnie; D. W
, Alkohol w sowriemennom bytu, Moskwa-Leningrad 1930, s. 50–51.
26
Vide N. L
, Powsiedniewnaja żizń sowieckogo goroda: Normy i anomalii. 1920–1930 gody,
Sankt Peterburg 1999, s. 26–27.
27
E. D
, Alkogolizm i borba s nim, Moskwa 1928, s.116–122; S. K
, Deviant
Women: Female Crime and Criminology in Revolutionary Russia, 1880–1930, DeKalb 2009, s. 119.
28
E. D
, Alkogolizm, s. 45; idem, Kriticzeskije zamieczanija k pierspiektiwnomu planu
razwitija alkogolnoj promuszlennosti, „Planowoje chozjajstwo”, 1928, nr 10, s. 2.
29
B. S
, Alkogolizm i mołodijoż, Leningrad 1930, s. 38; J. Ł
, Nowyje zakony protiw
alkogolizma, Moskwa-Lenigrad 1929, s. 6.
30
J. Ł
, Alkogolizm i socjalizm, Moskwa 1929, s. 21.
31
Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiw Socialno-Politiczeskoj Istorii [dalej: RGASPI], f. 17,
op. 3, d. 517, k. 3, Protokół Biura Politycznego No 77 z 27 sierpnia 1925.
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pijaństwa wśród członków partii, którzy mieli przecież stanowić wzór dla całego
społeczeństwa. Przypadki takie rozpatrywano w kategoriach „etyki partyjnej”, co
oznaczało tajne posiedzenia komitetów partii, w czasie których zajmowano się problemami wewnątrz partyjnych struktur. Troska ta wynikała także z konsekwencji,
które pociągał czasem za sobą alkoholizm aparatczyków. Dla przykładu, na tajnym
posiedzeniu jednej z partyjnych organizacji Kazachstanu podniesiono dotykającą
32
pijących towarzyszy kwestię awanturnictwa i waśni rodzinnych . Tendencja do
ukrywania problemu alkoholowego w partii była stała i widoczna także w okresie
po II wojnie światowej.
W odróżnieniu od czasów Rosji carskiej ruch antyalkoholowy w ZSRR był
zcentralizowany. Miał też, co oczywiste, inny wymiar; z kontekstów moralnych
i religijnych przeniesiono go na obszar działań politycznych i ekonomicznych,
czasem ukrywanych pod maską kampanii społecznej. Przede wszystkim ogół
wiążących decyzji podejmowano na szczeblu władz państwowych. W początkach
NEP-u walki z pijaństwem nie oddzielano od szeroko zakrojonej działalności skierowanej przeciwko innym nałogom. We wrześniu 1923 r. Biuro Polityczne postanowiło stworzyć stałą komisję do walki z produkcją samogonu, kokainą i grami
33
hazardowymi (np. lotto) . W październiku 1925 r. utworzono już jednak specjalną
34
Komisję do Walki z Pijaństwem przy Biurze Politycznym , która w przyszłości
miała odegrać ogromną rolę w kształtowaniu strategii „polityki alkoholowej”.
Na początku 1926 r., na podstawie rekomendacji tejże komisji, Biuro Polityczne
zatwierdziło taktykę wdrażania kulturalno-edukacyjnych rozwiązań w walce
35
z pijaństwem . Wprowadzono również szereg ograniczeń prawnych, a w listopadzie 1926 r. Biuro Polityczne rozpatrywało nawet wniosek o ograniczenie wyszynku
36
wódki . W marcu 1927 r. wprowadzono zakaz sprzedaży wyrobów spirytusowych
(z wyłączeniem wina i piwa) w bufetach i instytucjach kulturalno-oświatowych.
37
Zakazano sprzedaży alkoholu młodzieży .
Nieprzypadkowo początek kampanii antyalkoholowej zbiegł się z końcem
NEP-u. Jednym z elementów retoryki agitacyjnej tej kampanii było żądanie przyspieszenia przemian rewolucyjnych i zerwania związków z polityką drobnoburżuazyjną, która miała cechować NEP. Politycznym kontekstem tego typu działań była
walka o wzmocnienie swojej pozycji w strukturach władzy, toczona przez różne
32

Gosudarstwiennyj Archiw Aktjubińskoj Oblasti, f. 516–p, op. 1, d. 588, k. 1–2, Protokół zamkniętego zebrania Aktjubińskiej organizacji partyjnej z 8 września 1925.
33
RGASPI, f. 17, op. 3, d. 384, k. 5, Protokół Biura Politycznego No 36, z 27.09.1923: Decyzja
Plenum Komitetu Centralnego w sprawie informacji Mołotowa.
34
Ibidem, d. 523, k. 13, Protokół ... No 83 z 15 października 1925: O walce z pijaństwem.
35
Ibidem, d. 539, k. 4, Protokół... No 3 z 14 stycznia 1926: Propozycja Komisji Politbiuro o walce
z pijaństwem.
36
Ibidem, d. 546, k. 6, Protokół... No 10 z 11 lutego 1926: O ograniczeniu sprzedaży wódki.
37
Postanowlenije SNK RSFSR O mierach ograniczienija prodażi spirtnych napitkow, „Sobranie
Uzakonenij RSFSR”, 1927, nr 46, art. 307.
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grupy w gronie przywódców partyjnych i państwowych. Jednocześnie wzmocnieniu ulegała także pozycja przedstawicieli drobnej inteligencji, którzy próbowali
wcielić w życie szereg przedsięwzięć — w ich mniemaniu zbawiennych dla ludności ZSRR. Wśród tych inicjatyw najważniejszą wydaje się wprowadzanie w życie
idei poprawy bytu rodzinnego i zdrowia robotników. Oficjalnie mówiono o zapóźnieniu kulturalnym mieszkańców i trudnościach w wyrugowaniu ich tradycyjnych
i konserwatywnych przyzwyczajeń. W ten sposób kampania antyalkoholowa stała
się w końcu także częścią stalinowskiej „rewolucji kulturalnej”. Jej celem było
stworzenie nowego człowieka — homo sovieticus.
KAMPANIA ANTYALKOHOLOWA 1928–1929

Jednym z ideologów radzieckiej kampanii antyalkoholowej był rewolucjonista
pochodzenia żydowskiego Jurij Łarin (1882–1932). W jego poglądach społecznych
zawierały się postulaty zniszczenia tradycyjnej wspólnoty społecznej poprzez stwo38
rzenie nowej kategorii — człowieka radzieckiego . Łarin zabrał się więc za organizację kampanii antyalkoholowej odpowiedzialnie i z doświadczeniem. Moment
jej rozpoczęcia i zakończenia trudno jednak precyzyjnie określić; według samego
inicjatora pierwsze zebranie około setki ludzi odbyło się w Moskwie w lutym
39
1928 r. Jako główny ideolog Łarin stanął na czele Cetralnej Rady Towarzystw
Antyalkoholowych, która zarządzała pracą lokalnych towarzystw powstających
40
w większości regionów ówczesnej Rosji . W 1928 r. ukazał się pierwszy numer
pisma „Trzeźwość i Kultura”. Publikowano w nim materiały dokumentujące roz41
wój ruchu trzeźwości w ZSRR oraz prace dotyczące np. szkodliwości alkoholu .
Ważną rolę w kampanii odgrywali pracownicy służby zdrowia, co można
uznać za przedłużenie tradycji z końca XIX i początku XX w. W tym okresie prowadzono bowiem intensywne badania medyczne i społeczne nad różnymi patologiami, w tym alkoholizmem, publikując ich wyniki w ogólnodostępnych książkach
42
i czasopismach . Analizy spożycia alkoholu oraz jego medycznych i społecznych
konsekwencji przeprowadzono w ścisłym związku z rozwojem higieny społecznej
w ZSRR. Kierunek ten w systemie radzieckiej ochrony zdrowia moderowany był
przez samego komisarza ludowego Mikołaja Siemaszkę, który osobiście publiko38

W latach dwudziestych Łarin był jednym z ideologów wspierających powstanie radzieckiej autonomii żydowskiej na Krymie. Zasłużył się jako organizator kampanii przeciwko antysemityzmowi
w ZSRR oraz propagator „nowego obrazu” radzieckiego Żyda — rolnika i robotnika.
39
J. Ł
, Nowyje zakony protiw alkogolizma, Moskwa-Leningrad 1929, s. 7.
40
Organizacja obszczestw i jaczejek po borbie z alkogolam, „Trezwost i kultura”, 1928, nr 1,
s. 15.
41
Tow. Siemiaszko ob alkogolizmie „Trezwost i kultura”, 1928, nr 4, s. 2.
42
A. S
, Alkogol kak bolezn, Moskwa 1930; Z. G
, A. Z
, Alkogolizmsocjalno-gigienisticzeskoje issledowanije, Charków 1930.
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wał prace poświęcone walce z alkoholizmem43. W 1926 r. w Państwowym Instytucie Higieny Społecznej utworzono wydział, w ramach którego prowadzono
badania nad alkoholizmem. Kierował nim lekarz medycyny Emmanuel Dejczman,
44
jeden z głównych aktywistów ruchu trzeźwości w ZSRR . Krytyczne analizy lekarzy psychiatrów i higienistów kierowały uwagę na problem alkoholizmu jako plagi
45
społecznej . W kampanii edukacyjnej wykorzystywano plakaty, organizowano
wykłady publiczne oraz spotkania z uczniami i studentami; dekadę później takich
metod nie można już było użyć z przyczyn politycznych. Z publicznej wokandy
zniknął w tym czasie problem alkoholowy wśród lekarzy, którzy zgodnie z nową
linią partii komunistycznej powinni byli dawać przykład wzorowej postawy spo46
łecznej .
Kampania antyalkoholowa osiągnęła swój punkt kulminacyjny w połowie
1929 r., kiedy drakońsko zaostrzono przepisy dotyczące dystrybucji napojów
47
alkoholowych . Masowo wydawano broszury adresowane do rozmaitych grup
społecznych posługujących się różnymi językami; stosowano w nich szereg zabiegów, których celem było dostosowanie retoryki tekstu do jego grupy docelowej,
z uwzględnieniem jej specyfiki narodowej i kulturowej. Przykładem może być
broszura kolportowana wśród białoruskich chłopów. Komuniści dowodzili w niej,
że jako jedyni próbowali zająć się problemem alkoholizmu — w odróżnieniu od
48
władz dawnej Rosji oraz państw zachodnich . W drukach tych problem nadużywania alkoholu ukazywany był jako ciężkie brzemię z okresu caratu. Wskazywano, że
przed 1917 r. carat z rozmysłem rozpijał chłopów i robotników, imperialny fiskus
zarabiał bowiem miliony rubli na niszczeniu zdrowia ludu pracującego; stosowane
w tekstach określenie „pijany budżet” miało obrazować, na jakim nieszczęściu
49
wyrosła carska fortuna .
43

N. S
, Na borbu s pijaństwom, Moskwa-Leningrad 1926; idem, Protiv pijaństwa,
red. N. S
, Moskwa 1926.
44
E. S
, Immanuel Isaakijewicz Dejczman (1889–1967) — odin iż lidierow
antialkogolnogo dwiżenija 20–ch godow w SSSR, „Probliemy socialnoj gigieny zdrawochranienija
i istorii miediciny”, 2015, nr 5, s. 60–62.
45
W czasach NEP-u przeprowadzono badania socjologiczne obrazujące newralgiczne społecznie
problemy jak np. alkoholizm wśród lekarzy; vide M. K
et alii, Alkogolizm miedrabotnikow
[w:] Miedicinskie rabotniki, Socialno-gigieniczeskie i kliniczeskie oczerki, red. V. K
, t. I,
Charków 1926, s. 182–211; A. S
, Alkogol w miedicinie, Charków 1926, s. 5.
46
A. Z
, Arzte in der Sowjetischen Propaganda vor dem deutschen Uberfall auf die UdSSR
[w:] Diskriminiert — vernichtet — vergessen. Behinderte in der Sowjetunion, unter
nationalsozialistischer Okkupation und im Ostblock 1917–1991, red. A. F
, R. H
,
Stuttgart 2016, s. 200.
47
29 stycznia 1929 Rada Komisarzy Ludowych w RSFSR wprowadziła znaczące zmiany w przyjętym w marcu 1927 r. postanowieniu „O sposobach ograniczenia sprzedaży napojów spirytusowych”,
„Sobranije Uzakonienij RSFSR”, 1929, nr 20, s. 224.
48
J. B
, Szkodniki naszaga zdarouja, Mińsk 1929, s. 25–26.
49
Ibidem, s. 26.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

346

ANDREI ZAMOISKI

Specyfiką propagandy antyalkoholowej końca lat dwudziestych było prowadzenie jej jednocześnie z szeroką agitacją antyreligijną. Pijaństwo zestawiano
w jednym szeregu z praktykami dewocyjnymi, a dokładniej z działalnością cerkwi prawosławnej. Pijanym i otumanionym przez religię ludem wszak łatwiej
rządzić, a karczmy i cerkwie to miejsca, gdzie lud pracujący wyzbywać się miał
50
do końca rozumu . Pijaństwo i religijność rozpatrywano także jako osnowę potencjalnych działań kontrrewolucyjnych i przywoływano przykład rewolucji 1905 r.,
51
kiedy „rząd carski w celach politycznych wykorzystał napięcia międzyetniczne” .
W tym kontekście odwiedzający cerkwie i karczmy, urządzając pogromy Żydów,
stawali się narzędziem kontrrewolucji. Wskazywano także, że alkohol tępi świa52
domość klasową i dyscyplinę proletariatu, co wykorzystuje następnie burżuazja ;
w związku z tym pijaństwo rozpatrywać należało jako zło klasowe, z którym walczy władza radziecka jako posiadająca legitymizację w zakresie opieki nad robotnikami i chłopami. Argumentowano, że wódka jest trucizną nie tylko dla jednostki,
lecz także dla całego społeczeństwa. Radziecka propaganda antyalkoholowa starała się bowiem wpajać prostym ludziom — wykorzystując przy tym prosty język
i gorset ideologiczny — przekonanie o szkodliwości nadużywania alkoholu nie
tylko dla zdrowia, lecz także dla relacji rodzinnych.
Oprócz chłopów i robotników w kampanię wciągnięte zostały inne grupy
mieszkańców ZSRR. Łarin wskazywał, że skutkiem choroby alkoholowej mężczyzn bywa często przemoc domowa wobec kobiet, dlatego też powinny one
53
wspierać tworzenie kółek organizacji trzeźwościowych . Stopniowo kampania
przybierała charakter teatralnego przedstawienia. W wielu miejscowościach dokonywano publicznych sądów nad pijakami, a do różnych redakcji przychodziły
raporty o sukcesach robotników w walce z alkoholizmem. Odnotowano przypadek
pionierów, którzy prowadzili walkę z pijaństwem, zapisując nazwiska nadużywa54
jących alkoholu na specjalnie przygotowanej i upublicznionej „czarnej tablicy” .
Organizowano także specjalne demonstracje młodzieżowe pod hasłem walki dzieci
55
z alkoholizmem dorosłych , w trakcie których tysiące dzieci wychodziły na ulice
56
ZSRR z okrzykami: „Ojcze, przestań pić” . Temu wszystkiemu towarzyszyła agitacja prowadzone przez nauczycieli, w ramach której tłumaczono uczniom nega57
tywne skutki działania alkoholu .
50

Ibidem.
Ibidem.
52
Ibidem.
53
J. L
, Trudjaszczajasia żenszczina i pjanstwo, „Kommunistka”, 1928, nr 6, s. 43.
54
Riecz Sziszkina iż Nikolajewska na Amurie, „Znamja Pioniera”, 1930, nr 68, s. 4. Tablica miała
na celu publiczne napiętnowanie alkoholików. Podobna jeszcze na początku XXI w. wisiała na budynku izby wytrzeźwień w Grodnie.
55
J. L
, Alkogolizm, s. 78.
56
Zdies pjut naszi otcy, „Trezwost w Kulturie”, 1928, nr 5, s. 10.
57
J. L
, Alkogolizm, s. 79.
51
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REZULTATY KAMPANII ANTYALKOHOLOWEJ

Jedną z przyczyn zakończenia kampanii antyalkoholowej była zmiana sytuacji
politycznej ZSRR. Władze wycofały się z polityki ograniczania sprzedaży trunków, a podstawą ekonomiki państwa stało się oczekiwanie zysków z monopolu na
handel napojami alkoholowymi, potrzebnych na realizację polityki industrializacji,
w tym do opłacenia kosztownych projektów budowy nowych urządzeń przemysłowych oraz zakupów za granicą niezbędnych maszyn i instalacji. W związku z tym
rzpoczęła się powolna rewizja dotychczasowej polityki antyalkoholowej. Idealistę
Łarina, pomimo jego protestów, na mocy decyzji Biura Politycznego w listopadzie
58
1929 r. odsunięto od przewodzenia towarzystwu walki z alkoholizmem . We wrześniu 1930 r. Politbiuro zmuszone było przyznać, że w związku z deficytem wódki
w miastach i na wsi znacznie wzrosły kolejki oraz spekulacja alkoholem. Władze
zostały zmuszone tym samym do podjęcia działań w celu szybkiego zwiększenia
59
produkcji . W końcu 1931 r. radziecka wierchuszka zgodziła się na podwyższenie
60
cen wódki , a ułatwienie zakupu napojów wysokoprocentowych wykorzystywano
jako nagrodę dla robotników w różnych regionach państwa. Towarzystwo Walki
61
z Alkoholizmem przestało być władzom potrzebne .
The lost battle of a long war: an anti-alcohol campaign
in the USSR in the 1920s
Abstract
The USSR’s anti-alcohol policy was based on the achievements of the pre-revolution period,
such as a propaganda campaign for healthy ways of life, activities of associations for
the struggle against drinking of alcohol, bans on alcohol sale during World War One. But
the 1920s brought new ideas and actions in this field. First, it was the state authorities that
conducted all activities aiming at the fight for the sobriety of the nation, with social initiatives
subjected to the control of the communist party. At the same time the field of battle against
alcoholism was left by the Orthodox Church. It is possible to divide the “anti-alcohol policy”
of the USSR in the 1920s into several lines. First, there was a prohibiting and restricting
activity (including by law); next, there was scientific research and medical activities
in the field of alcoholism; and finally attempts to divert the nation’s attention from problems
related to the alcohol abuse. In the struggle against harmful addictions the Soviet propaganda

58

RGASPI, f. 17, op. 3, d. 766, k. 6, Protokół Biura Politycznego No 107 z 25 listopada 1929:
O proteście Larina.
59
Ibdiem, d. 796, k. 7, Protokół ... No 8, z 15 września 1930: O wódce.
60
Ibidem, d. 866, k. 9, Protokół ... No 81, z 23 grudnia 1931: W sprawie budżetu.
61
W kwietniu 1932 r. połączono je z towarzystwem „Za zdrowy byt”; vide T. P
, W borbe,
s. 126.
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apparatus was employed, that used, among other things, sanitary and anti-religious rhetoric,
but also the knowledge of a national and cultural geography of the USSR. The anti-alcohol
campaign revealed many faults of the Soviet economy. The “care for people” was pushed to
the background. The purpose of the campaign, however, was not only to fight with addictions,
but also to rebuild the everyday life of Soviet people. It was regarded as the struggle with
the old political system. The authorities sought to restrict the alcohol consumption among
workers for they regarded it as an integral part of the improvement of the economic condition
of the state. But, in the opinion of both Stalin and the so-called “technocrats”, the exclusive
right of the state to manufacture alcohol should be used for material gains – necessary to
develop domestic industry in the state that had to finance it with its own means. On the other
hand, however, members of the medical profession, i.e. representatives of the Soviet people,
tried to decrease both the supply of and demand for strong alcohols. A similar conflict
of attitudes and ideas will manifest itself in later times. The anti-alcohol campaign disclosed
that the authorities were prepared to abandon their goals depending on current political
conditions.
A valuable element of the campaign was the popularisation of a healthy way of life:
the development of physical culture of young people. It also influenced the development
of the Soviet health care system and system of social work.
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Kogo krzepił cukier?
Konsumpcja cukru w międzywojennej Polsce
W XIX i XX w. cukier z produktu luksusowego stał się towarem tzw. pierwszej
1
potrzeby . Na ziemiach polskich zaczął się upowszechniać dopiero cukier buraczany, produkowany od początku XIX w., natomiast wzrost jego spożycia wśród
szerszych grup społeczeństwa, związany z rozwojem cukrownictwa, nastąpił
w latach siedemdziesiątych XIX w. i trwał do 1914 r. Cukier nadal pozostawał
towarem drogim i ekskluzywnym, czego symbolem były zamykane na kluczyk
2
cukiernice . I wojna światowa przyniosła reglamentację cukru i upowszechnienie
sztucznego słodzika — sacharyny.
W międzywojennej Polsce o cukrze zrobiło się głośno za sprawą kampanii
propagandowej znanej do dziś dzięki sloganowi „cukier krzepi”. Produkcja tego
towaru stanowiła ważną część krajowej gospodarki — II Rzeczpospolita była
jednym z największych jego eksporterów, a wpływy z akcyzy stanowiły niemałą
część budżetu. Poziom spożycia cukru uważany był także za wyznacznik rozwoju
3
cywilizacyjnego i dobrobytu; twierdzono np. że „miarą oświaty społeczeństwa
4
jest poczytność gazet, miarą kultury sprzedaż mydła, a zamożności — cukru” .
W istocie, podczas gdy przeciętny Duńczyk spożywał go 53,8 kg rocznie, Rumun
5
tylko 7 kg . W tym kontekście warto zastanowić się nad zmianami i uwarunkowaniami konsumpcji cukru w międzywojennej Polsce.

1

W różnych krajach proces ten przebiegał w innym czasie. Na przykładzie Wielkiej Brytanii opisał go S.W. M
, Sweetness and Power. The Place of Sugar in Modern History, New York 1985.
Niniejszy artykuł można uznać za próbę prezentacji fragmentu analogicznego procesu w Polsce.
2
M. G
, Słodkie życie, Poznań 2003, s. 51–52.
3
E. K
, „Zdrowe jedzenie” — zalecenia i polska rzeczywistość w XIX i XX wieku,
„Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. LIX, 1999, s. 137–138.
4
„Gazeta Cukrownicza” [dalej: GC], 1929, t. LXV, nr 45, s. 511–515.
5
W. D
, Spożycie cukru w Polsce. Referat wygłoszony w dniu 13 września 1928 r. w Wilnie na
VII zjeździe cukrowników Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1929, s. 8.
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U progu niepodległości polskie cukrownie były zrzeszone w dwóch skartelizowanych związkach — Związku Zachodnio-Polskiego Przemysłu Cukrowniczego
oraz Związku Zawodowym Cukrowni byłego Królestwa Polskiego. Organizacje
6
te latem 1922 r. połączyły się umową kartelową i powołały wspólny organ wyko7
nawczy — Radę Naczelną Polskiego Przemysłu Cukrowniczego .Sprzedażą cukru
wyprodukowanego przez oba związki zajmował się Bank Cukrownictwa SA, który
miał oddziały w Poznaniu (centrala), Warszawie i we Lwowie. Prowadził sprzedaż
8
także poprzez składnice i cukrownie, gdzie zaopatrywali się kupcy i konsumenci .
Na polskim rynku sprzedawano kilka rodzajów cukru: kryształ biały, który
stanowił cztery piąte całej konsumpcji, kostki prasowane (wyrabiane z kryształu),
a także rafinadę (czyli produkt dodatkowo oczyszczany w rafineriach, odpowiednio droższy). Tę ostatnią można było kupić w krysztale, kostkach (rąbanych lub
piłowanych) albo w całych głowach (co jednak było bardzo kosztowne, ponieważ
9
głowy cukrowe ważyły np. dwanaście kilogramów ). Rzadko kupowano natomiast
cukier puder. Rodzaj spożywanego produktu zależał często od tradycji i upodobań
10
mieszkańców poszczególnych regionów Polski .
Na cenę cukru składało się kilka elementów: akcyza, koszt wytworzenia
i marża, nadwyżka rafinerska (w przypadku cukru rafinowanego), opakowanie
oraz koszt przewozu (czyli opłata parytetowa). Kwota za przewóz liczona była
tak, jakby każdy wagon z towarem jechał z Poznania — ceny w rocznikach statystycznych zazwyczaj podawane były właśnie dla stolicy Wielkopolski i oznaczane
„parytet Poznań” albo „loco Poznań”; w innych punktach kraju były one odpowiednio wyższe. Ceny towaru rosły począwszy od 1926 r. (117,55 zł/100 kg), by w dru11
giej połowie 1929 r. osiągnąć 146,15 zł za 100 kg, loco Poznań . Wzrost ceny
12
cukru był większy niż wskaźnik cen artykułów przemysłowych . Państwo nakładało na cukier podatek, czyli akcyzę — w 1927 r. było to 35 zł na 100 kg gotowego
13
produktu . Dochód z akcyzy na cukier w roku budżetowym 1929/1930 wyniósł
127 mln zł i był to największy wpływ spośród wszystkich podatków pośrednich,
6

GC, 1929, t. LXV, nr 39, s. 300.
GC, 1924, t. LVI, nr 27/28, s. 449.
8
GC, 1929, t. LXV, nr 39, s. 300; W. D
, System zaopatrzenia ludności w cukier w Polsce na
tle ogólnej sytuacji w cukrownictwie. Referat wygłoszony w dniu 13 kwietnia 1929 roku w Katowicach
na kursach Kierowników Wojewódzkich Oddziałów Aprowizacyjnych, Warszawa 1929, s. 9–14.
9
AP Poznań, Związek Zachodnio-Polskiego Przemysłu Cukrowniczego w Poznaniu, sygn. 112,
Plan propagandy konsumpcji cukru na 1930 rok w opracowaniu M. Wańkowicza, s. 23.
10
W. D
, System zaopatrzenia, s. 9.
11
Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1930, s. 285.
12
Wskaźniki przy przyjętym 1927=100, wynosiły dla 1926 r. — 93,7, a dla 1929 — 103,3. Gdyby
cena cukru rosła tak jak wskaźnik cen, cukier kosztowałby w 1929 r. 129,59 zł za 100 kg; Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1930, s. 277.
13
Dz. U. RP 1927, nr 81, poz. 700; J. T
, Przemyt i handel sacharyną w Polsce
w latach 1930–1938, „Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych”, 1975, nr 11, s. 116.
7
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które w sumie osiągnęły 192 mln zł. Dla porównania z monopolu spirytusowego
14
budżet uzyskał ok. 420 mln zł .
W tym samym czasie niemal dwukrotnie wzrosła konsumpcja wewnętrzna —
15
z 193 tys. ton w 1923/1924 r. do 361 tys. ton w roku 1929 . Następny rok przyniósł
16
już spadek spożycia . Oznacza to, że w latach dwudziestych, mimo podwyżki cen,
konsumpcja cukru sukcesywnie wzrastała. Należy pamiętać, że od 1926 r. trwał
w Polsce okres ożywienia gospodarczego, rosły dochody, także ludności wiej17
skiej . Zahamowanie tej tendencji spowodował dopiero wielki kryzys. W 1924 r.
18
roczne spożycie cukru wynosiło 6,7 kg na głowę , natomiast w 1929 obywatel
19
Polski kupował już 11,9 kg rocznie . Terytorialny rozkład konsumpcji był jednak
bardzo nierównomierny.
Tabela 1. Roczne spożycie cukru w kg na osobę
1929
łącznie

kryształ

rafinada

Polska

11,9

9,04

2,71

województwa centralne (m.st. Warszawa, województwa:
warszawskie, łódzkie, kieleckie, lubelskie, białostockie)

13,3

11,29

1,96

województwa wschodnie (wileńskie, nowogródzkie,
poleskie, wołyńskie)

5,9

4,01

1,87

województwa zachodnie (poznańskie, śląskie, pomorskie)

18,2

17,59

0,52

województwa południowe (krakowskie, lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie)

9,8

4,16

5,58

Źródło: Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1930, s. 269.
14

Na podatki pośrednie składała się: akcyza na wino, piwo, cukier, drożdże, olej skalny, zapalniczki, kwas octowy oraz akcyzowe opłaty patentów; Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej
1930, s. 538.
15
Szczegółowe dane dotyczące konsumpcji cukru pojawiają się po raz pierwszy w Roczniku
Statystyki Rzeczypospolitej 1928 i dotyczą 1927 r. Źródłem tych danych był Bank Cukrownictwa.
Liczby podawane dla wcześniejszych lat obrazują ilość cukru pozostawioną na spożycie krajowe. Są
to zatem maksymalne możliwe wartości, jakie mogło osiągnąć spożycie. Podawane są nie dla roku
kalendarzowego, ale „kampanijnego” — kampania produkcyjna trwała od września do stycznia,
a więc na przełomie dwóch lat; H. L
, W jaki sposób otrzymuje się cukier i jakie ma on znaczenie
dla człowieka, Warszawa 1926, s. 21; Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1930, s. 269.
16
Mały Rocznik Statystyczny 1932, s. 67.
17
Z. L
, J. T
, Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1991 (Dzieje
Narodu i Państwa Polskiego, t. III–63), s. 30–32.
18
Jest to wartość liczona na podstawie ilości cukru pozostawionego na spożycie krajowe dla roku
kampanijnego 1923/1924, ma zatem charakter maksymalny i w rzeczywistości mogła być mniejsza;
Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1925/1926, s. 255.
19
Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1930, s. 269.
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Najmniej cukru kupowali mieszkańcy województw wschodnich, konsumowali jednak stosunkowo dużo drogiej rafinady — aż jedną trzecią całego spożycia. Natomiast w województwach południowych (dawnym zaborze austriackim)
kupowano nawet więcej rafinady niż kryształu. Omawiane dane dotyczą łącznie
miast i wsi, między którymi występowała jednak ogromna dysproporcja. W roku
20
1927/1928 wieś (74,3% całej populacji kraju) spożywała 34,5% produkcji cukru .
Najmniej jedli go mieszkańcy wsi kresowych, bo jedynie 2,8 kg na osobę rocznie,
najwięcej natomiast — mieszkańcy wsi śląskich, którzy spożywali 16 kg na głowę
w ciągu roku. Dla porównania w tym samym roku w Warszawie zjadano 46,7 kg na
21
osobę, a w innych miastach konsumpcja wynosiła od 21 do 30 kg .
Produktami niejako konkurencyjnym dla cukru była sacharyna i inne sztuczne
słodziki, które rozpowszechniły się w czasie I wojny światowej. Sacharyna jest
kilkaset razy słodsza od cukru, ale ma nieprzyjemny posmak i uważana była za
22
szkodliwą. Nie ma także żadnych wartości odżywczych . Jej sprzedaż, na mocy
rozporządzenia Prezydenta RP z października 1927 r., została ograniczona —
handel sztucznymi środkami słodzącymi wymagał zezwolenia odpowiednich
23
ministerstw, kupować można je było w aptekach na receptę . Sacharyna stała się
wkrótce głównym wrogiem cukrowników, a walka z jej przemytem do Polski i nielegalną dystrybucją odgrywała istotną rolę w ich działaniach propagandowych.
W okresie międzywojennym Polska była jednym z głównych producen24
tów cukru buraczanego na świecie . Światowy rynek tego towaru zaczął jednak
borykać się z problemem nadprodukcji, począwszy od kampanii cukrowniczej
1924/1925. Kryzys został spowodowany przez rosnącą produkcję zarówno cukru
25
trzcinowego, jak i odradzającego się po wojnie wytwórstwa cukru buraczanego .
Z powodu spadku cen na rynku światowym wielu cukrowników postulowało rozpoczęcie akcji propagandowej na rzecz zwiększenia krajowej konsumpcji cukru
buraczanego. Polscy producenci szybko zareagowali na potrzebę zwiększenia
wewnętrznego spożycia i już w końcu 1924 r. powołali Komisję Propagandy
Konsumpcji Cukru przy Radzie Naczelnej Polskiego Przemysłu Cukrowniczego,
26
która rozpoczęła pracę w styczniu 1925 r. Do roku 1930 prowadziła ona działania

20

GC, 1929, t. LXV, nr 45, s. 512.
Ibidem, s. 513.
22
Obecnie nie jest uznawana za szkodliwą; http://www.pfpz.pl/index/?id=d9bec6b996ff7a16f
c57fb253e6255c8 [dostęp: 28 lipca 2016].
23
Dz.U. 1927, nr 89, poz. 797.
24
Także przed I wojną światową na ziemiach polskich produkowano dużo cukru. W roku
1913/1914 było to w sumie 543 tys. ton. Dla porównania w 1928/1929 r. w Polsce wyprodukowano
671 tys. ton tego produktu; Dzieje cukrownictwa w Polsce, red. C. Ł
, Poznań 1981, s. 30; Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1930, s. 273; GC, 1929, t. LXV, nr 37, s. 238.
25
GC, 1929, t. LXIV, nr 24, s. 663.
26
GC, 1928, t. LXIII, nr 28, s. 45–46.
21
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na dość niewielką skalę: wydano kilka broszur i plakatów, a w 1929 r. wzniesiono
27
pawilon na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu .
W marcu 1930 r. Komisja powołała nowy organ wykonawczy — Biuro Propagandy, którego dyrektorem został Melchior Wańkowicz, autor „Planu propa28
gandy” z 1930 r. i słynnego sloganu „cukier krzepi” . Trzyletnia działalność Biura
zaowocowała ogromną liczbą reklam, plakatów, szyldów, artykułów, broszur,
audycji radiowych, krótkich filmów. Zorganizowano też wiele kursów, konkursów
i pogadanek adresowanych do różnych grup zawodowych i społecznych.
Biuro Propagandy dążyło do zwiększenia spożycia cukru z jednej strony
poprzez promowanie konsumpcji, z drugiej — walcząc z sacharyną. Do wzrostu
spożycia miało doprowadzić symboliczne przesunięcie cukru z kategorii towarów
29
luksusowych do grupy produktów pierwszej potrzeby . Chciano zmienić tradycyjną dietę, wprowadzając do niej cukier w większych ilościach oraz obniżyć jego
symboliczną wartość — miał być dostępny dla każdego, codziennie, tak aby zamykane na klucz cukiernice odeszły w niepamięć. Akcję propagandową starano się
30
kierować przede wszystkim do mieszkańców Kresów Wschodnich , którzy spożywali — jak wspomniano wyżej — najmniej cukru.
Dyrektor Biura Propagandy zadbał, aby przekaz był dopasowany do konkretnych
grup społecznych. Prześledzenie haseł przeznaczonych dla poszczególnych odbiorców pozwala na analizę sugerowanych przez twórców reklam ról, które cukier miał
odgrywać w życiu, kulturze i gospodarce. Na przykład argumenty, którymi starano
się przekonać nauczycieli do wspierania akcji propagandowej, były mocno związane z ideą patriotyzmu gospodarczego. Jak przekonywano, to od konsumpcji cukru
miał zależeć dobrobyt państwa i pracowników państwowych. Skutkiem zwiększenia
31
popytu (a więc i produkcji) miało być bowiem m.in. zmniejszenie bezrobocia .
Do sportowców (zawodowych i amatorów) winna była trafić np. publikacja
„Dietetyka w sporcie”, podkreślająca znaczenie spożycia cukru dla siły zawodników i osiąganych przez nich wyników. Znany biegacz Janusz Kusociński stwier32
dzał w niej: „Cukier i masaż — oto tajemnica moich sukcesów” , natomiast jego
27

GC, 1929, t. LXV, nr 39, s. 286–302. Broszury to np.: Co każdy powinien wiedzieć o cukrze,
Warszawa 1929; J. I
, S. I
, Cukier i jego własności odżywcze, Warszawa-Poznań 1928;
H. L
, W jaki sposób otrzymuje się cukier i jakie ma on znaczenie dla człowieka, Warszawa 1926.
28
GC, 1930, t. LXVI, nr 12, s. 310–311; GC, 1932, t. LXX, nr 23, s. 529; AP Poznań, Związek
Zachodnio-Polskiego Przemysłu Cukrowniczego w Poznaniu, sygn. 112, Plan propagandy konsumpcji
cukru na 1930 r. w opracowaniu M. Wańkowicza.
29
M. W
, Karafka La Fontaine’a, t. I, Warszawa 2010, s. 481–482.
30
AP Poznań, Związek Zachodnio-Polskiego Przemysłu Cukrowniczego w Poznaniu, sygn. 112,
Plan propagandy konsumpcji cukru, np. s. 50, 82.
31
AAN, Związek Zawodowy Cukrowni, sygn. 344, Przedłożenie budżetowe nr 2, s. 34–36.
32
Dietetyka w sporcie: wynik ankiety Polskiego Związku Związków Sportowych uzupełniony
sześciotygodniowemi badaniami dr. J. Szewczykowskiego, przeprowadzonemi nad 44 zawodnikami
w ośrodku wychowania fizycznego, Warszawa 1931, s. 92.
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rywal Stanisław Pietkiewicz deklarował: „Jest mi bardzo miło posiadać pewność,
że jedząc ciastka w cukierni tem samem pracuję nad swoją formą i sposobię się
33
do czekających mnie na bieżni wysiłków” . W pogadankach dla harcerzy podkreślano, że cukier jest stosunkowo najtańszym pożywieniem i ma dużo „cieplików”
(kalorii). Szczególnie zaznaczano jednak w tym kontekście misję i obowiązki harcerzy wobec ojczyzny. Ich zadaniem miała być bowiem edukacja chłopów i robotników, a tym samym aktywne wspieranie państwa, którego dobro zostało po raz
34
kolejny utożsamione z wysoką konsumpcją cukru .
W treściach przeznaczonych dla dzieci dominowały hasła głoszące doniosłe
znaczenie cukru dla ich edukacji: „Nie chowaj cukru, wyrzuć te klucze/ Muszę jeść
słodko, wszakże się uczę./ Wyznać ci pragnę, to prawda naga,/ Cukier do lekcyj
35
wielce pomaga” . Poprzez wierszyki próbowano także walczyć z „przesądami”:
„Gdy kto myśli, że od cukru bolą ludzi zęby,/ Ten nie rozum nosi w głowie, lecz
puste otręby [...]. Gdy kto mówi, że od cukru mnożą się robaki,/ Niech umyka
36
prędko od nas, gdzie zimują raki” .
W przekazie adresowanym do kobiet wiele miejsca poświęcano zdrowemu
i smacznemu gotowaniu. Kreowano wizerunek nowoczesnej pani domu, dbającej
o większy udział cukru w diecie rodziny. Dodawanie go do każdej potrawy, propagowane sloganem „szczypta soli — szczypta cukru”, miało zapewnić paniom
sukces kulinarny: „Niesmaczna potrawa to wstyd dla dobrej gospodyni. Dobra
gospodyni nie zapomina nigdy, że szczypta cukru, dodana podczas gotowania do
wszystkich prawie potraw [...] nadaje każdej z tych potraw właściwy jej smak,
37
podnosi nadto jej wartość odżywczą” . Panie domu miały być również oszczędne:
„gospodyni dba o zdrowie rodziny, ale i o związane końca z końcem. I tu jej sprzy38
mierzeńcem jest cukier” . Jego cenę, nominalnie wysoką, podawano w przeliczeniu na dostarczane kalorie: „1 złoty wydany na cukier daje tyle sił (kalorji)
39
organizmowi, ile da słonina za 2 zł, masło za 3 zł, mięso za 4 zł” .
Zagadnienie korzystnego wpływu cukru na dzieci poruszano w materiałach
skierowanych przede wszystkim do kobiet. W czasopismach kobiecych dominowały zatem reklamy dotyczące tego właśnie tematu, a hasła traktujące o dzieciach
często rozpoczynały się wezwaniem „Matko!”. Dla przykładu odczyt radiowy:
„Matki słuchajcie, co mówi doktor medycyny Stankiewicz o roli cukru w odżywia40
niu dziecka [...] Matki, nie szczędźcie dzieciom cukru!” . Ten sam lekarz twierdził,
33

Ibidem, s. 32–33.
AAN, Związek Zawodowy Cukrowni, sygn. 344; Przedłożenie budżetowe nr 2, s. 42–43.
35
L. K
, Z. R
, J.P. Z
, Materjały dla propagandy spożycia cukru
w szkołach powszechnych, Warszawa 1932, s. 117.
36
Ibidem, s. 121.
37
„Tygodnik Ilustrowany”, 1932, nr 9, s. 147.
38
„Bluszcz”, 1930, nr 52, s. 22.
39
„Kobieta w świecie i w domu”, 1931, nr 3, s. 2.
40
AAN, Biuro Propagandy Konsumpcji Cukru, sygn. 130, Sprawozdanie nr 3, s. IX/4.
34
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także w tekstach zamieszczanych w prasie, że: „Ograniczenie cukru w pożywieniu
41
niemowlęcia może pociągnąć za sobą nieobliczalne skutki” .
Przekaz kierowany do mężczyzn skupiał się głównie na sile, którą dawało
jedzenie cukru. W tym kontekście często przywoływane było wojsko, np. w broszurze „Rozmowa przy kieliszku”: „Jakem był na japońskiej wojnie, dziwiłem się
skąd te żółte makaki tyle sił mają, że maszerowali na piechtę [...]. Dopiero od ich
42
jeńców dowiedzieliśmy się, że im na cały czas wojny potroili rację cukru” .
Czasem do różnych grup społecznych kierowano podobną treść, przedstawiano ją jednak w zróżnicowany sposób. Przykładem mogą być dwie reklamy
zamieszczone w „Przeglądzie Sportowym”, który trafiał do mężczyzn z różnych
warstw społecznych. Jedno hasło głosiło: „Cukier dla człowieka jest jak owies dla
43
konia — daje wiele siły. Spytaj ludzi uczonych i światłych — to ci potwierdzą” .
Innych adresatów miała następująca reklama:

Il. 1. „Przegląd Sportowy”, 1931, nr 3, s. 4

Hasło z wyobrażeniem samolotu i pędzącego sportowego samochodu, a więc
ekskluzywnych i prawdziwie „męskich” środków transportu.
Zgodnie z ówczesnymi wyobrażeniami problem nadużywania alkoholu dotyczył wyłącznie mężczyzn, do których też kierowano hasło o zbawiennym wpływie
cukru na abstynencję. W „Tygodniku Ilustrowanym” zamieszczono reklamę z cyklu
„szczypta soli — szczypta cukru”: „Cukier zmniejsza pociąg do wódki — używaj
44
cukru do potraw...” , która została zilustrowana rysunkiem dobrze ubranego mężczyzny trzymającego worek cukru i rozbijającego butelkę, zapewne z wódką.

41
42
43
44

„Dziecko i matka”, 1931, nr 9, s. 22.
J. T
, Rozmowa przy kieliszku, Kraków 1931, s. 7.
„Przegląd sportowy”, 1930, nr 102, s. 105.
„Tygodnik Ilustrowany”, 1932, nr 7, s. 117.
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Z chłopami (często niepiśmiennymi) Biuro starało komunikować się za
pośrednictwem plakatów i kursów. Propagowanie przetworów domowych i wypieków było jednym z głównych działań skierowanych do mieszkańców wsi. Ciasta
i torty stanowiły m.in. temat książki kucharskiej „Wielkanoc się zbliża”, w której stwierdzono, że: „objadanie się mięsem i zapijanie wódką, źle robi zdrowiu
i kieszeni” oraz wyrażono nadzieję: „Oby rozsądnie przygotowane w tym roku
święcone [...] dało początek większego spożycia cukru przez cały rok: w herbacie,
45
w kawie, w pieczywie, w marmeladach” . Próba zmiany przyzwyczajeń żywieniowych na wsi była jednak bardzo trudna. Wśród chłopów obowiązywały bowiem
uwarunkowane tradycją sztywne zasady dotyczące jedzenia. Był to np. zwyczaj
skromnego jedzenia na co dzień i (relatywnie) bogatego z okazji świąt, wesel itp.
46
czy ścisłe przestrzeganie postów, dużo bardziej rygorystyczne niż w miastach .
Czasami w prasie pojawiały się też treści skierowane do wąskiej grupy zamożnych mieszkańców miast. Starano się w nich o skojarzenie luksusowego stylu życia
z konsumpcją cukru, co widać w reklamie zamieszczonej m.in. w „Tygodniku
Ilustrowanym”:

Il. 2. „Tygodnik Ilustrowany”, 1931, nr 6, s. 119

Interesujące, że chociaż głównym celem Biura nie była propaganda higieny
i zdrowego trybu życia, mimowolnie przyczyniało się do ich upowszechniania.
Cukrownicy zwracali uwagę odbiorców na odpowiednie odżywianie, szkodliwość
alkoholu, specjalne potrzeby dzieci i niemowląt. Co więcej, uprawiali także propagandę gospodarczą, wskazując na potrzebę wspierania rodzimego przemysłu,
45

Wielkanoc się zbliża, 1931, s. 1.
Etnografia Polski, t. I: Przemiany kultury ludowej, red. M. B
s. 355–357.
46

et al.; Wrocław 1976,
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podwyższania kultury rolnej i walki z przemytem. Cukier miał być odpowiedzią
na te problemy społeczne.
Duch kampanii Biura Propagandy był zgodny z ogólnym poglądem na
47
korzystne dla zdrowia działanie cukru . Już na początku XX w. zachwalano cukier
jako najszybciej przyswajalny węglowodan, który, odkładając się w wątrobie,
48
stanowi świetny zapas łatwo uwalnianej energii . Już wtedy argumentem przemawiającym za jego użyciem był fakt, że żołnierze podczas długich marszów
49
szybko odzyskiwali siły po jego spożyciu . Również dwadzieścia lat później
uznawany był on za „pokarm o wysokiej wartości energetycznej, zwiększający
50
sprawność i odporność organizmu ludzkiego” . Jego odpowiednia ilość miała być
niezbędna w codziennym odżywianiu, a on sam stanowił pokarm „lekkostrawny
51
i łatwo przyswajalny” . Także specjaliści w zakresie diety sportowców podzielali pogląd o kluczowym znaczeniu cukru. W publikacji „Odżywianie a sport”
Stanisław Windyga zalecał spożywanie go w każdym posiłku — w sumie 145 g
52
dziennie (czyli ok. 51,6 kg rocznie, podczas gdy w 1934 r. roczne spożycie na
53
osobę w Polsce wynosiło 8,9 kg ).
Nieco odmienny punkt widzenia prezentowały lekarka Julia Świtalska i propagatorka zdrowego odżywiania Janina Breyerowa, żona lekarza Stanisława Breye54
ra, z którym wspólnie pisała książki . Obie współpracowały z wydawnictwem
„Bluszcz” i zajmowały się tematyką zdrowego odżywiania, w tym kuchni jarskiej.
Świtalska w poradniku z 1930 r. zauważała, że spożywanie zbyt dużej ilości cukru
i cukierków ma negatywne skutki dla zdrowia i polecała zdrowsze zamienniki,
55
głównie owoce . Breyerowa pisała o cukrze, że „jest ważnym źródłem energji [...].
Spożywany w nadmiernej ilości szkodzi. O wiele zdrowszy jest cukier spożywany
56
w naturalnych połączeniach, zawarty w surowych owocach” .
W edukacyjnej serii broszur dla chłopów wydanej przez Muzeum Przemysłu
i Rolnictwa cukier został opisany z kolei jako wytwarzający „siły i ciepła i to

47

E. K
, „Zdrowe jedzenie”, s. 137–138.
W. M
, Co lepsze: wódka czy cukier?, Warszawa 1909, s. 44–56.
49
Ibidem, s. 46.
50
E. S
, Nowy kucharz doskonały czyli zasady i technika racjonalnej współczesnej kuchni
i 608 przepisów oraz dietetyczne i kulinarne wskazówki dla gospodarstw o ograniczonych środkach,
dla osób pragnących zeszczupleć, dla cierpiących, Warszawa 1929, s. 26.
51
Katalog Wystawy Spożywczej i pokazu propagandowego racjonalnego odżywiania „Czem i jak
się odżywiamy”. Warszawa — 30 września–23 października 1933 roku, teren wystawowy „Bagatela”,
Warszawa 1933, s. 6; C. W
, Ach schudnąć!!... ale bez wysiłku: łatwa metoda: Jak schudnąć
lub przytyć, czyli „Idealna figura XX-go wieku”, Poznań 1932, s. 8.
52
S. W
, Odżywianie a sport, Warszawa 1934, s. 31–33.
53
Mały rocznik statystyczny 1938, s. 147.
54
J. B
, Jarska kuchnia witaminowa, Kraków 1929, s. 3.
55
J. Ś
, Mój system piękności i zdrowia, Warszawa 1930, s. 38.
56
J. B
, Jarska kuchnia witaminowa, s. 29.
48

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

358

ZOFIA ANTKIEWICZ

bardzo szybko i w dużym stopniu”, ale jednocześnie działający bardzo krótko57.
Autorka tej publikacji zauważała także: „nadużycie słodkich pokarmów powstrzymuje apetyt na pożywienie lepsze i dlatego przekarmianie dzieci słodyczami jest
niezdrowe, a i dorośli powinni ich używać oględnie, tak by stanowiły dodatek do
58
właściwego pożywienia” . To stwierdzenie było wyraźnie sprzeczne z postulatem
Biura Propagandy, by cukier stał się niemal podstawowym pożywieniem.
Propagandowe sugestie — jak wspomniano — dotyczyły także podawania cukru niemowlętom i dzieciom. W tej kwestii poglądy specjalistów bywały
odmienne, np. na łamach czasopisma „Dziecko i matka” poszczególni autorzy wyrażali sprzeczne opinie. Z jednej strony pisano, że „cukier lepiej zastąpić miodem
lub słodkiemi sokami ze świeżych owoców. Cukierki, konfitury nie powinny być
59
znane w jadłospisie 2 letniego dziecka” . Z drugiej — zalecano podawanie cukru
60
w mleku (przy sztucznym karmieniu) już w pierwszych tygodniach życia . Twórcy
tych porad cukier rozpuszczony w płynie traktowali inaczej niż słodycze — np. autor
„Pielęgnowania i karmienia niemowląt” zalecał podawanie wody z cukrem, katego61
rycznie odradzając czekoladki i cukierki w diecie niemowlaka . Cukrownicy natomiast promowali spożycie cukru w każdej postaci, przez każdego i w każdym wieku.
Powyższe przykłady wskazują, że hasła kampanii propagandowej nie były nowością, ale wyrażały od dawna funkcjonujące w społeczeństwie przekonania. Podstawowe
argumenty, tzn. twierdzenie, że cukier jest ważny w diecie oraz służy organizmowi
szczególnie przy zwiększonym wysiłku fizycznym, były zgodne z nauką o zdrowym
żywieniu. Zdawano też sobie jednak sprawę z krótkotrwałości działania cukru, jego
szkodliwości przy nadmiernym spożywaniu oraz z istnienia zdrowszych zamienników.
Odżywianie się najbiedniejszych warstw społeczeństwa było przedmiotem
zainteresowania wielu badaczy i aktywistów społecznych dostrzegających wpływ
złej diety na stan zdrowia najuboższych. Charakterystyczne, jak często w konkursowych pamiętnikach bezrobotnych i chłopów, spisywanych na początku lat trzy62
dziestych , podnoszony był temat odżywiania, a właściwie niedojadania i głodu.
Autorzy, pisząc o swoim sposobie odżywiania, często niemało miejsca poświęcali na
prezentację własnego stosunku do cukru, a niekiedy nawet samej kampanii „Cukier
krzepi”. Większość podkreślała, że cukier widuje raz lub dwa razy do roku (w święta
63
Bożego Narodzenia i na Wielkanoc), kupując wtedy po ćwierć kilo na całą rodzinę .
57

M. K
, Odżywianie człowieka lekcja 10, Warszawa 1930 (Kursy Rolnicze im. Stanisława Staszica. Kurs dla Gospodyń Wiejskich), s. 2.
58
Ibidem, s. 6.
59
„Dziecko i matka”, 1931, nr 13, s. 20.
60
Ibidem, nr 3, s. 14.
61
T. M
, Pielęgnowanie i karmienie niemowląt, Warszawa 1931, s. 139.
62
Konkurs na pamiętniki bezrobotnych trwał od grudnia 1931 do stycznia 1932 r., a chłopów —
od września do grudnia 1933 r.; Pamiętniki bezrobotnych. Nr 1–57, Warszawa 1933, załącznik; Pamiętniki chłopów: nr 1–51, Warszawa 1935, s. XLV–XLVI.
63
Pamiętniki chłopów: nr 1–51, s. 14, 59, 316.
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Kilku chłopów stwierdziło, że już zapomina, jak smakuje cukier64. Gdy jednak udało
65
im się go zdobyć, używali go przede wszystkim do posłodzenia herbaty i kawy .
Jednocześnie pamiętnikarze nie kwestionowali haseł kampanii propagandowej dotyczących odżywczych właściwości cukru. Podkreślali, że jest on niezbędny niemow66
lętom (do wzmocnienia kości) oraz dzieciom, by wyrosły na „silnych i porządnych
67
68
obywateli” . Chłopi stosowali go także jako lekarstwo w przypadku choroby ,
jeden z bezrobotnych podkreślał zaś: „My wszyscy ojcowie jak też i matki wiemy
o tem, że cukier krzepi, ale go swoim dzieciom nie możemy dać, bo nas na to dzisiaj
69
nie stać” . Stosowano różne zamienniki, m.in. sacharynę, o której pisano, że „nie
70
używa jej jeden na pięćdziesięciu gospodarzy” . Chłopi narzekali jednak na szkodli71
wość słodzika, nazywali go trucizną, którą zmuszeni są podawać nawet dzieciom .
Zamiast cukru czy sacharyny używano także innych zamienników, np. samodzielnie
72
wygotowanej melasy z buraka cukrowego, którą dodawano do potraw .
Pamiętniki chłopów i bezrobotnych pokazują, że hasła postulowane przez
Biuro Propagandy, mówiące o wysokiej wartości odżywczej cukru, były powszechnie znane i podzielane także przez najbiedniejsze warstwy społeczeństwa. Chłopi
zachowali tradycyjny stosunek do cukru, który traktowali jak produkt luksusowy
używany z okazji najważniejszych świąt religijnych oraz jako lekarstwo, szczególnie dla dzieci. Tak samo jak bezrobotni wyrażali jednak potrzebę kupowania
większej jego ilości, na co ze względu na cenę nie mogli sobie pozwolić.
Między innymi właśnie z racji wysokiego kosztu cukru promująca go akcja
propagandowa spotkała się z negatywną reakcją wielu środowisk. Związek Towarzystw Kupieckich na Pomorzu pisał np. że „sama akcja propagandowa [...]
w rodzaju »Cukier Krzepi« nie prowadzi do celu. Kosztem tej drogiej propagandy
należałoby raczej obniżyć cenę cukru” oraz: „tylko obniżenie ceny cukru udostępni szerokim warstwom jego spożycie i przyczyni się do zwiększenia konsump73
cji wewnętrznej” . Podobne zarzuty przedstawił w 1932 r. w broszurze „Wrzód
74
cukrowy” Zygmunt Podfilipski , który twierdził, że

64

Ibidem, s. 14, 116, 406, 534.
Pamiętniki bezrobotnych. Nr 1–57, s. 219; Pamiętniki chłopów: nr 1–51, s. 116.
66
Pamiętniki chłopów. Seria 2, Warszawa 1936, s. 701.
67
Pamiętniki chłopów: nr 1–51, s. 226.
68
Ibidem, s. 707.
69
Pamiętniki bezrobotnych, s. 578.
70
Pamiętniki chłopów: nr 1–51, s. 226.
71
Ibidem, s. 226, 672.
72
Ibidem, s. 553, 690, 707.
73
AP Poznań, Związek Zachodnio-Polskiego Przemysłu Cukrowniczego w Poznaniu, sygn. 97,
Ceny i warunki sprzedaży cukru w kraju.
74
Nazwisko autora może być pseudonimem zaczerpniętym z satyrycznej powieści J. W
Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, wyd. 1 Warszawa 1898 (później wielokrotnie wznawiana).
65
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sprzedając cukier po najdroższych cenach na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej propagują cukrownicy w ten oryginalny sposób jego spożycie właśnie
tam, gdzie [...] należałoby utrzymać cenę na możliwie najniższym poziomie.
Zamiast tego wolą cukrownicy wywiesić kilkaset barwnych szyldów z banalnym
napisem „Cukier krzepi” i tem podobne hocki-klocki, co ich oczywiście mniej
kosztuje, co jak zrezygnowanie z nieracjonalnie, skandalicznie stosowanego systemu parytetowego75.

Warto zastanowić się, czy i w jakim stopniu zmieniła się konsumpcja cukru
w czasie omawianej kampanii. Niezwykle ważnym czynnikiem, który należy wziąć
tu pod uwagę, była szczególna sytuacja ekonomiczna państwa związana z wielkim
kryzysem. Objął on w Polsce wszystkie sektory gospodarki, szczególnie dotkliwie
doświadczył jednak rolnictwo. Nastąpił spadek popytu, który w przemyśle spowodował zmniejszenie produkcji, natomiast w rolnictwie jej zwiększenie. Chłopi
podejmowali działania mające na celu zrównoważenie strat ponoszonych wskutek
spadku cen artykułów rolnych. Zwiększona w ten sposób podaż jeszcze bardziej
obniżała ceny, które w 1935 r. stanowiły jedną trzecią cen z roku 1929. Mimo
wysokiej produkcji chłopi nie dojadali, ponieważ większość ich plonów przeznaczana była na sprzedaż. Uzyskane dzięki temu pieniądze przeznaczali natomiast na
podatki, spłaty długów i zakup skromnej liczby niezbędnych artykułów przemy76
słowych . Cukier, co wcześniej zauważono, był jednym z tych produktów, których
nabycie chłopi znacząco ograniczyli.
Jak więc kształtowała się sprzedaż i konsumpcja cukru? Chcąc odnaleźć
pewne zależności, prześledziłam dane statystyczne dotyczące również okresu po
zakończeniu kampanii propagandowej, a także po poprawie sytuacji gospodarczej.
Tabela 2. Sprzedaż cukru w Polsce (w tys. ton)
cukier (w tys. ton)

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

351

361

350

323

294

283

297

301

357

Źródło: Mały rocznik statystyczny 1939, s. 158.

Analiza danych pozwala stwierdzić, że w czasie kryzysu sprzedaż cukru sukcesywnie spadała. Należy pamiętać jednak, że lata te przyniosły też spadek popytu na
produkty przemysłowe. Wańkowicz wspominał, że specjalna komisja funkcjonująca wewnątrz Banku Cukrownictwa sprawdzała skuteczność propagandy, porów-

75

Czyli wspomnianego już pobierania tym wyższych opłat za cukier, im dalej od Poznania był
sprzedawany.
76
Z. L
, J. T
, Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej, s. 36–38.
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nując sprzedaż cukru z danymi o innych artykułach, np. piwie i drożdżach. Cukier
wypadał na tym tle dobrze (tzn. spadek konsumpcji był mniejszy niż w przypadku
innych wymienionych dóbr), dlatego Biuro Propagandy dalej dostawało duże dofi77
nansowanie .
Tabela 3. Porównanie sprzedaży cukru, drożdży i piwa w latach 1929–1936
Cukier (w tys. ton)
Polska

1929 1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

361

323

294

283

297

301

357

350

Spadek/wzrost sprzedaży wyrażony w %
w stosunku do 1929 r.

–3,05 –10,53 –18,56 –21,61 –17,73 –16,62

–1,11

w stosunku do poprzedniego roku

–3,05 –7,71

–8,98

–3,74

4,95

1,35

18,6

Drożdże (w tys. ton)
Polska

1929 1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

8815 8601

8767

7965

6996

7436

7540

7527

Spadek/wzrost sprzedaży wyrażony w %
w stosunku do 1929 r.

–2,43 –0,54

–9,64

–20,64 –15,64 –14,46 –14,61

w stosunku do poprzedniego roku

–2,43

–9,15

–12,17

6,29

1,4

–0,17

1,93

Piwo (w tys. hl)
Polska

1929 1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

2620 2527

1906

1410

1027

1117

1065

1114

Spadek/wzrost sprzedaży wyrażony w %
w stosunku do 1929 r.

–3,55 –27,25 –46,18

–60,8

w stosunku do poprzedniego roku

–3,55 –24,57 –26,02 –27,16

–57,37 –59,35 –57,48
8,76

–4,66

4,6

78
Obliczenia własne na podstawie danych z Małego rocznika statystycznego 1937, s. 143.

W tabeli 3 i na wykresach zostały uwzględnione lata 1929–1936, okres najbardziej intensywnej pracy Biura Propagandy przypadał jednak na lata 1930–1932.
Rok 1929 był ostatnim dobrej koniunktury, dlatego występuje jako odniesienie.
W przedstawionym przedziale czasowym cukier notował spadek sprzedaży większy niż drożdże, dużo mniejszy jednak niż piwo. Nie jest to do końca zgodne ze
77

M. W
, Karafka La Fontaine’a, t. I, s. 481–482.
Obliczenia w tabeli według formuły: różnica między wartością sprzedaży w danym roku a tą
wartością w roku 1929 podzielona przez wartość w 1929 r. i pomnożona przez 100. Drugi wskaźnik
według formuły: różnica między wartością sprzedaży w danym roku a tą wartością w roku poprzednim
podzielona przez wartość sprzedaży w poprzednim roku i pomnożona przez 100.
78
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Wykres 1. Spadek/wzrost sprzedaży cukru, drożdży i piwa
w stosunku do 1929 r., wyrażony w %

Wykres 2. Spadek/wzrost sprzedaży cukru, drożdży i piwa
w stosunku do poprzedniego roku, wyrażony w %

wspomnieniami dyrektora Biura, widać jednak, że tempo spadku sprzedaży cukru
(wykres 2) zmalało już w 1933 r., podczas gdy piwa i drożdży — dopiero rok później.
Warto prześledzić, jak zmieniała się konsumpcja cukru na tle takich produktów pierwszej potrzeby jak zapałki, nafta i sól.
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Tabela 4. Roczne spożycie cukru, zapałek, nafty i soli jadalnej
na jednego mieszkańca 1929–1936
Cukier (kg)
Polska

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

11,9

11,3

10,1

9,2

8,6

8,94

9

10,5

Spadek/wzrost spożycia na 1 osobę wyrażony w %
w stosunku do 1929 r.

–5

–15,1

–22,7

–27,7

–24,9

–24,4

–11,8

w stosunku do poprzedniego roku

–5

–10,6

–8,9

–6,5

4

0,7

16,7

Zapałki (pudełka)
Polska

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

24

25

17

17

15

12,2

11,4

10,4

Spadek/wzrost spożycia na 1 osobę wyrażony w %
w stosunku do 1929 r.

4,2

–29,2

–29,2

–37,5

–49,2

–52,5

–56,7

w stosunku do poprzedniego roku

4,2

–32

0

–11,8

–18,7

–6,6

–8,8

Nafta (kg)
Polska

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

4,4

4,2

3,5

3

3,3

3,5

3,6

3,6

Spadek/wzrost spożycia na 1 osobę wyrażony w %
w stosunku do 1929 r.

–4,5

–20,5

–31,8

–25

–20,5

–18,2

–18,2

w stosunku do poprzedniego roku

–4,5

–16,7

–14,3

10

6,1

2,9

0

Sól jadalna (kg)
Polska

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

9,9

9,8

9,2

8,7

8,4

8,4

8,1

8,4

Spadek/wzrost spożycia na 1 osobę wyrażony w %
w stosunku do 1929 r.

–1

–7,1

–12,1

–15,2

–15,2

–18,2

–15,2

w stosunku do poprzedniego roku

–1

–6,1

–5,4

–3,4

0

–3,6

3,7

79
Obliczenia własne na podstawie Małego rocznika statystycznego 1937, s. 144–145.
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W związku z brakiem informacji na temat sprzedaży podano dane dotyczące spożycia na jednego mieszkańca. Podobne zestawienia można znaleźć także w „Sprawozdaniach” Biura Propagandy,
bazowały one jednak na bliżej niesprecyzowanych źródłach oraz dotyczyły okresu dziewięciu miesięcy; AP Poznań, Związek Zachodnio-Polskiego Przemysłu Cukrowniczego w Poznaniu, sygn. 107,
Sprawozdanie nr 2, s. 16. Obliczenia w tabeli 4 według formuły: różnica między wartością konsumpcji
na jedną osobę w danym roku a tą wartością w roku 1929 podzielona przez wartość w 1929 r. i pomnożona przez 100. Drugi wskaźnik według zasady: różnica między wartością konsumpcji na jedną osobę
w danym roku a tą wartością w roku poprzednim podzielona przez wartość konsumpcji w poprzednim
roku i pomnożona przez 100.
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Wykres 3. Spadek/wzrost konsumpcji cukru, zapałek, nafty i soli jadalnej
na mieszkańca w stosunku do 1929 r., wyrażony w %

Wykres 4. Spadek/wzrost konsumpcji cukru, zapałek, nafty i soli jadalnej
na mieszkańca w stosunku do poprzedniego roku, wyrażony w %

W tym porównaniu sprzedaż cukru wypadła znacznie lepiej, notuje mniejszy spadek od zapałek czy nafty, dużo większy jednak niż w przypadku soli.
Wypadałoby dodać, że wszystkie te produkty w obliczu skrajnej biedy były zastępowane prymitywnymi zamiennikami — zamiast nafty zaczęto stosować łuczywa,
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zamiast zapałek używano zapalniczek własnej roboty, natomiast sól jadalną zastę80
powano przemysłową i bydlęcą . Sprzedaż tej drugiej wzrosła w latach 1930–
81
1936 z 47 tys. do 83 tys. ton rocznie . Jak już wspomniano, cukier zastępowano
oczywiście sacharyną, innymi słodzikami oraz wywarami z buraków cukrowych.
Systematycznie zmniejszanie się sprzedaży cukru po pierwsze nie odbiegało
od spadku zbytu innych artykułów zarówno pierwszej potrzeby, jak i innych, po
drugie zaś — spadek procentowy często w przypadku cukru był mniejszy. Zwróćmy
też uwagę, że tempo zmniejszania się jego sprzedaży zwolniło już po 1932 r. Nie
sposób jednoznacznie stwierdzić, co wpłynęło na proporcjonalnie mniejszy spadek
spożycia cukru. Na podstawie wspomnień chłopów można przypuszczać, że przyczyną tą był fakt, że biedniejsza część społeczeństwa już przed kryzysem korzystała z cukru rzadko — stąd też mniejszy spadek jego konsumpcji niż zużycia nafty
czy zapałek. Oznaczało to jednak pewien sukces przemysłu cukrowniczego.
Cukier, chociaż reklamowany jako tani, długo pozostawał produktem w rzeczywistości bardzo drogim. Jego cena była najwyższa w 1930 i 1931 r., kiedy
82
osiągnęła 146,2 zł za 100 kg w Poznaniu (w Warszawie najdrożej było w 1930 r.
83
— 153,9 zł za 100 kg ). Mowa tu o krysztale, rafinada była oczywiście odpowiednio droższa. Przypomnijmy, że w skład ceny wchodziła również opłata parytetowa, w której efekcie koszt kilograma cukru był zróżnicowany w poszczególnych
częściach Polski. Taka forma ustalania ceny transportu została w sierpniu 1934 r.
Tabela 5. Przeciętne roczne ceny za 1 kg cukru w handlu detalicznym (w zł)
1928

1932

1933

1934

1935

1936

Warszawa

1,56

1,59

1,45

1,39

1,23

1

Łódź

1,49

1,54

1,4

1,35

1,23

1

Wilno

1,58

1,65

1,48

1,39

1,25

1

Poznań

1,42

1,52

1,4

1,37

1,28

1

Gdynia

—

—

—

1,4

1,28

1

Katowice

1,51

1,57

1,44

1,37

1,24

1

Kraków

1,57

1,65

1,45

1,4

1,25

1

Lwów

1,58

1,68

1,5

1,43

1,28

1

Źródło: Mały rocznik statystyczny 1934, s. 124., Mały rocznik statystyczny 1935, s. 150., Mały rocznik
statystyczny 1936, s. 168., Mały rocznik statystyczny 1937, s. 234. Dla lat 1929–1931 brak szczegółowych danych.
80

J. M
, Wieś nie ma pracy: wywiad społeczny w powiecie rzeszowskim, Warszawa
1935, s. 50, 52–53, 55.
81
Mały rocznik statystyczny 1937, s. 143.
82
Mały rocznik statystyczny 1936, s. 165.
83
Mały rocznik statystyczny 1939, s. 249.
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zniesiona rozporządzeniem Ministra Skarbu, a na jej miejsce wprowadzono jedna84
kową opłatę przewozową . Miało to doprowadzić do ujednolicenia cen w całym
kraju.
Dla porównania, w 1932 r., kiedy w Warszawie kilogram cukru można było
kupić za 1,59 zł, 1 kg ziemniaków kosztował 11 gr, 1 litr mleka 34 gr, 1 kg żyt85
niego chleba 42 gr, a kilogram wieprzowiny 1,70 zł . W tym kontekście nawoływania Biura Propagandy do zastępowania cukrem innych produktów brzmią
zadziwiająco, mimo zręcznej retoryki informującej nie o cenie nominalnej, lecz
przeliczonej na wartości odżywcze. Trzeba również pamiętać, że ceny płodów
rolnych spadały, a kwoty płacone producentom były wielokrotnie niższe niż te,
86
za które kupowano dostarczane przez nich towary w miastach . Dane zawarte
w tabeli 5 skłaniają do wyciągnięcia także innych wniosków. Po pierwsze różnica
87
cen 1 kg cukru w danych regionach kraju w 1932 r. wynosiła aż 16 groszy . Po
drugie zgodnie z zasadą opłat parytetowych najwyższe ceny notowano na Kresach
Wschodnich, czyli w najbiedniejszej części Rzeczypospolitej, o najniższym poziomie spożycia cukru na osobę. Warto tu przypomnieć, że głównym celem Biura
Propagandy było dotarcie do mieszkańców tych właśnie terenów.
W 1932 r. rząd podjął pierwsze decyzje zmierzające do złagodzenia kryzysu,
88
m.in. obniżając nieznacznie ceny produktów skartelizowanych , co dotyczyło także
89
90
cukru. Kolejne rozporządzenia wydawano we wrześniu 1932 , sierpniu 1934
91
i grudniu 1935 r. Następnie dokonano dużej zmiany — od 1936 r. aż do wybuchu
92
wojny 1 kg cukru kryształu kosztował w całej Polsce 1 zł . Państwo nie zmniejszyło
93
jednak znacząco akcyzy, w 1935 r. było to 43,5 zł, a po obniżce 37 zł na 100 kg cukru .
Jak wcześniej wspomniano, rząd nie prowadził polityki skierowanej przeciwko kar94
telom, często były one wręcz wspierane ze względu na ich możliwości eksportowe .
Pierwsze próby objęcia ich kontrolą państwo podjęło w 1933 r., czemu towarzyszyła
atmosfera społecznej niechęci wobec karteli. Obniżanie cen produktów skartelizo-

84

S. W
, Przemysł cukrowniczy w zachodniej Polsce w latach 1919–1939, Poznań
1962, s. 127.
85
Mały Rocznik Statystyczny 1934, s. 124.
86
Z. L
, J. T
, Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej, s. 38.
87
Ta różnica dotyczy jedynie największych miast wymienionych w tabeli. Podfilipski podawał, że
najwyższa cena cukru (np. w Buczaczu) różniła się o 45 zł na worku (czyli 45 gr na kg) od ceny poznańskiej; Z. P
, Wrzód cukrowy, s. 35.
88
Z. L
, J. T
, Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej, s. 39.
89
Dz.U. 1932, nr 80, poz. 709.
90
Dz.U. 1934, nr 77, poz. 723.
91
Dz.U. 1935, nr 88, poz. 551.
92
Mały rocznik statystyczny 1939, s. 255.
93
S. W
, Przemysł cukrowniczy w zachodniej Polsce, s. 129.
94
Ibidem, s. 79.
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wanych miało być także sposobem na wyjście z kryzysu95. Podejmowano kilka prób
96
obniżenia cen, które w wielu sytuacjach okazały się mało owocne , w przypadku
jednak cukru redukcja taka była dość znacząca.
Jak już wspomniano, rok 1936 przyniósł wyraźne zwiększenie sprzedaży
i konsumpcji cukru na osobę. Prześledźmy, jak wyglądał rozwój cen zestawiony
ze sprzedażą tego produktu także w późniejszych latach.
Wykres 5. Zmiany poziomu sprzedaży i cen cukru w latach 1928–193897

Źródło: Mały rocznik statystyczny 1939, s. 249.

Na wykresie 5 widać, że spożycie cukru zaczęło rosnąć wraz ze spadkiem jego
ceny poniżej pewnego poziomu, natomiast szybki wzrost konsumpcji nastąpił po
drastycznej obniżce kosztu do 1 zł za kilogram (w handlu detalicznym). Pamiętajmy
95

Z. L
, J. T
, Gospodarka Polski międzywojennej 1918–1939 w 4 tomach, t. III:
Wielki kryzys 1930–1935, Warszawa 1982, s. 89.
96
Ibidem, s. 91.
97
Cena hurtowa loco Warszawa. Dane dla lat 1934–1938 dotyczą także innych miast — wtedy
w handlu hurtowym zniknęły różnice wynikające z opłaty parytetowej. Dla wcześniejszych lat „Małe
roczniki statystyczne” podają cenę „Parytet (loco) Poznań”, natomiast od roku 1934 podawane są ceny
„loco stacja odbiorcza”. W związku z tym, by pokazać kształtowanie się ceny na przestrzeni lat 1928–
1938, musiałam przedstawić dane dotyczące konkretnego miasta — „Mały rocznik statystyczny 1939”
podawał te dotyczące Warszawy.
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jednak, że dla chłopów obniżka ta nie była aż tak istotna, dopóki nie wzrosły ceny
artykułów rolnych. Dla przykładu 1 kg cukru w latach 1927–1928 wart był 3,6 kg
żyta, natomiast w 1934–1935 już 9,5 kg, a więc wskaźnik relacji cen wyniósł
98
264%. Obniżył się on już w następnym roku . Również reszta społeczeństwa
zubożała, borykała się z bezrobociem, niższymi płacami itp. Dlatego dla zwiększenia konsumpcji decydujący był koniec kryzysu, który nastąpił w 1935 r. W wyniku
wystąpienia obu tych zmiennych spożycie wzrosło o 40% w ciągu trzech lat, osią99
gając poziom o 16,6% wyższy niż w 1929 r. Mniej imponująco przedstawia się ta
zmiana w przeliczeniu spożycia na jednego mieszkańca, wynosiła bowiem +0,3 kg.
Warto zauważyć jednak, że konsumpcja innych wymienianych dóbr nie powróciła
do poziomu sprzed kryzysu, chociaż ceny tych produktów również zostały zna100
cząco obniżone .
Tabela 6. Roczne spożycie niektórych produktów na jednego mieszkańca
1929

1933

1938

cukier (kg)

11,9

8,6

12,2

piwo (l)

8,4

3,1

4,4

drożdże (kg)

0,3

0,2

0,2

nafta (kg)

4,4

3,9

4,1

sól jadalna (kg)

9,9

8,6

8,4

zapałki (sztuki)

1083

560

541

Źródło: Mały rocznik statystyczny 1939, s. 159.

O czym świadczą przytoczone wyżej dane? Część wniosków jest dość oczywista. Po pierwsze konsumpcja cukru rosła mimo wzrostu cen do początku wielkiego
kryzysu. Następnie spadała przez kilka lat, w tym przez cały okres trwania kampanii Biura Propagandy (1930–1932). W tym czasie inne produkty przemysłowe,
z wyjątkiem soli, notowały jednak większy spadek. Ceny cukru zaczęły spadać
w 1932 r., a wzrost konsumpcji nastąpił w roku 1934. Dynamiczne zwiększenie
spożycia wiązało się z drastyczną obniżką cen, której towarzyszyło wychodzenie
z kryzysu. Roczne spożycie cukru na mieszkańca do wybuchu wojny przekroczyło
poziom sprzed recesji.
98

Z. L
, J. T
, Zarys historii gospodarczej Polski 1918–1939, Warszawa 1999,
s. 193–194.
99
Od 301 tys. ton w 1935 r. do 421 tys. w 1938; dane z: Mały rocznik statystyczny 1939, s. 249.
100
Nafta w 1938 była o 41,6% tańsza niż w 1929 r. Odnośnie do innych produktów „Małe roczniki statystyczne” nie przytaczają dokładnych danych, jednakże wskaźnik cen dla artykułów monopolowych (zapałki, sól) i skartelizowanych (drożdże) przy 1928=100 wynosił w 1929 r. 107, a w 1938 —
76; Mały rocznik statystyczny 1939, s. 246, 254.
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Czy do wzrostu spożycia cukru mogła się przyczynić także akcja propagandowa? Nie można wykluczyć jej znaczenia — działania Biura Propagandy tworzyły pewien klimat, budując czy raczej rozwijając w społeczeństwie przekonanie,
że cukier jest ważnym składnikiem pożywienia. Kiedy polepszyła się sytuacja ekonomiczna a ceny produktu osiągnęły dostatecznie niski poziom, ludzie chętniej
go kupowali. Organizatorzy kampanii chcieli także „zdemokratyzować” cukier.
Zgodnie z ich przekazem artykułu tego powinien używać każdy i każdemu się on
wręcz należał, jako wytwór polskiej ziemi i niezwykle zdrowe pożywienie. Być
może zwiększyło to w biedniejszych warstwach przekonanie, że cukier jest produktem pierwszej potrzeby i dlatego — na nieszczęście cukrowników — musiał być
tańszy. Obniżki cen w drugiej połowie lat trzydziestych świadczą o tym, że państwo zaliczyło cukier do grupy towarów, które powinny stać się bardziej dostępne.
Jeśli chodzi o konsumpcję cukru na przestrzeni kilkunastu lat, w 1924 r. było
to 6,7 kg, w 1929 r. — 11,9 kg, w 1933 r. — 8,6 kg, w 1938 r. zaś — 12,2 kg na
jednego mieszkańca. Widać więc szybki rozwój w pierwszych latach i powolne
odbudowywanie spożycia w okresie po recesji. Zauważmy jednak, że nawet w głębokim kryzysie konsumpcja była wyższa niż w połowie lat dwudziestych. Cukier
zdobywał więc coraz większą popularność, niezależnie od przejściowych wahań
poziomu spożycia. Nie stał się jednak produktem codziennego użytku większości obywateli II Rzeczypospolitej. Chociaż jego cena została znacząco obniżona,
wciąż był drogi i przez to niedostępny dla mas.
Whom did sugar invigorate?
A sugar consumption in interwar Poland
Abstract
In interwar Poland sugar was manufactured and sold by a cartel organisation. A large part
of produced sugar was allocated for export, mainly due to the low domestic consumption
which in 1924 amounted to 6.7 kg per capita. The world sugar crisis resulted in the necessity
to increase it. In 1925 Polish producers of sugar began educational and promotional actions to
increase the consumption of sugar. A broad propaganda campaign was launched in 1930,
prepared and carried on by the writer and political journalist Melchior Wańkowicz, the author
of a popular slogan “Sugar invigorates” (cukier krzepi).
The main purpose was to reach every single group of society through a message specially
focused on and tailored to their specific needs. Sugar was advertised as healthy, invigorating,
relatively cheap and thoroughly Polish. The conviction that sugar was healthy became very
popular in the interwar period, although there was also an awareness of hazards of its overuse.
It did not concern poor people, for example peasants and unemployed, who often could not
afford even small amounts of sugar. Its high price (ca. 1.5 zlotys for one kilo) made the sugar
cartel being criticised.
During the Great Depression the sale volume of sugar, like many other commodities,
systematically decreased, but the drop was smaller than in the case of beer, matches or paraffin,
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but higher than of salt or yeast. A sharp increase in the sugar consumption in 1936 was
accompanied by its price cut, and witnessed the end of the economic crisis. It is difficult to
exactly determine the actual contribution of the propaganda campaign with its slogan “Sugar
Invigorates” to the changes in the consumption of sugar, but it is certain that it could have
some influence on the people’s and government’s opinion that sugar was essential and had to
be cheaper. But even after its price was cut to one zloty per kilo, it was still high, and in 1938
the consumption was 12.2 kg per capita. Thus, it is evident that sugar was not a product
of everyday use for the broad masses of the society of the Second Polish Republic.
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Przemyt używek (i nie tylko)
przez granicę polsko-niemiecką
w latach 1934–1938
Celem artykułu jest zaprezentowanie zjawiska przemytu sacharyny, eteru, alkoholu
1
i tytoniu przez granicę polsko-niemiecką w latach 1934–1938 . Podstawę źródłową
2
stanowią przede wszystkim materiały zgromadzone w Archiwum Akt Nowych ,
czasopismo „Czaty” przeznaczone dla Strażników Granicznych i przygotowywana dla żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza gazetka ścienna „Na straży”.
Uzupełniająco wykorzystano prasę ogólnodostępną, w tym dziennik „Polska
Zachodnia” i brukowiec „Tajny Detektyw”, a także fabularyzowane wspomnienia
3
Sergiusza Piaseckiego, najsławniejszego przemytnika II RP .
Zakres chronologiczny studium podyktowany został przede wszystkim dostępnością i charakterem źródeł. Lata 1934–1938 były okresem wychodzenia z wielkiego kryzysu i względnego spokoju wynikającego z podpisania z Niemcami
w 1934 r. układu o nieagresji i porozumienia kończącego trwającą od połowy lat
dwudziestych tzw. wojnę celną. Cezurę końcową wyznacza 1938 r., kiedy granice
państwa uległy zmianie (przyłączenie Zaolzia) i został zreorganizowany system
4
ochrony rubieży .

1

W artykule wykorzystałem fragmenty pracy magisterskiej, „Nie masz prawie takiego towaru, któregoby Niemcy nie starali się do nas przeszmuglować”. Przemyt na granicy polsko-niemieckiej w latach 1928–1938”, przygotowanej w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 2016 r.
2
AAN, Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie [dalej: KGSG], Korpus Ochrony
Pogranicza; AAN, Korpus Obrony Pogranicza [dalej: KOP], Dowództwo w Warszawie; AAN, Ministestwo Spraw Zagranicznych w Warszawie [dalej: MSZ].
3
S. P
, Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, Warszawa 1937.
4
W dalszej części artykułu przy niemieckich nazwach miast w nawiasie umieszczono nazwę
polską. Języka cytatów nie modernizowano.
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I.

W latach trzydziestych XX w. największy ruch i, co za tym idzie, natężoną
działalność przemytniczą zaobserwować można było na granicy polsko-niemieckiej. Niemcy były też najbogatszym z sąsiadów Rzeczypospolitej, co sprawiało,
że kontrabanda między oboma państwami była intratnym i popularnym zajęciem. Granica miała długość 1912 km, z czego 607 km przypadało na tereny Prus
5
Wschodnich . Na niektórych odcinkach pokrywała się z linią graniczną obowiązującą przed 1914 r., a w pozostałych partiach została ustalona na podstawie traktatu
wersalskiego, działalności komisji delimitacyjnej i plebiscytów. Kontrolą granicy
polsko-niemieckiej zajmowały się dwie formacje — Straż Graniczna (dalej: SG)
i Korpus Ochrony Pogranicza (dalej: KOP). Podział nie był równy — KOP pilnował niespełna siedemdziesięciosześciokilometrowego odcinka, a pozostałych 96%
strzegły cztery Inspektoraty Okręgowe Straży Granicznej (dalej: IO): Mazowiecki,
6
Pomorski, Wielkopolski i Śląski .
W artykule świadomie ograniczyłem się tylko do dwóch formacji zwalczających przemyt, chociaż walką z przestępczością gospodarczą, w tym m.in. kontrabandą, zajmowały się także inne instytucje: Kontrola Skarbowa, Urzędy Celne
7
i Policja Państwowa . Oznacza to, że przechwycony przez SG i KOP na granicy
polsko-niemieckiej szmugiel stanowił tylko część wykrytego przemytu. Należy
wziąć pod uwagę również problem „ciemnej liczby” (dark figure), czyli przypad8
ków nieujawnionych . Wszystkie przywołane dane powinno się zatem traktować
jako szacunkowe, nie zaś dokładne statystyki. Zastrzeżeń jest jednak więcej, nie
da się bowiem określić rzeczywistego stopnia efektywności funkcjonariuszy, tym
bardziej że nie był on stały. W związku z tym pojawia się pytanie, czy obserwowane zwiększenie ilości zatrzymanego i udowodnionego przemytu było efektem
przejściowego nasilenia zjawiska kontrabandy, czy może świadczy o zwiększonej
skuteczności odpowiednich służb. Dodatkowo, ogląd ich osiągnięć w tym zakresie w pewien sposób wypaczał system nagród za złapanie lub udowodnienie prze-

5

Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa 1935, s. 7; M. P
, Wpływ stosunków polsko —
niemieckich na powstanie Straży Granicznej w 1928 roku, „Problemy Ochrony Granic”, 2002, nr 20,
s. 7.
6
AAN, KGSG, 34, Walka z przestępstwami skarbowo-celnymi w 1934 r. Sprawozdanie, k. 4–6;
ibidem, 35, Walka z przestępstwami skarbowo-celnymi za rok 1935, Sprawozdanie do Walki z przestępczością za rok 1935, k. 5; Na strażnicy i w domu. Ciekawe i pożyteczne wiadomości dla żołnierza
K.O.P. oraz jego rodziny, Warszawa 1933, s. 60–61.
7
B. S
, Policja Państwowa a organy władzy publicznej w polityce ochrony bezpieczeństwa
wewnętrznego w Polsce w latach 1918–1939, Toruń 2011, s. 309; K. T
, Administracja
podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce, Warszawa 2012, s. 82–86.
8
J
, My i ogół, „Czaty”, 1935, nr 23, s. 8–9; J.W. W
, Oszustwa finansowe. Zagadnienia
kryminologiczne i kryminalistyczne, Warszawa 2008, s. 456.
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mytu towarów monopolowych, który powodował osłabienie nacisku na zwalczanie
9
szmuglu innych, niemonopolowych dóbr .
W analizowanych przeze mnie dokumentach przemyt podzielony został na
dwie kategorie. Pierwszą z nich był przemyt „przytrzymany” lub „przechwycony”,
czyli taki, który udało się powstrzymać na granicy, albo taki, który znaleziono
10
w składach w głębi kraju . Drugą stanowił szmugiel „udowodniony”, czyli towar
z sukcesem przemycony, a następnie skonsumowany albo sprzedany, który jednak,
dzięki donosowi, zeznaniom lub dochodzeniom został już po tym fakcie zidentyfi11
kowany jako nielegalnie przetransportowany . Na potrzeby artykułu wprowadzam
pojęcie „przemyt zatrzymany” obejmujące obie te kategorie.
W materiałach Komendy Głównej Straży Granicznej (dalej: KGSG) dane
dotyczące zwalczania przemytu z lat 1936–1937 przedstawione zostały w postaci
sprawozdań miesięcznych, wśród których brakuje jednak informacji z czerwca
1937 r. Ponadto sprawozdania te dotyczą nie konkretnych obszarów granicznych,
na których zatrzymano kontrabandę, ale całych Inspektoratów Okręgowych.
Oznacza to, że w miesięcznych zestawieniach zostały uwzględnione także wyniki
osiągnięte na granicy z Wolnym Miastem Gdańskiem (strzeżonej przez Pomorski
IO) oraz na niewielkim odcinku granicy polsko-czechosłowackiej (podlegającej
Śląskiemu IO). Zestawienie danych dotyczących wartości przemytu zatrzymanego
na granicy polsko-niemieckiej i na terenie czterech interesujących mnie IO zostało
przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1. Stosunek wartości przemytu zatrzymanego na granicy polsko-niemieckiej
do wyników osiągniętych na terenie czterech Inspektoratów Okręgowych
Straży Granicznej
Przemyt:
Granica polsko-niemiecka
(wg. AAN)
Przemyt z terenu 4 IO
(wg. „Czatów”)
Stosunek:

Przytrzymany Udowodniony Przytrzymany Udowodniony
w 1934 r.
w 1934 r.
w 1935 r.
w 1935 r.
1 708 408 zł

1 083 791 zł

1 117 969 zł

1 902 427 zł

1 859 709 zł
91,9%

1 136 812 zł
95,3%

1 251 580 zł
89,3%

1 914 101 zł
99,4%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: AAN, KGSG, 34, k. 74, 76; ibidem, 35, s. 64, 69; Co mówią
cyfry, „Czaty”, 1937, nr 6, s. 5–6; Nasza praca w 1938, „Czaty”, 1939, nr 8, s. 14–15.

9

H. K
, Polska straż graniczna w latach 1928–1939, Warszawa 1994, s. 71, 178, 181; Wywiad
Straży Granicznej 1928–1939. Wybór dokumentów, oprac. P. K
, R. T
, Słupsk 2013,
s. 195 (dok. nr 41 z 29 maja 1935).
10
AAN, KGSG, 34, k. 13.
11
Ibidem, s. 13–14; AAN, MSZ, 5210, Sprawozdanie Korpusu Ochrony Pogranicza z walki
z przestępstwami na szkodę Skarbu Państwa w okresie budżetowym 1935–1936, s. 72; G. G
,
Powstanie, s. 233–234; H. K
, Polska straż graniczna, s. 167.
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Z powyższych wyliczeń wynika, że średnio 94% osiągniętych wyników czterech Inspektoratów dotyczy granicy polsko-niemieckiej, a pozostałe 6% — granicy
z Czechosłowacją i Wolnym Miastem Gdańskiem (wszystkie przypadki, w których korzystam z danych szacunkowych, są sygnalizowane w przypisie). Pewnym
utrudnieniem jest także fakt, że dane publikowane przez KOP dotyczą lat budżetowych, czyli między 1 kwietnia a 31 marca, podczas gdy Straż Graniczna prezento12
wała swoje osiągnięcia za lata kalendarzowe .
II.

Przemyt przez granicę polsko-niemiecką miał bardzo zróżnicowany charakter.
Na niektórych odcinkach jego natężenie było bardzo duże, podczas gdy kilkadziesiąt kilometrów dalej miało znikomy charakter. W oczywisty sposób przemyt najbardziej rozwinięty była tam, gdzie uprawiano go już w czasie zaborów, a lokalna
społeczność była przekonana o niewielkiej szkodliwości tego przestępstwa. Inny
był również charakter szmuglu przeznaczonego na miejscowy, przygraniczny
rynek, inny zaś transportowanego w głąb kraju lub wręcz za granicę.
Towary przenoszone były przez tzw. zieloną granicę, czyli przejście znajdujące się poza wyznaczonymi miejscami. Przemytnicy wykorzystywali naturalne
udogodnienia terenowe, np. znajdujące się przy samej granicy lasy, łatwe do prze13
bycia rzeki albo niedostępne mokradła . Na terenie Śląskiego IO pod linią oddzielająca oba państwa przebiegały z kolei chętnie wykorzystywane przez szmuglerów
14
kopalniane chodniki .
Innym, bardziej skomplikowanym sposobem było przechodzenie z towarem
przez oficjalne przejścia graniczne. Wymagało to nie tylko ukrycia szmuglu, lecz
także posiadania dokumentów uprawiających do przekroczenia granicy. W przypadku mieszkańców terenów przygranicznych paszporty nie były jednak wymagane i wystarczała przepustka wprowadzona bilateralną umową o małym ruchu
granicznym. Jeszcze większym ułatwieniem były tzw. karty cyrkulacyjne obo-

12

AAN, MSZ, 5210, s. 29; Zestawienie statystyczne [w:] Korpus Ochrony Pogranicza w piątą
rocznicę objęcia służby na granicach Rzeczypospolitej, 1924–1929, Warszawa 1929, s. 15.
13
AAN, KGSG, 34, k. 6; Wielkopolski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej, „Czaty”, 1933,
nr 21–22, s. 42–43; J. R
, Wywiad przeciwprzemytniczy Straży Granicznej, „Biuletyn
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej”, 1998, nr 2, s. 16; A. S
, Geneza powstania
Straży Granicznej, „Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej”, 1998, nr 2, s. 8.
14
AAN, KGSG, 34, k. 65; Djabelska winda, „Czaty”, 1935, nr 22, s. 14; G. G
, Powstanie,
organizacja i funkcjonowanie Straży Granicznej w latach 1928–1939, „Słupskie Studia Historyczne”
2012, nr 18, s. 228; J. K
, Przez wersalskie granice, „Mówią Wieki” 2015, nr 1, s. 51;
E. K
, Przemyt pod ziemią, „Czaty”, 1937, nr 8, s. 21; Szyby kopalń tajemnymi chodnikami
przemytników, „Czaty”, 1937, nr 3, s. 24.
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wiązujące na dawnych terenach plebiscytowych na Górnym Śląsku15. Największą
szansą na bezproblemowe przemycenie większej liczby towarów było ukrycie ich
między innymi — przewożonymi legalnie i oclonymi. W celu przewiezienia kon16
trabandy korzystano także z najróżniejszych sfałszowanych dokumentów . Część
przemytu odbywała się za pośrednictwem urzędów pocztowych lub była ukrywana
w zagranicznych przesyłkach.
Przywożone nielegalnie zza zachodniej granicy towary wyrządzały niemałą
szkodę skarbowi państwa. Poza stratą spowodowaną nieopłaceniem cła przemyt
powodował ograniczenie dochodów m.in. ze sprzedaży towarów monopolowych,
17
które stanowiły ok. 30% wpływu do budżetu . Starano się zwalczać wszelkie przestępstwa naruszające zyski monopolowe (a zatem nie tylko przemyt, lecz także
np. nielegalną hodowlę tytoniu). Dla finansów państwa istotne były także dochody
z akcyzy, którą objęte były m.in. piwo, wino, cukier i zapalniczki.
W II RP obowiązywał ustanowiony przez Radę Ministrów zakaz wwożenia
niektórych towarów. Z jednej strony miał on na celu ochronę przemysłu krajowego, a wśród niepożądanych produktów znajdowały się najróżniejsze wyroby
18
— od guzików po fortepiany . Z drugiej — mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, nałożono embargo m.in. na „substancje i przetwory odurza19
jące” . Jak pisano jednak w gazecie SG: „życie gospodarcze niechętnie poddaje
15

AAN, KGSG, 34, k. 6; Dz.U. 1926, nr 65, poz. 383, art. 21–23, Konwencja między Polską
a Niemcami o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, podpisana w Gdańsku dnia 30 grudnia
1924 r.; H. K
, Polska straż graniczna, s. 101; P. K
, Kontrola ruchu granicznego
realizowana przez organa policji państwowej i straży granicznej w latach trzydziestych. Polskie
dokumenty paszportowe [w:] 80 rocznica powstania Straży Granicznej II Rzeczypospolitej, t. I,
Warszawa-Kętrzyn 2008, s. 102.
16
Przez zieloną granicę, „Tajny Detektyw”, 1932, nr 28, s. 9; G. G
, Powstanie, s. 232;
P. K
, Małopolski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej w Przemyślu w walce
z przestępstwami granicznymi w latach 1928–1934, „Polska i Jej Wschodni Sąsiedzi”, 2004, nr 5,
s. 226; Z działalności Straży Granicznej, „Czaty”, 1928, nr 20, s. 9; B. Ś
, Sposoby
przemytników, Kamień Podolski 1928, s. 41.
17
W interesującym mnie okresie w międzywojennej Polsce obowiązywało pięć monopoli: tytoniowy, spirytusowy, solny, zapałczany i loteryjny; P. G
, Monopole skarbowe w polityce podatkowej
II Rzeczypospolitej, Rzeszów 2009, s. 99, 435, 440.
18
Dz.U. 1925, nr 102, poz. 719, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1925 r. w sprawie
zakazu przywozu niektórych towarów; AAN, KGSG, 72, Zakaz przywozu, reglamentacja towarowa, zwroty ceł i ulgi celne, 1938, k. 1; Dz.U. 1933, nr 79, poz. 561, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
11 października 1933 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów; L. G
, Zwalczanie
przestępczości przemytniczej w okresie II Rzeczypospolitej, „Przegląd Policyjny”, 1991, nr 1, s. 49.
19
Dz.U. 1923, nr 72, poz. 559, Ustawa z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji
i przetworów odurzających; P. K
, R. T
, Wstęp [w:] Wywiad gospodarczy Straży
Granicznej wobec firm gdańsko-gdyńskich w latach 1932–1938, oprac. P. K
, R. T
,
Słupsk 2010, s. 6; R. T
, Wywiad gospodarczy Straży Granicznej na polskim wybrzeżu w latach
1928–1939 [w:] 80 rocznica, t. I, s. 141.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

376

ANTONI ZAKRZEWSKI

się ograniczeniom prawnym” i ubocznym efektem tej polityki celnej był właśnie
20
rozwój przemytu .
III.
UŻYWKI: OD SACHARYNY DO TYTONIU
SACHARYNA

Jednym z najpopularniejszych towarów przemycanych przez polsko-niemiecką granicę była sacharyna, czyli pozbawiona wartości odżywczych substancja
21
słodząca . Ze względu na moc sacharyny krystalicznej, która jest 450–550 razy
słodsza od cukru, sprzedawana była ona w postaci pastylek o sile słodzącej 110–
22
220 razy większej niż cukier . Urządzenia do wyrobu takich pastylek zajmowały
23
niewiele miejsca i mieściły się w mieszkaniach określanych mianem „fabryczek” .
Na mocy prezydenckiego rozporządzenia o sztucznych środkach słodzących
sacharyna była legalnie sprzedawana w aptekach, tylko na receptę, sprowadzenie jej z zagranicy wiązało się z koniecznością uzyskania pozwolenia. Co więcej,
za sprzedaż lub kupno tego towaru bez zezwolenia groziła grzywna od 200 zł do
24
1000 zł i od 2 do 24 tygodni aresztu . Wprowadzono także nagrody dla informa25
torów — 25 zł za wskazanie handlarza i 75 zł za informację o miejscu sprzedaży .
Ograniczenia w obrocie „sztucznymi środkami słodzącymi” miały chronić prze26
mysł cukrowniczy i interesy skarbu państwa .
Problem przemytu sacharyny do Polski opisał szczegółowo Jerzy To m a s z e w s k i . Z jego ustaleń wynika, że głównym „eksporterem” tego produktu był
Międzynarodowy Syndykat Sacharynowy z siedzibą w Hamburgu, który zrze20

Straż Graniczna a traktat handlowy z Niemcami, „Czaty”, 1930, nr 11–12, s. 2; S. W
, Emigracja i przemyt na pograniczu polsko-niemieckim na Suwalszczyźnie w okresie
międzywojennym. Przyczynek do badań, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2013, nr 4, s. 796;
A. O
, Batalion Korpusu Ochrony Pogranicza „Suwałki” 1927–1939, Suwałki 2009, s. 281;
L. G
, Zwalczanie przestępczości, s. 43.
21
J. S
, Sacharyna!, „Czaty”, 1937, nr 10, s. 16; F. S
, Na czem polega szkodliwość
przemytnictwa sacharyny, „Czaty”, 1931, nr 15, s. 15.
22
J. T
, Przemyt i handel sacharyną w Polsce 1930–1938, „Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych”, 1975, nr 11, s. 142, 145; J. S
, Sacharyna!, s. 20.
23
AAN, KGSG, 34, k. 71; J. S
, Sacharyna!, s. 20; Przemycanie sacharyny, „Czaty”, 1929,
nr 12, s. 13.
24
Dz.U. 1927, nr 89, poz. 797, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października
1927 r. o sztucznych środkach słodzących; Obwieszczenie, „Czaty” 1931, nr 13, s. 15; F. S
, Na
czem polega szkodliwość, s. 15; J. T
, Przemyt i handel sacharyną, s. 118, 142.
25
Obwieszczenie, s. 15; H. K
, Polska straż graniczna, s. 180; H. Ł
, Współpraca, s. 132;
J. T
, Przemyt i handel, s. 144.
26
AAN, KGSG, 71, Wytyczne służby wywiadowczej przeciwprzemytniczej, k. 42; J. K
, Dobre, bo niemieckie, „Polityka”, 2016, nr 3, s. 63; P. G
, Monopole, s. 99, 435, 440.
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szał właścicieli fabryk tej substancji i mocno popierał jej przemyt do Polski.
Współpracujący z syndykatem dwaj pośrednicy byli zobowiązani do zorganizowania przemytu konkretnych ilości towaru, głównie przez polsko-niemiecką
27
granicę . Jeden z nich miał co miesiąc przerzucać trzy tony sacharyny przez jej
zachodni odcinek (działał na przedpolu i terenie Śląskiego IO), drugi zaś dwie tony
28.
przez odcinek północny (z Litwą i z Prusami Wschodnimi)
Sacharyna, którą dostarczano do nadgranicznych śląskich składnic, była odbierana przez członków zorganizowanych grup przemytniczych, którzy przewozili ją
29
do Polski . Transportujące ją samochody miały podwójne ściany, sztuczne podłogi albo schowki w siedzeniach lub dachu. Doskonałym schowkiem była także
30
zapasowa opona, podzielona chłodnica czy fałszywy bak paliwa . W trakcie jed31
nego kursu auta przewoziły nawet pół tony słodzika . Wynajęci szoferzy wjeżdżali
takimi pojazdami do Polski m.in. przez Bytom i Łagiewniki, gdzie pracowali prze32
kupieni rewidenci celni .
W Polsce istniało duże zapotrzebowanie na sacharynę, z racji jej niższej niż
w przypadku cukru ceny. Odbiorcami 75% tego towaru były przemysły kosmetyczny i spożywczy (powszechnie stosowano ją do produkcji win, soków owocowych i wyrobów cukierniczych). Konsumentami indywidualnymi była uboga
ludność wiejska i robotnicza, której nie stać było na luksus słodzenia cukrem.
Prawdopodobnie zaniżone szacunki mówią o 25 tonach sacharyny spożywanej co
33
roku tylko w gospodarstwach domowych . Trafiała nie tylko na obszary przygraniczne, lecz także do większych w okręgów przemysłowych i do ubogich okręgów
rolniczych.
Sacharyna „jest trucizną, której należy unikać i wszelakimi sposobami zwal34
35
czać” , alarmowano na łamach „Czatów” . „Sacharyniarska ofensywa” poza zdrowiem obywateli rujnowała także przemysł cukrowniczy, przez co nie tylko
27

J. S
, Sacharyna!, s. 18; Przemytnicza ofensywa Niemiec przeciwko Polsce, „Czaty”, 1932,
nr 3–4, s. 2; J. T
, Przemyt i handel, s. 116.
28
J. S
, Sacharyna!, s. 19; J. T
, Przemyt i handel, s. 119–120, 123, 130.
29
Rozprawa sądowa odkrywa tajniki przemytu, „Polska Zachodnia”, 1934, nr 143, s. 9; „Król
Sacharyny” na ławie oskarżonych, „Polska Zachodnia”, 1936, nr 57, s. 10; Koniec kariery króla
przemytników śląskich, „Polska Zachodnia”, 1938, nr 353, s. 10; A. N
, O szmuglu
[w:] idem, Plewy i perły, Warszawa 1991; J. T
, Przemyt i handel, s. 120, 129.
30
„Król Sacharyny”, s. 10; Przemyt samochodami, „Czaty”, 1935, nr 9, s. 12–13; Wywiad Straży,
dok. nr 48, s. 247; Muzeum kontrabandy w Berlinie, „Czaty”, 1931, nr 23, s. 8.
31
Chłodnica samochodu, „Czaty”, 1936, nr 10, s. 13; Przemyt samochodami, s. 12–13.
32
J. S
, Sacharyna!, s. 19; Wielki proces przemytniczy, „Polska Zachodnia”, 1937, nr 254,
s. 10.
33
J. T
, Przemyt i handel, s. 125.
34
B. G
, Szkodliwość przemytnictwa sacharyny i najskuteczniejsze metody jej zwalczania,
„Czaty”, 1931, nr 14, s. 15.
35
Przemycanie sacharyny, s. 13.
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ograniczała zyski z tytułu akcyzy, lecz także powodowała bezrobocie w tym sekto36
rze . Podkreślano, że ta „przesłodka trucizna” powstaje w fabrykach niemieckich,
37
które tym „szkodliwym produktem zasypują rynek Polski” . Strażnicy byli więc
motywowani do przeprowadzania częstych rewizji i nielekceważenia nawet nie38
wielkiego jej przemytu .
Tabela 2. Zatrzymany przemyt sacharyny na granicy polsko-niemieckiej
i stosunek do przemytu zatrzymanego na wszystkich granicach strzeżonych
przez te formacje
Formacja:

W okresie:

Zatrzymana sacharyna (w kg)

% całości

KOP

IV 1933–III 1934

11,6

10%

SG

I 1934–XII 1934

1 845,5

80%

KOP

19%

IV 1934–III 1935

6,5

SG

I 1935–XII 1935

3 425,4

81%

KOP

IV 1935–III 1936

16,1

18%

SG

I 1936–XII 1936

5 658,0

83%

SG

I 1937–XII 1937

22 959,0

83%

Dane dla granicy polsko-niemieckiej w 1936 i 1937 r. są danymi szacunkowymi. Obliczenia własne
na podstawie: AAN, KGSG, 34, k. 39, 87; 35, k. 16, 18; 36; 37; AAN, MSZ, 5210, s. 83–85; Co
mówią cyfry, s. 5–6; Nasza praca, s. 14–15.

Większość przemyconej sacharyny była zatrzymywana właśnie na granicy polsko-niemieckiej, co było naturalną konsekwencją tego, że substancję tę produkowano w Rzeszy. W listopadzie 1937 r. na terenie Mazowieckiego IO i Śląskiego IO
udowodniono szmugiel odpowiednio sześciu i 14 ton sacharyny, co znacząco podwyższyło statystyki przemyconego towaru. Przemyt słodzika na odcinku strzeżonym
przez KOP był niewielki; większe ilości żołnierze Korpusu przechwytywali na granicy polsko-litewskiej. Należy przy tym podkreślić, że jeden przemytniczy samochód przejeżdżający przez granicę na Śląsku zawierał więcej sacharyny, niż KOP
zatrzymywał w ciągu całego roku na wszystkich podlegających mu granicach.
Wysoka cena sacharyny w przeliczeniu na jeden kilogram (od 50 zł za kg
na granicy zachodniej do 100 zł za kg na wschodniej) spowodowała, że w latach
1934–1937 na polsko-niemieckiej granicy w ręce strażników wpadł towar o warto39
ści ok. 1,8 mln złotych .
36
37
38
39

J. S
, Sacharyna!, s. 17; B. G
, Szkodliwość przemytnictwa, s. 15.
Przemytnicza ofensywa, s. 2.
B. G
, Szkodliwość przemytnictwa, s. 15.
Przyjmując, że jej wartość wynosiła 50 zł za kg.
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ETER

Eter etylowy to bezbarwna, lotna i silnie odurzająca substancja40. Jego picie
lub wąchanie powoduje halucynacje i efekt podobny do silnego upojenia alkoho41
lowego, czyli np. euforię i nadpobudliwość lub rozdrażnienie i przygnębienie .
Przyjaciel Witkacego Dezydery Prokopowicz (Stefan Glass), pisząc o swoich stanach eterowych, podsumował: „ich dziwność [...] wymyka się spod opisu”, a inten42
sywny zapach odczuwany jest „nawet na drugi dzień po eteryzacji” . Substancja
ta jest bardzo niebezpieczna, działa szkodliwe na płuca, oczy, powoduje paraliż
43
układu nerwowego . Ze względu na temperaturę wrzenia niższą od temperatury
ciała człowieka po wypiciu przechodziła ona ze stanu płynnego do gazowego,
a towarzyszące temu zwiększenie objętości mogło spowodować pęknięcie ścian
44
żołądka . Narkotyk ten miał kilka różnych nazw potocznych: „krople”, „ekspeler”,
45
„kropka” lub „tropy” . Powstawały z niego napoje „krople Hoffmana” (25% eteru,
75% spirytusu) albo „anodyna” (sporządzona z eteru, wody, cukru i cynamo46
nu) . Popularnym napitkiem był też eter rozpuszczony w wódce lub wymieszany
47
z sokiem malinowym .
W 1923 r. uchwalono ustawę zakazującą wytwarzania i przywożenia substancji odurzających, czyli m.in. kokainy, haszyszu, morfiny i innych opiatów,
48
a także dystrybucji eteru do celów spożywczych . Pięć lat później na mocy dwóch
rozporządzeń uznano eter za niebezpieczny dla zdrowia i postanowiono, że jego
49
sprzedaż będzie odbywać się wyłącznie na receptę . Wprowadzenie reglamentacji
spowodowało efekt odwrotny do zamierzonego — nastąpiło nasilenie przemytu,
40

Eter, „Czaty”, 1932, nr 19–20, s. 5; Etereomanja, „Czaty”, 1936, nr 14, s. 6; Eter, „Tajny
Detektyw”, 1932, nr 23, s. 2–3.
41
Etereomanja, s. 6; A. O
, Batalion, s. 287.
42
D. P
, Eter [w:] S. W
, Narkotyki; niemyte dusze, Warszawa 1993, s. 130.
43
Eter, „Czaty”, s. 5; Pochód trucizny. Groźna plaga Eteromanii niszczy dorosłych i dzieci,
„Czaty”, 1935, nr 17, s. 5–7.
44
E. Z , Zwalczanie przemytnictwa Eteru, „Czaty”, 1936, nr 2, s. 7–8; Etereomanja, s. 7.
45
Etereomanja, s. 6; Eter, „Czaty”, s. 5; A. O
, Batalion, s. 285; A. Z
, „Villages...
Reek of Ether Vapours”: Ether Drinking in Silesia before 1939 [w:] „Medical History”, 2010, Nr. 3,
s. 390.
46
AAN, KGSG, 35, k. 54; J. F
, Walka z narkomanją i handlem narkotykami na terenie
sądowym, wyd. 2, Warszawa 1936, s. 50; A. O
, Batalion, s. 285.
47
AAN, KGSG, 34, k. 38; Etereomanja, s. 7; H. K
, Polska straż graniczna, s. 179; E. Z ,
Zwalczanie przemytnictwa, s. 7–8.
48
Dz.U. 1923, nr 72, poz. 559, Ustawa z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji
i przetworów odurzających.
49
Dz.U. 1928, nr 45, poz. 443, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego
1928 r. o uznaniu Eteru etylowego i jego mieszanin za szczególnie niebezpieczne dla zdrowia; Dz.U.
1928, nr 30, poz. 281, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości
w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i z Ministrem Skarbu z dnia 22 lutego 1928 r.
o wyrobie, obrocie i przechowywaniu Eteru etylowego; M. D
, Socjokulturowe aspekty eteromanii
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a ograniczenia nie wpłynęły na poziom konsumpcji50. Zdarzały się sytuacje, że eter
sprzedawano otwarcie, a część handlarzy nie zdawała sobie sprawy z nielegalności
51
tego procederu .
Eter był wytwarzany w Niemczech, m.in. w Lipsku i Bytomiu. Składnice
obsługujące przemyt do Polski znajdowały się blisko granicy, np. w miejscowo52
ściach Zabelkau (Zabełków) i Ratibor (Racibórz) . Szmugiel ten był wyjątkowo
intratnym, ale równocześnie niebezpiecznym zajęciem. W Niemczech kupowano
53
go po 2 zł za litr, a po przyniesieniu do meliny często go dodatkowo rozwadniano .
Na dużym, wynikającym z uzależnienia zapotrzebowaniu zarabiały najróżniejsze
54
bandy przemytnicze . Szmuglerzy do przenoszenia towaru przez granicę wykorzystywali najróżniejsze skrytki umieszczone w przedmiotach codziennego użytku,
55
np. w wydrążonej lasce . Wykorzystywano także „blachany”, czyli metalowe
pojemniki o rozmaitych kształtach, najczęściej dopasowanych do ciała. Blaszane
56
bukłaki mogły pomieścić od pięciu do 25 litrów narkotyku .
Eter był substancją skrajnie łatwopalną, przez co w „melinach” i różnych kry57
jówkach zdarzały się eksplozje i liczne pożary . Tak stało się np. podczas przygotowywania towaru do przemytu po stronie niemieckiej, kiedy doszło do zapłonu od
58
papierosa. W wyniku eksplozji zginęło osiem osób, a pięć zostało ciężko rannych .
Z tego też względu unikano transportowania eteru koleją, a przed przewozem
59
butelki otulano wikliną lub wkładano je do beczki wypełnionej sianem .
Do przemytu i spożycia eteru dochodziło głównie na terenach Wielkopolski,
60
Górnego Śląska i na Suwalszczyźnie . Największe natężenie kontrabandy miało
miejsce w powiatach rybnickim i pszczyńskim, gdzie eteryzowały się „literalnie

w Polsce w okresie XX-lecia międzywojennego [w:] Історичні, економічні, соціально––філософські
та освітні аспекти розвитку охорони здоров’я, Харкііів 2015, s. 96.
50
J. F
, Walka z narkomanją, s. 51.
51
A. Z
, „Villages...”, s. 392.
52
AAN, KGSG, 34, k. 71; Niemiecki Eter zatruwa pogranicze, „Czaty”, 1933, nr 3–4, s. 25; Walka
z Eteromanją na Górnym Śląsku, „Czaty”, 1935, nr 21, s. 8–9; Pospolite ruszenie w walce z Eteromanią,
„Czaty”, 1937, nr 4, s. 19; L. G
, Zwalczanie przestępczości, s. 46.
53
Pospolite ruszenie, s. 18.
54
Przemytnicy i handlarze, „Czaty”, 1937, nr 24, s. 5.
55
Laseczka, „Czaty”, 1936, nr 10, s. 13.
56
AAN, MSZ, 1953, Przemyt eteru z Niemiec — informacje. Komenda Straży Granicznej do Ministerstwo Opieki Społecznej, 3 marca 1936, s. 5; Eter w piecu, „Czaty”, 1935, nr 15, s. 13; A. O
,
Batalion, s. 285; S. W
, Emigracja i przemyt, s. 794.
57
Eter, „Tajny Detektyw”, s. 2; Walka z Eteromanją, s. 8–9.
58
Tragiczne skutki eksplozji w melinie przemytniczej, „Polska Zachodnia”, 1934, nr 100, s. 5.
59
J. F
, Walka z narkomanją, s. 51; Przemytnicy Eteru nie spoczywają, „Czaty”, 1937,
nr 8, s. 24–25.
60
A. O
, Batalion, s. 287; J. K
, Przez wersalskie granice, s. 52.
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całe wsie”61. Z „eteromanią” musiała walczyć także Straż Graniczna z Wielunia
62
i okolic . Bardzo duże ilości substancji były przetrzymywane w okolicach trój63
styku granicy, zwanego też „trójkątem Olzy” . Niektóre trasy przemytnicze wio64
dły najpierw z Niemiec przez Czechosłowację, a dopiero potem do Polski .
Wśród „eterowych” miast wymieniano m.in. Częstochowę, Wieluń, Kalisz,
Będzin i Sosnowiec, ale towar ten (tak jak inne narkotyki) docierał także do Łodzi,
Krakowa, Poznania i Warszawy. W miastach odbiorcami byli nie tylko uzależnieni
65
najbiedniejsi, lecz także inteligencja . Szacuje się, że „eteromanami” było kilka66
dziesiąt tysięcy osób, a problem ten przybierał „formę groźnej klęski społecznej” .
Konsumpcja eteru w Polsce była większa niż wszystkich innych narkotyków razem
67
wziętych .
Eter pod różnymi postaciami był spożywany jako substytut alkoholu. Jego
popularność tłumaczono w „Czatach” następująco: „ponieważ jest to napój tani,
68
pije go wieś” (ceny eteru wahały się od pięciu do 15 zł za litr, najczęściej było
69
to ok. 10 zł za litr ). Co istotne, narkotyk ten był bardziej „wydajny” niż alkohol,
70
skoro już „kilka kieliszków płynu z eterem wystarcza do gruntownego upicia się” .
Na popularność substancji wpływała także jej dostępność. W „eterowych wsiach”
71
funkcjonowały „kapliczki”, czyli miejsca, w których można było ją dostać .

61

AAN, KGSG, 34, k. 38; 35, k. 35; Pospolite ruszenie, s. 17; J. F
, Walka z narkomanją,
s. 49; Niemiecki Eter, s. 25.
62
AAN, KGSG, 35, k. 54; Niemiecki Eter, s. 25.
63
L. G
, Zwalczanie przestępczości, s. 46; P. K
, Charakterystyka
południowego odcinka granicy państwowej pod względem zagrożenia przestępczością graniczną
w świetle materiałów służby informacyjnej Straży Granicznej, „Biuletyn Centralnego Ośrodka
Szkolenia Straży Granicznej”, 2006, nr 9, s. 169.
64
AAN, MSZ, 1953, Eteryzm na terenie powiatu rybnickiego. Starosta Rybnicki do Urzędu
Wojewódzkiego Śląskiego, s. 1; J. K
, Przez wersalskie granice, s. 52; A. Z
,
„Villages...”, s. 389.
65
AAN, KGSG, 34, k. 63; Etereomanja, s. 7; Na tropie nieuchwytnej szajki przemytników
narkotyków, „Czaty”, 1932, nr 21–22, s. 28; Pochód trucizny, s. 5–7.
66
AAN, KGSG, 34, k. 38; AAN, MSZ, 1953, Ministerstwo Opieki Społecznej do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, 24 września 1935, s. 1; M. D
, Socjokulturowe aspekty, s. 95.
67
M. D
, Socjokulturowe aspekty, s. 95.
68
AAN, KGSG, 34, k. 71; Eter w piecu, s. 13; Etereomanja, s. 6; Pochód trucizny, s. 5–7; D. J , Sprawy graniczne powiatu wieluńskiego w roku 1937, „Rocznik Wieluński”, t. V, 2005,
s. 110; M. D
, Socjokulturowe aspekty, s. 95–97.
69
M. D
, Socjokulturowe aspekty, s. 95; Pochód trucizny, s. 5–7; A. Z
, „Villages...”,
s. 391.
70
Pochód trucizny, s. 6.
71
AAN, MSZ, 1953, Eteryzm na terenie powiatu rybnickiego. Starosta Rybnicki do Urzędu
Wojewódzkiego Śląskiego, s. 3; A. Z
, „Villages...”, s. 394.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

382

ANTONI ZAKRZEWSKI

Sprzedawana była podczas jarmarków72, a spożywano ją także na uroczystościach
73
rodzinnych, np. chrzcinach czy weselach .
Część społeczeństwa była jednak przekonana o korzystnych, wręcz leczniczych właściwościach eteru. „Według jej pojmowania picie eteru doskonale działa
na pobudzenie apetytu, uśmierzanie bólów żołądkowych i wszelkich innych,
74
a nawet ułatwia porody” . Podawano go niemowlakom na lepszy sen albo star75
szym dzieciom na uspokojenie . Na terenach przygranicznych można było się
natknąć na „sporo dzieci tępych i matołkowatych” — podsumowywano skutki ete76
ryzmu na łamach „Czatów” .
77
„Eteryzm” był traktowany jako poważny problem społeczny . Walka z prze78
mytem i samym zjawiskiem „eteromanii” nie należała do łatwych . Poza SG,
KOP i Policją Państwową zaangażowany był w nią m.in. Polski Komitet do spraw
79
Narkotyków i Zapobiegania Narkomanii . Na łamach „Czatów” apelowano do strażników o zwalczanie nielegalnego importu i szukanie miejsc „pokątnej sprzedaży
80
trucizny” . Postulowano także zaostrzenie kar, ponieważ przemytnicy eteru otrzy81
mywali łagodniejsze wyroki niż szmuglujący inne narkotyki . Walkę z eterem na
82
własną rękę podjął pewien ksiądz, który batem rozpędził eteromanów . Winą za skalę
uzależnienia obarczano „spekulantów” wmawiających swoim klientom, że eter jest
83
lekarstwem . Walka z „trucicielami ludu”, poza eliminowaniem przemytu, polegała
także na uświadamianiu, że substancja ta jest trucizną (ostrzegano, że spożycie nawet
84
20 gram może okazać się śmiertelne) . Ze względu na społeczną akceptowalność
i brak przekonania o jej szkodliwości walka z eteromanią była dodatkowo utrudniona.
Należy jednak pamiętać, że poza zdrowiem obywateli brano także pod uwagę interes
skarbu państwa. Eter, jak wspomniano, stanowił poważną konkurencję dla produktów
85
Polskiego Monopolu Spirytusowego , które zresztą, spożywane w nadmiernych ilościach, również powodowały on problemy zdrowotne i patologie społeczne.
72

Na tropie nieuchwytnej szajki przemytników narkotyków, s. 28.
AAN, KGSG, 35, k. 54.
74
AAN, MSZ, 1953, Eteryzm na terenie powiatu rybnickiego. Starosta Rybnicki do Urzędu
Wojewódzkiego Śląskiego, s. 1.
75
Pospolite ruszenie, s. 18; Eter, „Tajny Detektyw”, s. 2.
76
Pospolite ruszenie, s. 17.
77
A. O
, Batalion, s. 287.
78
AAN, KGSG, 35, k. 61.
79
Pospolite ruszenie, s. 17–19.
80
Etereomanja, s. 7; A. Z
, „Villages...”, s. 394.
81
Przemytnicy Eteru, s. 24–25; Walka z Eteromanją, s. 8–9; J. F
, Walka z narkomanją,
s. 52.
82
A. Z
, „Villages...”, s. 393–395.
83
Eter, „Czaty”, s. 5.
84
Etereomanja, s. 6–7.
85
Walka z Eteromanją, s. 8–9; A. O
, Batalion, s. 287.
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Tabela 3. Zatrzymany przemyt eteru na granicy polsko-niemieckiej
i stosunek do przemytu zatrzymanego na wszystkich granicach strzeżonych
przez SG i KOP
Formacja:

W okresie:

KOP

IV 1933 — III 1934

Zatrzymany eter (w litrach)
120,0

% całości
95%

SG

I 1934 — XII 1934

1 304,5

51%

KOP

IV 1934 — III 1935

108,6

99%

SG

I 1935 — XII 1935

2 801,1

73%

KOP

IV 1935 — III 1936

288,2

97%

SG

I 1936 — XII 1936

3 527,9

89%

SG

I 1937 — XII 1937

1 170,7

87%

Dane dla granicy polsko-niemieckiej w 1936 i 1937 r. są danymi szacunkowymi. W sprawozdaniu KOP ilość zatrzymanego eteru podawana była w litrach, dlatego podczas obliczeń przyjęto, że
gęstość eteru etylowego wynosi 713 kg/m³. Obliczenia własne na podstawie: AAN, KGSG, 34, k. 39,
87; 35, k. 16, 18; 36; 37; AAN, MSZ, 5210, s. 83–85; Co mówią cyfry, s. 5–6; Nasza praca, s. 14–15.

W latach 1934–1937 na granicy polsko-niemieckiej przytrzymywano i udowadniano średnio 75% przemytu eteru wykrytego na całej granicy, czyli średnio ponad
2200 litrów rocznie, z czego ok. 61% przypadło na teren Śląskiego IO, a 35% —
Wielkopolskiego IO. Widoczny w tabelce wzrost liczby zatrzymanych przypadków
przemytu eteru w latach 1934–1936 wynika raczej ze zwiększenia skuteczności SG
86
i nacisku na zwalczanie tego przestępstwa niż z nasilenia samego zjawiska .
Na obszarze podlegającym KOP, na granicy polsko-niemieckiej zatrzymywane było średnio aż 97% przemytu eteru. Podobnie było w przypadku „kropli
Hoffmana”, które nie zostały uwzględnione w powyższej tabelce. W ciągu trzech
lat przechwycono w sumie 226,78 litrów tego „lekarstwa”, z czego aż 99,9%
na granicy polsko-niemieckiej. Wpływ na to miała szczególnie popularna na
Suwalszczyźnie tradycja picia eteru i innych, zawierających ten narkotyk płynów.
Wartość zatrzymanego eteru wynosiła ok. 14,40 zł za litr na granicy polsko-niemieckiej strzeżonej przez SG i ok. 9 zł za litr na odcinku, za który odpowiadał
KOP; w przypadku „kropli Hoffmana” było to ok. 13 zł za litr. Wynika z tego, że
łączna wartość eteru i napojów na bazie tej substancji, których przemyt nie doszedł
do skutku, wynosiła ok. 72 tys. zł.
ALKOHOL

Przestępstwem na szkodę monopolu spirytusowego był przemyt i nielegalna
produkcja alkoholu, których zwalczaniem zajmowały się zarówno formacje graniczne, jak i kilka innych instytucji państwowych. Wytwarzanie alkoholu i jego
86

AAN, KGSG, 35, k. 61.
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szmugiel to dwa, najczęściej wykluczające się, sposoby na obejście opłat monopolowych (za wyroby wysokoprocentowe) i akcyzowych (za piwo i wino) należnych
skarbowi państwa.
Jednym ze „spirtnosów” (jak czasami określano przemytników alkoholu) był
Sergiusz Piasecki, który w swojej książce opisał m.in., w jaki sposób przygotowywano się do szmuglu. „Z początku ustawiano razem na stole po 20 flaszek.
Następnie wyjmowano z nich korki i dolewano do pełna spirytusu w tym celu, aby
było mniej flaszek i żeby nie bulgotały w marszu. Potem sporządzono pięć wygod87
nych nosek, w których butelki były poprzekładane grubym filcem i sianem” .
W ten sposób zabezpieczony alkohol był gotowy do przeniesienia przez „zieloną
granicę”. Warto zauważyć, że brano ze sobą zapas, ponieważ nie wszystkie butelki
docierały do celu pełne. Przemytnicy często pili alkohol przed „akcją” i w jej
88
trakcie, także dla dodania sobie odwagi . W razie wpadki przemytnicy starali się
pozbyć obciążających ich dowodów. W tym celu rozcinali przenoszone bukłaki,
89
porzucali noski albo tłukli szklane naczynia .
Do przenoszenia alkoholu przez przejścia graniczne wykorzystywano także
„blachany” (takie same jak do szmuglu eteru), które najczęściej ukrywano pod
ubraniem. Bardziej wyrafinowany fortel polegał na ułożeniu w dziecięcym wózku
pojemników ze spirytusem, przykrycie ich kocykiem i twierdzenie, że „dziecko”
90
śpi . Przemytnicy wykorzystywali również rozmaite środki transportu. Blaszane
pojemniki, które mogły pomieścić nawet 60 litrów, ukrywano np. w powozie
91
wewnątrz obitego skórą siedzenia . Alkohol ukrywano także w skrzyniach po pol92
skich, legalnych wyrobach monopolowych .
Spirytus skażony, nazywany „brandką” lub „brendką”, był najczęściej prze93
mycanym alkoholem, zastępującym najuboższym wódkę . „Płyn z lekko fioletowym lub brunatnym odcieniem” (od brązowej barwy wzięła się potoczna nazwa
„brendka”), czyli denaturat, był przed spożyciem odkażany domowymi sposobami.
Przepuszczano go przez węgiel, piasek lub chleb, jednak filtry domowej roboty
94
nie spełniały swojej roli . Tylko w 1934 r. na granicy polsko-niemieckiej odkryto
95
i zlikwidowano 51 zaawansowanych odkażalni denaturatu . W wyniku konsump87

S. P
, Kochanek, s. 82.
Ibidem, s. 25, 82–83; Przemyt na wesoło — „pod gazem”, „Czaty”, 1935, nr 9, s. 12.
89
E. Z , Zasadzka, „Czaty”, 1935, nr 18, s. 8–9; Przemyt alkoholu, „Na straży. Gazetka ścienna
K.O.P”, 1932, nr 8, s. 1; W walce z przemytem, „Polska Zachodnia”, 1932, nr 119, s. 6.
90
Zamiast niemowlęcia pęcherz ze spirytusem, „Czaty”, 1934, nr 17–18, s. 29.
91
Jak walczymy z przemytnictwem, „Czaty”, 1932, nr 19–20, s. 7; A. O
, Batalion, s. 300.
92
AAN, MSZ, 5210, s. 33.
93
AAN, KGSG, 34, k. 37, 86; H. K
, Polska straż graniczna, s. 178.
94
AAN, KGSG, 34, k. 86; Tragiczne skutki libacji w Dąbrowie Górniczej, „Polska Zachodnia”,
1939, nr 69, s. 11; Potajemne gorzelnictwo, „Czaty”, 1937, nr 6, s. 17; G. S
, Jak niegdyś
przemycano, „Czaty”, 1935, nr 17, s. 6.
95
AAN, KGSG, 34, k. 38.
88
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cji „brandki” ludzie tracili wzrok, a nawet życie — jak donosiła w meldunkach SG,
taki los spotkał m.in. pewne małżeństwo, które zatruło się właśnie „spirytusem
96
denaturatowym” . W komunikacie prasowym donoszono o wypadku, w którego
wyniku śmierć poniosło pięć osób pijących wcześniej filtrowany przez chleb alko97
hol . Mimo tego denaturat, podobnie jak eter, traktowany był przez ubogich jako
substytut wódki, także podczas uroczystości rodzinnych. W „Czatach” opisywano
98
np. wykrycie weselnego „barku” z denaturatem, ukrytego w nawozie .
Innym sposobem na obejście wysokich cen alkoholu było wydzielanie spi99
rytusu z produktów przemysłowych, np. lakierów , albo samodzielne wytwarzanie go w nielegalnych gorzelniach. Ten ostatni sposób był szczególnie popularny
100
na wschodnich i południowych rubieżach Rzeczypospolitej . Dla niektórych
mieszkańców Kresów sama idea zakazu pędzenia samogonu była z zasady niezrozumiała. Traktowali tę czynność jako przetwarzanie własnych zbiorów i nie rozumieli, dlaczego właściciel „z jęczmienia lub pszenicy może wyprodukować kaszę
i mąkę, zaś z ziemniaków i żyta nie wolno mu »wyprodukować« wódki-samogon101
ki” . Potajemne gorzelnictwo rozkwitało głównie w miejscach mało dostępnych,
102
np. w gęstych lasach, na bagnach lub w opuszczonych gospodarstwach . Było też
niełatwe do wytępienia, ponieważ trudno było złapać bimbrowników „na gorąco”;
dzięki nieskomplikowanej budowie aparatury i prostej technice produkcji w miej103
sce likwidowanych gorzelni pojawiały się kolejne . Za litr „księżycówki” trzeba
104
było zapłacić 2–3 zł, podczas gdy wódka monopolowa kosztowała 4,10 zł za litr .
Cena przemyconej „brandki” była zbliżona do kosztów samogonu. Zasadniczo
alkohol prościej było kupić za granicą i przemycić do Polski, niż samodzielnie
wyprodukować. Z tego też powodu bimbrownictwo na pograniczu polsko-niemieckim nie było zajęciem tak popularnym jak szmugiel (chociaż również tam
105
udawało się wykryć nielegalne gorzelnie) .
Ludność wiejska chętnie kupowała i piła alkohol z przemytu, potajemnych
106
gorzelni albo samodzielnie odkażony . Było to tak popularne, że zdarzały się
96

AAN, KGSG, 42, Komunikat Informacyjny, nr 12/35 za okres 1–31 grudnia 1935, k. 3; Potajemne gorzelnictwo, s. 17; Tragiczne skutki libacji, s. 11.
97
Tragiczne skutki libacji, s. 11.
98
Bufet weselny ukryty... w nawozie, „Czaty”, 1935, nr 8, s. 15.
99
AAN, MSZ, 5210, s. 180.
100
Potajemne gorzelnictwo, s. 15; P. G
, Przemysł gorzelniczy w II RP, Rzeszów 2002, s. 210.
101
AAN, MSZ, 5210, s. 219; H. D
, Granica wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej
w latach 1919–1939, Warszawa 1992, s. 187.
102
Potajemne gorzelnictwo, s. 14–17; H. D
, Granica wschodnia, s. 187.
103
AAN, MSZ, 5210, s. 181.
104
K. J
, Gorzelnia [w:] Korpus Ochrony Pogranicza. W ósmą rocznicę objęcia służby na
granicach Rzeczypospolitej, Warszawa 1932, s. 51; P. G
, Przemysł gorzelniczy, s. 210.
105
AAN, KGSG, 34, k. 38; A. O
, Batalion, s. 292.
106
P. G
, Przemysł gorzelniczy, s. 209.
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nawet sytuacje groteskowe, w których ludzie zamieszani w szmugiel skażonego
spirytusu byli przyłapywani w sądzie na piciu denaturatu razem ze świadkami skła107
dającymi wyjaśnienia w ich sprawie . W sprawozdaniu KOP informowano także
o wystąpieniu ludności jednej z wsi w obronie „samogoniarzy” w 1936 r. Podczas
108
zbrojnej interwencji funkcjonariuszy jeden z obrońców gorzelni został zabity .
Tabela 4. Zatrzymany przemyt alkoholu na granicy polsko-niemieckiej
i stosunek do przemytu zatrzymanego na wszystkich granicach strzeżonych
przez SG i KOP

KOP

IV 1933–III 1934

SG

I 1934–XII 1934

KOP

IV 1934–III 1935

% całości

Alkohole
(w litrach)
Granica
z Niemcami

% całości

Wino
(w kg)
Granica
z Niemcami

% całości

Wódka
(w kg)
Granica
z Niemcami

% całości

Spirytus
skażony
(w kg)
Granica
z Niemcami

Spirytus
czysty
(w kg)
% całości

W okresie:

Granica
z Niemcami

Formacja

572,7 96%
59,1 10% 2 875,0 97%

88,4 18% 725,8 44%
326,3 81%

SG

I 1935–XII 1935

KOP

IV 1935–III 1936

21,3

7% 2 314,3 91%

82,0 10% 136,1

2%

SG

I 1936–XII 1936

34,7 13% 1 559,8 88%

57,5

3% 161,8 16%

SG

I 1937–XII 1937

13,3 18%

81,4

6% 118,7 52%

267,4 92%
500,6 79%

Dane dla granicy polsko-niemieckiej w 1936 i 1937 r. są danymi szacunkowymi. Obliczenia własne
na podstawie: AAN, KGSG, 34, k. 39, 87; 35, k. 16, 18; 36; 37; AAN, MSZ, 5210, s. 83–85; Co
mówią cyfry, s. 5–6; Nasza praca, s. 14–15.

Jak wspomniano, alkoholem przemycanym przez granicę polsko-niemiecką
w największych ilościach był spirytus skażony, czyli „brendka”, którego znakomitą
większość (ponad 80%) zatrzymano na terenie Śląskiego IO. Ten nieprzeznaczony
do spożycia alkohol niemal w całości zastąpił przemyt z Niemiec wódki i czystego spirytusu. Na drugim miejscu plasowały się wina, których ogółem najwięcej
szmuglowano na wszystkich granicach strzeżonych przez SG. Przemyt alkoholu
odbywał się głównie na własne potrzeby lub do szybkiej odsprzedaży. Wyjątek
stanowili przypływający do portu w Gdyni marynarze, którzy z różnych zakątków
109
świata przemycali drogie trunki .
107
108
109

Nawet w sądzie piją denaturat!, „Czaty”, 1935, nr 15, s. 13.
AAN, MSZ, 5210, s. 219; H. D
, Granica wschodnia, s. 187–188.
AAN, KGSG, 34, k. 37, 86.
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Niestety nie dysponujemy danymi zawierającymi szczegółowy podział gatunkowy alkoholu szmuglowanego na terenach strzeżonych przez KOP. Wątpliwości
nie ulega jednak nadzwyczajna aktywność przemytników tego towaru na tym
odcinku granicy polsko-niemieckiej.
Według sprawozdań z 1934 i 1935 r. wartość poszczególnych wyrobów alkoholowych kształtowała się następująco: spirytus 9,70 zł za kg, „brendka” 1,95 zł za
kg, wódka 7 zł za kg, a wino 7,50 zł za kg. Według KOP średnia wartość alkoholu
wynosiła 10 zł za litr. Po zsumowaniu danych ze wszystkich lat otrzymujemy wartość dóbr zatrzymanych na polsko-niemieckiej granicy w wysokości ok. 38 tys. zł.
TYTOŃ

Największe zyski ze wszystkich monopoli przynosił monopol tytoniowy110.
Statystyczny mieszkaniec Polski w latach 1934–1938 wydawał na tytoń pod róż111
nymi postaciami średnio ok. 14,50 zł rocznie . Ceny wyrobów były bardzo zróżnicowane w zależności od jakości (tytoń najlepszego gatunku kosztował nawet
112
150 zł za kg) . Sporo ludzi kupowało najtańsze papierosy monopolowe albo
wybierało te lepszej jakości, pochodzące jednak z przemytu. Najpopularniejszy
był tytoń „szwarcowany” (niem. schwärzen — czernić, poczernić, potocznie także
przemycać lub oszukiwać) i papierosy „szwarcówki” sprzedawane przez handlarzy
113
ulicznych po 2–3 gr za sztukę . Wyprodukowany w Rzeszy Niemieckiej tytoń
przeznaczony na „eksport” był tańszy od sprzedawanego na rynku miejscowym.
Zdarzały się w związku z tym sytuacje, że przemycano go nie tylko do Polski, lecz
114
także dalej, do Prus Wschodnich . Przemyt tytoniu przez granicę wschodniopruską miał tradycję sięgającą czasów zaborów, jednak w analizowanym okresie nie
115
był już tak popularny, jak w latach poprzednich .
Kontrabandę przenoszono przez zieloną granicę albo ukrywano pod ubraniem
116
w najróżniejszych napierśnikach, gorsetach, pasach i kamizelkach, tzw. mecjach .
117
Te ostatnie potrafiły pomieścić nawet 20 kg różnego rodzaju towaru . Jednym
110

P. G
, Monopole skarbowe, s. 444.
Obliczenia własne na podstawie: Mały rocznik statystyczny 1939, s. 159.
112
AAN, MSZ, 5210, s. 197.
113
AAN, MSZ, 5210, s. 198; M. J
, J. P
, Wywiad Korpusu Ochrony
Pogranicza, 1924–1939, Warszawa 2003–2004, s. 207; Granica i sprawy graniczne w języku
staropolskim, „Czaty”, 1935, nr 24, s. 2–3; R. T
, Kraina tysiąca granic, Olsztyn 2003, s. 90; Przemytnictwo tytoniu, „Czaty”, 1931, nr 18, s. 2–3.
114
AAN, KGSG, 34, k. 35.
115
AAN, KGSG, 71, s. 35–36; Przemytnictwo w Królestwie Kongresowym, „Czaty”, 1932, nr 5–6,
s. 7; G. S
, Jak niegdyś przemycano, „Czaty”, 1935, nr 17, s. 5–7.
116
AAN, KGSG, 34, k. 67; AAN, MSZ, 5210, s. 33–34; S. O
, Walka z przemytem
[w:] Korpus Ochrony Pogranicza. W piątą rocznicę objęcia służby na granicach Rzeczypospolitej,
Warszawa 1927, s. 40; A. O
, Batalion, s. 285; S. W
, Emigracja i przemyt, s. 794.
117
J. S
, Sacharyna!, s. 19.
111

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

388

ANTONI ZAKRZEWSKI

ze sprytniejszych sposobów było wykorzystanie sztucznego, drewnianego garbu,
118
który wypełniano papierosami . Podobnie jak alkohol, przemycony tytoń, papierosy i cygara przekładano także do opakowań po towarze wyprodukowanym
119
w Polsce .
Ułatwienia w transporcie wpłynęły na powstanie nowego rodzaju przemytu —
120
„tranzytowego” . Polegał on na wyrzucaniu towaru przez okna pociągu zmierza121
jącego z Niemiec do Prus Wschodnich w czasie przejazdu przez tzw. korytarz .
Tytoń i inne nietłukące się towary wyrzucali podróżni, obsługa kolejowa, a nawet
122
kierownicy pociągów . Przemyt papierosów z Rzeszy do Polski odbywał się nie
tylko przez granicę polsko-niemiecką, lecz także przez Wolne Miasto Gdańsk
123
i Gdynię . Przez porty morskie sprowadzano tytoń z Niemiec, Holandii, Wielkiej
124
Brytanii i USA .
Wszystkich funkcjonariuszy namawiano do zwalczania konsumpcji tytoniu z przemytu. Mieli oni uświadamiać obywateli, że nielegalny towar jest niebezpieczny dla zdrowia, a palenie „szwarcowanych” papierosów grozi gruźlicą
125
i suchotami oraz może „nawet wyprawić na tamten świat” . Jednocześnie reklamowano, że tytoń monopolowy „nie zaszkodzi zdrowiu bo jest wyrabiany w cał126
kowicie higienicznych, to jest zdrowych warunkach” . Propagowano też wyroby
krajowe, które miały być lepszej jakości niż zagraniczne, i lansowano tezę, że ten
kto przemyca jest „ignorantem” i nie docenia dobrego tytoniu. Podkreślano także
straty ekonomiczne ponoszone z tego tytułu przez skarb państwa. Jak twierdzono,
„człowiek, uprawiający nielegalnie tytoń to złodziej skarbu, to wróg państwa,

118
119

s. 4–5.

J. S
, Muzeum pustych wnętrz, „Czaty”, 1933, nr 7–8, s. 16–17.
AAN, MSZ, 5210, s. 29; J
, Typy przestępców granicznych, „Czaty”, 1930, nr 10,

120

Walka z przemytnictwem na terenie Pomorskiego Inspektoratu Okręgowy Straży Granicznej,
„Czaty”, 1933, nr 23–24, s. 14.
121
Dz.U. 1922, nr 61, poz. 549, Konwencja między Polską i Wolnem Miastem Gdańskiem a Niemcami w sprawie wolności tranzytu pomiędzy Prusami Wschodniemi a resztą Niemiec, podpisana w Paryżu dnia 21 kwietnia 1921 r.; AAN, KGSG, 34, k. 65; H. Ł
, Współpraca Pomorskiego Inspektoratu
Okręgowego Straży Granicznej z organami administracji rządowej w walce z przestępczością
graniczną w latach 1928–1939 [w:] 80. rocznica, t. II, red. A. G
-H
, Warszawa–
Kętrzyn 2008, s. 127; J. K
, Przez wersalskie granice, s. 50.
122
AAN, KGSG, 34, k. 54–55; AAN, KGSG, 35, k. 51–52; D
, Tranzyt a nasza
służba na granicznych stacjach kolej, „Czaty”, 1932, nr 13–14, s. 5–6; Kierownik pociągu tranzyt. —
przemytnikiem, „Czaty”, 1933, nr 1–2, s. 27.
123
Przemytnictwo tytoniu, „Czaty”, 1931, nr 18, s. 2–3.
124
AAN, KGSG, 34, k. 35; J. S
, Straż nad Polskim morzem, „Czaty”, 1932, nr 23–24, s. 14–17.
125
Przemytnictwo tytoniu, „Czaty”, 1931, nr 18, s. 3; Jakie papierosy są najzdrowsze?, „Na straży.
Gazetka ścienna K.O.P”, 1932, nr 15, s. 1; Ukryte niebezpieczeństwo, „Na straży. Gazetka ścienna
K.O.P”, 1932, nr 17, s. 1.
126
Jakie papierosy, s. 1.
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nie mniejszy od szpiega i przemytnika”127. W grudniowym numerze gazety „Na
Straży” polecano żołnierzom KOP: „Zamiast upominku na gwiazdkę, wytłómacz
dlaczego nie należy palić »szwarcówek« i poradź każdemu, żeby palił tylko papie128
rosy monopolowe” . Można więc domniemywać, że z problemem konsumpcji
„szwarcowanych” papierosów funkcjonariusze musieli się mierzyć także we wła129
snych szeregach .
Tabela 5. Zatrzymany przemyt wyrobów tytoniowych na granicy polsko-niemieckiej
i stosunek do przemytu zatrzymanego na wszystkich granicach strzeżonych
przez te formacje

17%

25 884

83%

49 448

56%

1 191,6

18%

11 668

77%

37 510

74%

1 478
2 194

19%
72%

15 771
21 243

82%
73%

35 712
36 663

65%
79%

% całości

% całości

814,5

Wyroby
tytoniowe (kg)
Granica
z Niemcami

Granica
z Niemcami

IV 1933–III 1934
I 1934–XII 1934
IV 1934–III 1935
I 1935–XII 1935
IV 1935–III 1936
I 1936–XII 1936
I 1937–XII 1937

% całości

KOP
SG
KOP
SG
KOP
SG
SG

Papierosy
(szt.)

Granica
z Niemcami

W okresie:

Cygara
(szt.)
% całości

Formacja

Granica
z Niemcami

Tytoń
(kg)

0,65 0,5%
0,86 0,3%
1,24 0,5%

Dane dla granicy polsko-niemieckiej w 1936 i 1937 r. są danymi szacunkowymi. Obliczenia własne
na podstawie: AAN, KGSG, 34, k. 39, 87; 35, k. 16, 18; 36; 37; AAN, MSZ, 5210, s. 83–85; Co
mówią cyfry, s. 5–6; Nasza praca, s. 14–15.

Na strzeżonej przez SG granicy najwięcej przemycano samego tytoniu,
który potem był sprzedawany w paczkach lub cięty i przerabiany na papierosy
w „fabryczkach”, w których zajmowano się wytwarzaniem papierosów i wkłada130
niem ich do opakowań „monopolowych” .. Sporą część kontrabandy na granicy
polsko-niemieckiej stanowiły także gotowe papierosy, najmniejszą popularnością
w skali kraju cieszyły się zaś cygara, których większość przechwytywana była jednak właśnie na granicy z Rzeszą.

127

Wrogowie państwa, „Na straży. Gazetka ścienna K.O.P”, 1932, nr 18, s. 1; Tytonie nasze i tytonie przemycane, „Czaty”, 1930, nr 18, s. 8.
128
Pamiętaj o gwiazdce dla krewnych i kolegów, „Na straży. Gazetka ścienna K.O.P”, 1932, nr 18,
s. 1.
129
Ibidem; J. M
, Tytoń Gawryły [w:] Korpus Ochrony Pogranicza. W szóstą rocznicę
objęcia służby na granicach Rzeczypospolitej, Warszawa 1930, s. 70–74.
130
AAN, MSZ, 5210, s. 197; J. D
, Spożycie tytoniu w Polsce, Warszawa 1930, s. 144.
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Według sprawozdań z 1934 r. i 1935 r. ceny poszczególnych wyrobów tytoniowych kształtowały się następująco: kilogram tytoniu kosztował ok. 20 zł, cygaro
40 gr, a papieros — 10 gr. Podsumowując powyższe dane, wartość wyrobów tytoniowych przytrzymanych przez obydwie formacje na granicy polsko-niemieckiej
w analizowanym okresie wyniosła ok. 160 tys. zł.
Z analizy danych zawartych w tabeli 5 wynika także istnienie niewielkiego przemytu tytoniu na odcinku granicy polsko-niemieckiej podlegającym
KOP. Ze względu na popularność nielegalnych plantacji na tych terenach nie osiągał on jednak większej skali ani na zachodzie, ani na pograniczu wschodniopru131
skim. Częstszym zjawiskiem był natomiast przemyt tytoniu z Litwy .
IV.
NIE TYLKO UŻYWKI: OD IGIEŁ DO SAMOCHODÓW

W pełni uzasadnione zdaje się pochodzące z „Tajnego Detektywa” stwierdzenie: „Nie masz prawie takiego towaru, któregoby Niemcy nie starali się do nas
132
przeszmuglować” . Od sąsiada przemycano właściwie wszystko, co było lepszej
133
jakości, miało niższą cenę albo nie było produkowane w Polsce . W statystykach
SG i KOP niektóre produkty są niewidoczne, grupowane były bowiem w szersze
kategorie (np. „art. spożywcze”). Powoduje to, że precyzyjna identyfikacja wszystkich przytrzymanych i udowodnionych towarów jest niemożliwa. Należy także
wziąć pod uwagę, że opłacalność przemytu poszczególnych dóbr zmieniała się nie
134
tylko na przestrzeni lat, lecz także w skali roku .
Najpopularniejszą grupą towarów przemycanych z Niemiec do Polski były
wszelkiego rodzaju artykuły spożywcze (na terenach strzeżonych przez KOP
określane mianem „kolonialno-spożywczych”), szmuglowane głównie na własny
użytek lub do bezpośredniego, szybkiego odsprzedania; były to m.in. drożdże
135
i owoce południowe . W latach 1934–1935 na granicy polsko-niemieckiej SG
ujęła i udowodniła przemyt 247 151 kg artykułów spożywczych, których łączną
136
wartość wyceniono na 1 147 248 zł , natomiast w latach 1936–1937 wyniosła
ona 706 979 zł. W lutym 1936 r. funkcjonariusze ze Śląskiego IO przechwycili

131

AAN, MSZ, 5210, s. 73.
Na tropie przemytników, „Tajny Detektyw”, 1932, nr 7, s. 4.
133
J. K
, Dobre, bo niemieckie, s. 63.
134
AAN, KGSG, 34, k. 50; M. G
, Granica polsko-pruska na Suwalszczyźnie w świetle
dokumentów i relacji mieszkańców, „Rocznik Augustowsko-Suwalski”, 2001, nr 1, s. 92.
135
AAN, MSZ, 5210, s. 208.
136
Obliczenia własne na podstawie: AAN, KGSG, 35, k. 16, 18.
132
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rekordową ilość ponad 18 ton cytryn137. Niesłabnącą popularnością cieszył się
138
także „dodatek do wszystkich zup”, czyli maggi . „Jest to w szczególności na
Śląsku, główny artykuł gospodyń, które nie mogą sobie wyobrazić potrawy bez
139
tego”, tłumaczono w „Czatach” fenomen tej przyprawy . W Polsce produkowano
podobny towar, niemiecki odpowiednik cieszył się jednak większą popularnością.
Przemytnicy kupowali maggi po 4 zł za litr, a po przerzuceniu przez granicę sprze140
dawali po 10 zł za litr .
Artykułem „kolonialnym” często zatrzymywanym na granicy był pieprz. Tylko
141
w ostatnim kwartale 1935 r. zatrzymano szmugiel 15 ton tej przyprawy . „Aż dziwne,
po co ludziom tyle pieprzu, przemycają go w takich ilościach, że ścieżki w ogrodach
142
możnaby było nim wysypywać”, komentowano tę sprawę w „Czatach” . Na strzeżonej przez KOP granicy wschodniej powstrzymywano także przemyt dużych ilości
soli — ok. 37 ton rocznie. Należy jednak zaznaczyć, że towar ten nie był przechwy143
tywany na żadnym odcinku granicy polsko-niemieckiej .
Dużą popularnością wśród przemytników cieszyły się także futra oraz tek144
stylia i tkaniny — szczególnie luksusowe, jak jedwab czy koronki . W latach
1934–1935 SG przejęła 13 830,7 kg wyrobów futrzanych o łącznej wartości 1 277
145
961 zł . Poza tym na granicy zatrzymywano także różnego rodzaju wyroby skó146
rzane, gumowe, szmuklerskie i obuwnicze .
Oprócz tego powszechnie szmuglowano artykuły przemysłowe — wszelkiego
rodzaju narzędzia, maszyny oraz sprzęt specjalistyczny, np. dentystyczny czy
147
kinowy . Do Polski nielegalną drogą trafiały także wyroby metalowe i galanteria
148
stalowa codziennego użytku, np. igły, nożyczki, żyletki, brzytwy czy sztućce .
137

AAN, KGSG, 43, Komunikat Informacyjny, nr 1–36 za okres 1–31 stycznia 1936, k. 1–6;
AAN, KGSG, 36, luty 1936 r.
138
AAN, KGSG, 34, k. 63; AAN, KGSG, 35, k. 61; Walka z przemytnictwem, „Polska Zachodnia”,
1929, nr 290, s. 7; D. J
, Rola granicy polsko-niemieckiej w życiu mieszkańców powiatu
lublinieckiego w latach trzydziestych XX wieku, „Studia Śląskie”, 2007, nr 66, s. 181; J. K
, Dobre, bo niemieckie, s. 63.
139
Przemyt maggi, „Czaty”, 1937, nr 20, s. 28.
140
Ibidem.
141
AAN, KGSG, 42, Komunikat Informacyjny, nr 12–35 za okres 1–31 grudnia 1935, k. 3.
142
Pobożna przemytniczka pieprzu, „Czaty”, 1937, nr 8, s. 26.
143
AAN, MSZ, 5210, s. 57, 83–84.
144
AAN, KGSG, 34, k. 50; AAN, KGSG, 35, k. 60; Walka z przemytnictwem, „Polska Zachodnia”,
1929, nr 290, s. 7; J. K
, Przez wersalskie granice, s. 52.
145
Obliczenia własne na podstawie: AAN, KGSG, 35, k. 16, 18.
146
AAN, KGSG, 35, k. 60.
147
Na tropie wielkiej szajki przemytniczej, „Polska Zachodnia”, 1938, nr 170, s. 6; Przemyt całego
„kina” z Niemiec, „Czaty”, 1938, nr 4, s. 33; J. K
, Przez wersalskie granice, s. 52;
G. K
, Granica reliktowa. Trwałość byłej granicy polsko-niemieckiej między Sulmierzycami
a Rychtalem w krajobrazie i w świadomości, Toruń 2003, s. 52–53.
148
L. G
, Przemyt w II RP, „Granica”, 1983, nr 20, s. 14.
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W latach 1934–1935 SG na granicy polsko-niemieckiej przytrzymała i udowodniła przemyt 70 052 kg artykułów określonych jako „maszyny, aparaty, wyroby
149
nożownicze i narzędzia” o łącznej wartości 1 896 998 zł . Z Niemiec przemycano
również zegarki, instrumenty muzyczne (szczególnie harmonijki), aparaty fotogra150
ficzne oraz zapalniczki . Na te ostatnie, stanowiące konkurencję dla monopolu
151
zapałczanego, nałożone zostały wysokie opłaty stemplowe . „Gdyby stempel
kosztował mnie dwa złote tobym zapłacił i wolał mieć czyste sumienie obywatelskie, dziesięć złotych to na moje sumienie zbyt wiele”, cytowano w prasie popu152
larną opinię . Zapalniczki pochodzące z przemytu były często sprzedawane na
ulicach dużych miast po 3–4 zł za sztukę, podczas gdy ceny w sklepach wahały się
153
od 12 do 30 zł . Z Niemiec przemycano zresztą nie tylko gotowy towar, lecz także
154
części do jego produkcji oraz kamienie zapałowe . Tylko w latach 1934–1935 SG
przechwyciła 44 908 sztuk zapalniczek o wartości 127 527 zł oraz 792 kg kamieni
155
do nich o zbliżonej wartości .
Straż Graniczna rokrocznie zapobiegała także przemytowi kilkunastu sztuk
156
motorów i samochodów . Znacznie popularniejszy był jednak szmugiel rowerów
(co roku zatrzymywano ok. 450 sztuk) i części do nich. Przemyt taki nasilał się
157
szczególnie w okresie powrotu z robót sezonowych w Niemczech .
V.

Mając na uwadze opisane we wstępie zastrzeżenia, można stwierdzić, że pod
względem wartości przechwyconych używek największe szkody skarbowi państwa
wyrządzał szmugiel sacharyny. Odbywał się on też w najbardziej zaawansowany
i masowy sposób. Towar po przekroczeniu granicy był transportowany w głąb państwa i docierał do jego najdalszych zakątków. Przemyt przy użyciu samochodów
należał do wyrafinowanych, specjalistycznych operacji i wiązał się z dużymi inwestycjami, przez co był obliczony na większy zysk, możliwy do osiągnięcia dzięki

149

Obliczenia własne na podstawie: AAN, KGSG, 35, k. 16, 18.
D. J
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151
AAN, KGSG, 34, k. 166.
152
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153
H. Ł
, Współpraca, s. 132; O zapalniczkach do papierosów [w:] Na strażnicy, s. 290;
Ustawa o monopolu zapałczanym, „Czaty”, 1931, nr 5, s. 10; Przemytnik jest złodziejem i oszustem,
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154
AAN, KGSG, 34, k. 8; H. K
, Polska straż graniczna, s. 177.
155
Obliczenia własne na podstawie: AAN, KGSG, 35, k. 16, 18.
156
AAN, KGSG, 34, k. 76.
157
Ibidem, s. 50; AAN, KGSG, 35, k. 16; AAN, KGSG, 36.
150
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dużemu popytowi158. Należy także podkreślić, że wartość zatrzymanych artykułów
spożywczych przewyższała wartość zatrzymanej sacharyny.
Pod względem wartości i wagi zatrzymanych na granicy towarów drugie miejsce na liście przemycanych używek zajmował tytoń, na co niebagatelny wpływ
miała popularność palenia. Rzadziej zatrzymywany i udowadniany był szmugiel
eteru, przy czym należy wziąć pod uwagę „wydajność” tej substancji, a zatem fakt,
że do osiągnięcia efektu silnego upojenia wystarczała niewielka jej ilość.
Motywacją do zwalczania przemytu każdej z wymienionych używek był interes państwa polegający na ochronie wpływów do budżetu z tytułu cła i akcyzy
lub monopolu. W przypadku eteru dochodziła także kwestia dbałości o zdrowie
obywateli.
Przemycano towary niedostępne, na które był popyt (np. eter i sacharyna),
lub też takie, w przypadku których przemyt był tańszy i prostszy niż samodzielna
produkcja. Co za tym idzie, na odcinkach, gdzie bardziej opłacała się np. uprawa
tytoniu albo prywatne gorzelnictwo, przemyt znacząco się zmniejszał.
Przez cały okres II RP granica z Rzeszą Niemiecką była tą „najżywszą”–
codziennie przekraczała ją największa liczba osób i tam też odnotowywano
najwięcej przypadków kontrabandy, przynoszącej największe straty. Miała też najbardziej skomplikowany przebieg linii granicznej, co było dodatkowym ułatwieniem dla przemytników. Przyczynami przemytnictwa na masową skalę był popyt
na konkretne towary (np. wyroby tytoniowe) albo fakt, że nie dało się ich inaczej
zdobyć (np. eter i sacharyna).
Strażnikom czyli adeptom podczas szkolenia przedstawiano czarnorynkowe
mechanizmy za pomocą dosyć trywialnego stwierdzenia: „przemytnictwo istnieje
159
bowiem tam, gdzie się opłaca” . Szmugiel używek na polsko-niemieckiej granicy
zdecydowanie się opłacał.
Contraband of stimulants (and not only) through the Polish-German border
in 1934–1938
Abstract
The article deals with the smuggling of stimulants through the Polish-German border in 1934–
1938 uncovered and proven by the Border Guard and the Border Protection Corps. Because
of the economic conditions and conviction that contraband was harmless, the practice was
very common in the Second Polish Republic. The most numerous cases were recorded at
the Polish border with the German Reich.
The introduction to the article brings up problems related to the study of criminal activities
(for example, “dark number”) and reservations about the sources used in the study. There
158
159

Przemyt samochodami, s. 12–13.
AAN, KGSG, 71, s. 10.
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is also a presentation of ways in which smugglers crossed the border. They used not only their
long experience of crossing the green borders, but also some facilitations introduced by the state
(among others, border passes and transit agreements). Almost every type of good was smuggled
by the Polish-German border, and a detailed list of stimulants trafficked across the border
is preceded by a description of other smuggled commodities (including food and other
manufactured articles). The main part of the article are the case studies of four stimulants:
saccharin, ether, alcohol and tobacco. Their analysis is set in context with an explanation why
their smuggle was so popular and what their consumption looked like. There is also
a characteristic of ways of smuggling and their target destinations. Each part of the text closes
with a table presenting the quantity of intercepted good at all frontiers guarded by the Border
Guard and the Border Protection Corps and in the German-Polish borderland. Also the value
of the intercepted stimulants is given, estimated on the basis of contemporary sources.
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Z dziejów przemysłu tytoniowego.
Uprawa tytoniu w Polsce w okresie
pierwszego planu pięcioletniego (1956–1960)
Lata 1956–1960 są ważnym etapem przemian jakościowych w dziedzinie uprawy
tytoniu i produkcji wyrobów tytoniowych w Polsce. Udało się wówczas pozyskać
areał gwarantujący odpowiednie zbiory surowca, opracowano szczegółowe plany
rejonizacji uprawy tytoniu w poszczególnych częściach kraju oraz ustalono nowe
tereny ekspansyjne. Ponieważ pracochłonność uprawy i obróbki tytoniu stanowiła
główną przeszkodę dla rozwoju kontraktacji rośliny tytoniowej, przeprowadzano
1
doświadczenia w zakresie mechanizacji prac polowych .
Realizowano w tym czasie zakrojone na szeroką skalę prace badawcze
i hodowlane, koordynowane w dużej mierze przez Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego w Krakowie. Do obowiązków tej instytucji należało inicjowanie, prowadzanie oraz śledzenie biegu prac badawczych i doświadczeń związanych
z tytoniem realizowanych przez różne instytucje i organizacje w kraju i udzielanie
im w miarę możliwości pomocy. Problematyka naukowo-badawcza pozostająca
w gestii Centralnego Laboratorium była bardzo rozległa. Placówka utrzymywała
również kontakty naukowe z zagranicznymi instytutami badawczymi z krajów
socjalistycznych oraz z Francji, Niemiec Zachodnich i Austrii. Drogą wymiany
międzynarodowej wzbogaciła ona swoje kolekcje o kilkanaście nowych odmian
tytoniu. Ośrodek był otwarty na wymianę doświadczeń, a jego pracownicy z uwa2
gą śledzili nowinki ze świata z zakresu uprawy i produkcji tytoniu . W rezulta1

Szerzej vide A. S
, Przemysł tytoniowy w Polsce w okresie pierwszego planu
pięcioletniego (1956–1960), Kraków 2014, s. 9 n. W pracy tej kwestia uprawy tytoniu nie została jednak rozwinięta. Brakuje też opracowań poświęconych tej problematyce.
2
AN Kraków, Ekspozytura w Spytkowicach [dalej: ANKES], Zakłady Przemysłu Tytoniowego
SA w Krakowie [1877], 1945–2002 [dalej: ZPTK], Wodzisławska Wytwórnia Tytoniu Przemysłowego
w Wodzisławiu Śląskim [dalej: WWTP], 25. Rada Techniczno-Ekonomiczna przy C.Z.P.T. Protokoły
i uchwały 1956–61 [dalej: 25 RTE], Przedmiot działania Centralnego Laboratorium, s. 1–2; ANKES,
ZPTK, WWTP, 25 RTE, Plan prac naukowo-badawczych w roku 1960, s. 1–3; ANKES, ZPTK,
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cie dostarczano przemysłowi nowe odmiany surowca, odporne na pojawiające się
3
groźne, choroby epidemiczne . Te ostatnie, wraz z niesprzyjającymi warunkami
klimatycznymi i niską opłacalnością uprawy tytoniu (w porównaniu z innymi upra4
wami), stanowiły poważną barierę w rozwoju kontraktacji tytoniu przez rolników .
Do 1957 r. działalność pionu uprawy w wytwórniach tytoniu przemysłowego
cechowały: duża przypadkowość, niedostateczne stosowanie w praktyce nowoczesnych zabiegów agrotechnicznych oraz brak wykwalifikowanych kadr. Od
roku 1958 styl pracy służby agrotechnicznej uległ wyraźnej poprawie, do czego
przyczyniły się m.in.: wzrost kwalifikacji zawodowych pracowników, lepsza
5
współpraca z plantatorami tytoniu oraz poprawa organizacji pracy . Niemniej pod
koniec pierwszego planu pięcioletniego zdawano sobie sprawę, że wyniki uprawy
tytoniu mogłyby być jeszcze lepsze, a realizacja zadań uprawowych przebiegałaby sprawniej, gdyby służby plantacyjne były lepiej wykształcone. Stąd aktualny
pozostawał postulat podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników perso6
nelu agrotechnicznego .

WWTP, 25 RTE, Podstawowe zadania w zakresie prac naukowo-badawczych na lata 1961–1965,
s. 1–4; ANKES, Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego, 29/2032/1, Organizacja CLPT
Kraków 1956–1967, Notatka dotycząca placówek naukowo-badawczych przemysłu tytoniowego, zakresu prowadzonych prac i potrzeb dla poszerzenia i pogłębienia dotychczasowej działalności, s. 6;
M. W
, Kierunki prac Centralnego Laboratorium Przemysłu Tytoniowego w latach 1961–1965,
„Wiadomości Tytoniowe”, 1961, nr 7, s. 102.
3
Vide szerzej A. S
, Choroby roślin tytoniowych w Polsce w latach 50. XX w., „Krakowskie Studia Małopolskie”, t. XIX, 2014, s. 133–148.
4
AAN, Zjednoczenie Przemysłu Tytoniowego w Warszawie, 1953–1981 [dalej: ZPT], Zjednoczenie Przemysłu Tytoniowego Wydz[iał] Ekonomiczny. Analiza wykonania zadań planu 5–letniego
na lata 1956–1960 przez przemysł tytoniowy. R. 1960. 1/86 [dalej: ZPTWE 1/86], Analiza wykonania
zadań planu 5–letniego na lata 1956–1960 przez przemysł tytoniowy. Omówienie wstępne, s. 2–3 [dalej: AWZP], s. 2–4; AAN, ZPT, Zjednoczenie Przemysłu Tytoniowego. Wydz[iał] Planow[ania]
i Ekonomiki Produkcji. Rozwój i modernizacja przemysłu tytoniowego w latach od 1956 do 1975.
1956/75. 2/34 [dalej: ZPTWPiEP], Rozwój przemysłu tytoniowego w latach 1956–1960 [dalej: RPT],
s. 2.
5
ANKES, ZPTK, WWTP, 23. Protokoły i Uchwały z posiedzeń Kolegium Dyrektorów ZPT.
1961, Protokół Nr 1/1961 z posiedzenia Kolegium Zjednoczenia Przemysłu Tytoniowego, które odbyło się w dniach 28–29 III 1961 r., s. 2.
6
ANKES, ZPTK, WWPT, ANKES, ZPTK, WWTP, 21. Protokoły i uchwały z posiedzeń Kolegium
Dyrektorów ZPT. 1959 [dalej: 21 PiU], Podstawowe zadania przemysłu tytoniowego w świetle uchwał
III Plenum KC PZPR, s. 6; vide też. K. B
, Wpływ niektórych czynników ekonomicznogospodarczych na rozwój uprawy tytoniu w Polsce, „Wiadomości Tytoniowe”, 1963, nr 1, s. 17.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BAZY SUROWCOWEJ DO 1960 R.

Podstawą zaopatrzenia przemysłu tytoniowego w Polsce był surowiec krajowy.
Mogły uprawiać go tylko osoby do tego upoważnione, a kwestie szczegółowe
regulował Dekret z dn. 24 czerwca 1953 o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, uchylający ostatecznie przepisy prawne dotyczące monopolu
7
8
tytoniowego , który zastąpił system koncesyjny funkcjonujący do 1950 r. Zgodnie
z dekretem każdy zainteresowany uprawą tytoniu w Polsce musiał zawrzeć specjalną umowę o uprawie i dostawie produktu z instytucją lub przedsiębiorstwem
wyznaczonym przez ministra przemysłu rolnego i spożywczego. Zebrany tytoń
9
w całości miał być przekazywany przemysłowi tytoniowemu .
Z konieczności zawarcia umowy kontraktacyjnej zwolniono instytuty naukowo-badawcze. Zobligowane były jednak przekazać przemysłowi tytoniowemu
liście niewykorzystane do celów badawczych. Także szkoły rolnicze i rolnicze
instytucje oświatowe mogły zajmować się uprawą bez zawierania umowy, jednak
10
dopiero po uzyskaniu zgody ministra przemysłu rolnego i spożywczego .
Kwestie te sprecyzowane zostały w kolejnym dokumencie — Zarządzeniu
Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dn. 12 lipca 1954 w sprawie trybu
i warunków zgłaszania uprawy tytoniu dla celów naukowo-badawczych i szkolenio11
wych oraz warunków przekazywania tytoniu przez instytuty naukowo-badawcze .
Zgodnie z nim placówki naukowe mogły uprawiać tytoń w dowolnych ilościach
7

Przed II wojną światową i w pierwszych latach powojennych w Polsce obowiązywała Ustawa
z dn. 1 czerwca 1922 o monopolu tytoniowym, vide Dz.U. 1922, Nr 47, poz. 409; vide także AAN,
Polski Monopol Tytoniowy. Dyrekcja w Warszawie. 1918–1940 [dalej: PMT], sygn. 1, Zbiór okólników Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego, Warszawa 1927, s. 5–7; AAN, PMT, sygn. 2, Zbiór
okólników Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego, t. II, Warszawa 1931, s. 4–5.
8
Warto przytoczyć ujęcie kontraktacji sformułowane przez znawcę problematyki Henryka C : „Kontraktacja jest jedną z postaci regulowanego mechanizmu rynkowego. Aktywne organizowanie podaży produktów rolnych — a w rzeczywistości nieprzerwane zaopatrywanie przemysłu
w surowce oraz rozwijanie bazy surowcowej przemysłu — stanowi klasyczną (czy tradycyjną stałą
i podstawową obecnie w Polsce) funkcję kontraktacji. Inne funkcje kontraktacji występują przejściowo i alternatywnie, są to bowiem funkcje o wtórnym charakterze, chociaż w pewnym okresie mogą się
one wysuwać na pierwszy plan” (H. C
, Kontraktacja produktów rolnych, Warszawa 1965,
s. 135); vide też Rolnictwo polskie w latach 1958–1960, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, 1962, nr 4,
s. 169. Szerzej o systemie kontraktacyjnym odnoszącym się do uprawy tytoniu w Polsce pisze K. B , Rozwój kontraktacji tytoniu w Polsce, Warszawa 1962.
9
Dekret z dn. 24 czerwca 1953 o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, vide
Dz.U. 1953, Nr 34, poz. 144.
10
Ibidem.
11
Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dn. 12 lipca 1954 w sprawie trybu i warunków zgłaszania uprawy tytoniu dla celów naukowo-badawczych i szkoleniowych oraz warunków przekazywania tytoniu przez instytuty naukowo badawcze, „Monitor Polski”, 1954, nr 94,
poz. 1036.
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i odmianach w granicach swoich zadań statutowych bez uzyskiwania specjalnych
zezwoleń. Powinny jedynie po rozpoczęciu działań w tym zakresie zawiadomić
o nich Centralny Zarząd Przemysłu Tytoniowego w terminie do 30 czerwca roku
uprawy oraz podać jej lokalizację wraz z powierzchnią oraz gatunek i odmiany
roślin tytoniowych. Placówki takie były także zobowiązane udostępnić plantacje
doświadczalne upoważnionym pracownikom przemysłu tytoniowego w celu oględzin. Zebrane liście, których nie zużyto do badań, ośrodki doświadczalne miały na
12
własny koszt przekazać przemysłowi po obowiązujących w danym roku cenach .
Pieczę nad wywiązywaniem się przez plantatorów z umów o uprawę i dostawy
tytoniu, a w szczególności nad zabezpieczeniem zbiorów dla przemysłu, sprawować miały wytwórnie tytoniu przemysłowego. Stanowiło o tym Zarządzenie
Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dn. 12 lipca 1954 w sprawie spra13
wowania kontroli nad wykonaniem umów o uprawę rośliny tytoniowej . Zgodnie
z dokumentem organami wykonawczymi wytwórni byli instruktorzy uprawy tytoniu, którzy pełnili służbę w przydzielonych im rejonach. Do zawierania umów
o uprawę i dostawę surowca minister upoważnił siedem wytwórni tytoniu przemysłowego. Najpierw były to wytwórnie: grudziądzka, mazurska, lubelska, krakow14
15
ska i wodzisławska , a następnie także leżajska i jędrzejowska .
18 czerwca 1955 Rada Ministrów wydała Uchwałę nr 483 w sprawie zasad
zawierania umów o uprawę i dostawę tytoniu oraz cen zakupu tytoniu krajowego
16
ze zbioru roku 1956 i lat następnych . Stanowiła ona, że umowy o uprawę tytoniu
mogły być zawierane tylko z osobami prowadzącymi samodzielnie gospodarstwa
rolne. Wykluczeni zostali pracownicy zatrudnieni na stałe w przemyśle tytoniowym oraz osoby pozostające z nimi we wspólnocie gospodarczej; regulacja ta nie
dotyczyła czasowo zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłu tytoniowego.
W uchwale zapisano również, że rolnik nie może uprawiać innej odmiany tytoniu ani sadzić go na innym gruncie, niż sprecyzowano to w umowie. Był on też
zobligowany używać do obsiewu wyłącznie nasion, które otrzymał od przemysłu
17
tytoniowego .
12

Ibidem.
Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dn. 12 lipca 1954 w sprawie sprawowania kontroli nad wykonaniem umów o uprawę rośliny tytoniowej, „Monitor Polski”, 1954, nr 94,
poz. 1037.
14
Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dn. 12 lipca 1954 w sprawie zawierania umów o uprawę i dostawę tytoniu, „Monitor Polski”, 1954, nr 94, poz. 1038.
15
Zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dn. 28 maja 1956 zmieniające zarządzenie z dn. 12 lipca 1954 w sprawie zawierania umów o uprawę i dostawę tytoniu, „Monitor Polski”,
1956, nr 45, poz. 538.
16
Uchwała Nr 483 z dn. 18 czerwca 1955 w sprawie zasad zawierania umów o uprawę i dostawę
tytoniu oraz cen zakupu tytoniu krajowego ze zbioru roku 1956 i lat następnych, „Monitor Polski”,
1955, nr 59, poz. 719.
17
Ibidem.
13
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Plantatorami byli rolnicy indywidualni drobnorolni i średni. Tytoń zajmował
w 1960 r. ok. 0,3% powierzchni uprawowej w Polsce (w pięciu wcześniejszych
18
latach 0,2%) . Nie stanowił on w istocie konkurencji dla innych ziemiopłodów
ze względu na stosunkowo nieduży areał potrzebny do uprawy oraz to, że zazwyczaj uprawiano go na glebach słabszych. Przeciętna wielkość gospodarstw uprawiających tytoń w 1958 r. w 91% nie przekraczała 7 ha, średni obszar plantacji to
ok. 0,21 ha, a liczba plantatorów tytoniu z końcem lat pięćdziesiątych wynosiła
19
ok. 180 tys. W tabeli 1 zaprezentowano dane porównawcze dotyczące liczebności
plantatorów tytoniu oraz średnie wielkości plantacji w latach 1938–1960.
Tabela 1. Liczebność plantatorów tytoniu oraz średnie wielkości plantacji
w Polsce w latach 1938–1960
Rok
1938
Liczba plantatorów
Średnia wielkość
plantacji (w m2)

35 580
2219

1950

1955

1956

1957

1958

1959

1960

92 225 172 055 174 602 155 324 148 151 144 603 184 399
1906

1880

1945

1977

2023

2103

2088

Źródło: J. S k i e n d z i e l e w s k i, J. B i s k u p, Uprawa tytoni papierosowych jasnych, Warszawa
1966, s. 5.

Liczba plantatorów uprawiających w Polsce tytoń w 1960 r. w porównaniu
z okresem przedwojennym zwiększyła się ponad pięciokrotnie, a w stosunku do
roku 1955 wzrosła o ok. 7%.

18

Rocznik Statystyczny 1958, Warszawa 1958, s. 122; Rocznik Statystyczny 1960, Warszawa 1960,
s. 193; Rocznik Statystyczny 1961, Warszawa 1961, s. 178.
19
AAN, ZPT, ZPTWPiEP, RPT, s. 6; Uprawa tytoniu w latach 1959–1965, „Wiadomości Tytoniowe”, 1959, nr 3, s. 33. Na przykład uprawa tytoniu w województwie lubelskim w 91% oparta była
na drobnych gospodarstwach rolnych mających poniżej 5 ha plantacji, natomiast odsetek gospodarstw
mających od 7 do 10 ha wynosił zaledwie 1%; vide K. S
, XXX-lecie Lubelskiego Okręgu
Uprawy Tytoniu, „Wiadomości Tytoniowe”, 1959, nr 1, s. 4. W samym tylko podokręgu Biłgoraj
w drobnych gospodarstwach rolnych do 5 ha skoncentrowane było 95% areału uprawy tytoniu. Według
podziału ze względu na wielkość gospodarstw rocznie na gospodarstwa do 3 ha przypadało 62% areału uprawy, od 3 do 5 ha — 33%, od 5 do 10 ha — 4% i od 10 do 20 — 1% areału uprawowego; vide
T. H
, Rozwój i perspektywy uprawy tytoniu w podokręgu Biłgoraj, „Wiadomości Tytoniowe”,
1960, nr 12, s. 188. Podobnie w okręgu leżajskim prawie 93% areału uprawy tytoniu skupione było
w gospodarstwach chłopskich nieprzekraczających 5 ha; vide AAN, ZPT, Zjednoczenie Przemysłu
Tytoniowego. Wydz[iał] Ekonomiczny. Analiza techniczno-ekonomiczna działalności Wytwórni Tytoniu Przemysłowego za r. 1960. R. 1960, 1/85 [dalej: ZPTWE 1/85], Analiza działalności gospodarczej
Leżajskiej Wytwórni Tytoniu Przemysłowego za okres od dn. 1 stycznia 1960 do dn. 31 grudnia 1960,
s. 37.
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Tytoń jest rośliną niezwykle pracochłonną20. W zależności od odmiany jego
21
uprawa wymagała od 400 do 700 roboczodniówek na 1 ha . Dla wielu gospodarstw dysponujących nadmiarem rąk do pracy uprawa tytoniu była głównym
źródłem utrzymania rodziny. Procentowy udział mężczyzn i kobiet rozkładał
się w tym przypadku mniej więcej równo (z niewielką przewagą kobiet), praca
nieletnich nie miała natomiast zasadniczego znaczenia, choć w społeczeństwie
funkcjonowało przekonanie, że dzieci i młodzież były w tym zakresie nadmiernie
22
wykorzystywane . Dodatkowo możliwość starannego wykonania przez członków
rodziny wszystkich niezbędnych zabiegów agrotechnicznych była czynnikiem
ułatwiającym uzyskanie surowca dobrej jakości. Dochód brutto z 1 ha w latach
1950–1960 wynosił średnio ponad 20 tys. zł rocznie, natomiast średni dochód
z jednej plantacji był oczywiście dużo mniejszy (ok. 5 tys. zł). Dobrzy plantatorzy posiadali większe plantacje, a ich dochody w przeliczeniu na 1 ha były często
ponad dwukrotnie wyższe od średnich. Takie plantacje często stanowiły główne
źródło dochodu dla gospodarstwa i w decydujący sposób wpływały na sytuację
23
materialną rodziny . Średnie dochody plantatorów w latach 1950–1960 obrazuje
tabela 2.

20

Obiegowo mówiło się nawet, że tytoń jest rośliną „towarzyską”, tzn. lubiącą towarzystwo plantatora na polu; vide J. B
, Oszczędzajmy robociznę przy pielęgnacji międzyrzędzi, „Wiadomości
Tytoniowe”, 1959, nr 5, s. 72–73.
21
Zużycie robocizny przy uprawie tytoniu na 1 ha było w Polsce bardzo wysokie. W niektórych
krajach uprawiających tytoń na taką samą powierzchnię przypadało tylko 100–150 dniówek
(np. w USA — 125). Wynikało to przede wszystkim z różnicy w wielkości plantacji, które w Polsce
były bardzo małe. Duże plantacje dawały większe możliwości zmechanizowania wielu prac polowych
oraz wprowadzenia ulepszeń technicznych w suszarniach. Gdy przeciętna powierzchnia uprawy wynosiła np. 82 ha jak w okręgu Krasnodar czy 42 ha na Krymie (obydwa okręgi w ZSRR), 26 ha
w Rodezji lub 13 ha w Kanadzie, zdecydowanie łatwiej (i relatywnie taniej) było zastosować maszyny
niż w Polsce przy średnim areale uprawowym wynoszącym 0,2 ha; vide J. S
, Gęstość
sadzenia a konna obróbka, „Wiadomości Tytoniowe”, 1961, nr 1, s. 1.
22
K. B
, Ekonomiczne problemy produkcji tytoniu, Warszawa 1967, s. 98. Autor podaje
co prawda dane dotyczące lat 1961–1963, wydaje się jednak, że kwestia ta wyglądała podobnie w latach bezpośrednio go poprzedzających. Później w związku z rozwojem szkolnictwa udział dzieci
w nakładach pracy systematycznie spadał; vide ibidem. Zapewne wpływ na to miały również zmiany
w podejściu do dziecka, które w polskiej rodzinie chłopskiej przestawało być traktowane jako element
produkcji i pomocnicza siła robocza. Jednakże, jak pisze Iwona S
, sytuacja ta wraz ze wzrostem
potrzeb i wymagań rodziny negatywnie warunkowała sytuację kobiety w gospodarstwie rolnym; vide
I. S
, Procesy uprzemysłowienia w powojennej Polsce, Gdańsk 1995, s. 83.
23
J. R
, Wiadomości ogólne [w:] Tytoń. Uprawa. Hodowla. Fermentacja, Warszawa 1969,
s. 16–17.
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Tabela 2. Średnie dochody plantatorów tytoniu w latach 1950–1960
Średni dochód
(w zł)

Rok

Z 1 ha plantacji
Z 1 plantacji

1950

1955

1960

21 000

24 500

23 900

—

4700

5000

Źródło: J. R ó ż a ń s k i, Wiadomości ogólne [w:] Tytoń. Uprawa. Hodowla. Fermentacja, Warszawa
1969, s. 17.

Dochód plantatorów uzależniony był od cen skupu zakontraktowanego tytoniu
24
płaconych przez uspołecznione punkty . Oczywiście cena zależała od odmiany
25
i jakości surowca, a także zmian obowiązujących stawek . Przeciętna cena skupu
26
w roku 1955 wynosiła 1710,30 zł za 1 q . Przeciętne ceny dla lat 1956–1960 zobrazowano w tabeli 3.
Tabela 3. Przeciętne ceny skupu tytoniu w Polsce w latach 1956–1960
Rok

Przeciętna cena skupu (w zł za 1 q)

1956

1580

1957

1904

1958

1840

1959

2154

1960

2246

Źródło: Rolniczy Rocznik Statystyczny 1945–1965, Warszawa 1966, s. 334–335; Rocznik Statystyczny
1961, Warszawa 1961, s. 233.

Przeciętne ceny tytoniu nie kształtowały się jednolicie we wszystkich okręgach. Wynikało to przede wszystkim z tego, że w poszczególnych rejonach uprawiano różne odmiany. Ceny odmian papierosowych jasnych były znacznie wyższe

24

Jak pisał Henryk Chołaj, który badał opłacalność kontraktacji w Polsce w latach 1950–
1956 czterech podstawowych roślin technicznych, tj. buraka cukrowego, lnu, rzepaku i tytoniu, ceny
kontraktacyjne powinny kompensować nakłady na produkcję ponoszone przez plantatorów oraz stwarzać bodźce materialne do dalszego jej rozwoju; vide H. C
, Analiza cen kontraktacyjnych roślin
przemysłowych, Warszawa 1960, s. 4.
25
W analizowanym okresie podwyżki cen skupu tytoniu nastąpiły w 1957 i 1959 r.; vide Tytoń
(produkcja, handel, spożycie), Warszawa 1970, s. 6.
26
Rocznik Statystyczny 1959, Warszawa 1959, s. 219. W latach 1953–1954 przeciętne ceny skupu
wynosiły odpowiednio za 1 q: 1272 zł w 1953 i 1570 r., 80 zł w 1954 r. Dla wcześniejszych lat brak
danych; vide Rocznik Statystyczny 1957, Warszawa 1957, s. 234.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

402

ANDRZEJ SYNOWIEC

od cen tytoni papierosowych ciemnych27. Przeciętny dochód z danych odmian tytoniu w latach 1958–1960 przedstawia tabela 4.
Tabela 4. Przeciętny dochód brutto z 1 ha uzyskany przez plantatorów tytoniu
uprawiających daną odmianę tytoniu w latach 1958–1960
Odmiana tytoniu

Przeciętny dochód brutto z 1 ha (w zł)

Orientalne

34 450

Virginia

27 630

Puławski

22 200

Mocny Skroniowski

23 600

Kentucky

24 420

Machorka

25 630

Havana

31 060

Średnia ważona

26 410

Źródło: ANKES, ZPTK, WWTP, 24. Prot[okoły] i Uchwały z posiedzeń Kolegium Dyrektorów ZPT
1962, Analiza Działalności Gospodarczej Przemysłu Tytoniowego za r. 1961, s. 14.

Uprawa tytoniu na przeludnionej wsi polskiej odgrywała rolę czynnika podnoszącego ogólną kulturę rolną. Od plantatora wymagano wielu dodatkowych umiejętności, których inni rolnicy nie musieli opanowywać. Należały do nich: hodowla
rozsady tytoniowej w inspektach, prowadzenie wielu zabiegów agrotechnicznych,
pielęgnacja rośliny i jej suszenie, stosowanie różnorodnych nawozów sztucznych
itp. Uprawa tytoniu w warunkach polskich była właściwie produkcją ogrodniczą,
28
wymagającą większych umiejętności niż inne uprawy rolne . Wsie, w których
obsiewano pola tytoniem, nie zalegały z podatkami, a miejscowi rolnicy mieli
29
dobrze utrzymany inwentarz . Jak informowano w 1959 r. w „Wiadomościach
Tytoniowych”, nawet posiadanie odbiornika radiowego nie należało wśród planta30
torów tytoniu do rzadkości .
Rozwój uprawy tytoniu w Polsce w pierwszej dekadzie po zakończeniu II wojny światowej przedstawia tabela 5.

27

O odmianach tytoniu uprawianych w Polsce w rozpatrywanych latach vide niżej.
AAN, ZPT, Zjednoczenie Przemysłu Tytoniowego. Wydział Uprawy, Ochrona roślin przed
szkodnikami. R.1960/65, 1/109, Notatka w sprawie uprawy tytoniu i produkcji tytoniu przemysłowego, s. 3.
29
J. R
, Wiadomości ogólne, s. 16–17.
30
Uprawa tytoniu w latach 1959–1965, s. 33.
28
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Tabela 5. Rozwój uprawy tytoniu w Polsce w dziesięcioletnim okresie powojennym
Rok

Powierzchnia uprawy (w ha)

Zbiór (w t)

Średnie plony (w q/ha)

1946

11 943

11 695

9,8

1947

11 851

17 562

14,8

1948

14 535

16 899

11,6

1949

13 872

17 998

13,0

1950

17 585

27 814

15,8

1951

20 573

31 010

15,1

1952

21 747

28 279

13,0

1953

21 515

30 931

14,4

1954

27 665

35 059

12,7

1955

32 357

46 421

14,3

Źródło: AAN, ZPT, ZPTWPiEP, RPT, s. 33; Rocznik Statystyczny Przemysłu 1945–1965, Warszawa
1967, s. 572–573.

Można zauważyć zatem znaczny rozwój uprawy tytoniu, co pozwoliło na
istotne ograniczenie jego importu. Do 1926 r. niemal 97% ogólnej ilości surowca
31
zużywanego przez przemysł pochodziło z zagranicy . Tuż przed wojną zużycie
Wykres 1

Źródło: AAN, ZPT, ZPTWPiEP, RPT, s. 5; J. R ó ż a ń s k i , Wiadomości ogólne, s. 16.
31

J. S

, Wyniki uprawy tytoniu w Polsce, „Nowe Rolnictwo”, 1958, nr 20, s. 809.
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tytoniu importowanego spadło do niespełna 42%32, tendencja ta utrzymywała się
także po II wojnie światowej, co obrazuje wykres 1.
W trakcie realizacji planu pięcioletniego udział surowca krajowego kształto33
wał się w granicach od 73,2% do 82,8% . Celem przemysłu tytoniowego było
utrzymanie tej tendencji i produkowanie wyrobów z użyciem przynajmniej 80%
surowca pochodzącego z upraw rodzimych. Reszta musiała być importowana,
ponieważ stanowiły ją tytonie szlachetne, których uprawa i produkcja w Polsce
były niemożliwe ze względu na nieodpowiednie warunki klimatyczne (zbyt niskie
temperatury, niewystarczające nasłonecznienie itp.).
REJONIZACJA UPRAWY TYTONIU — OKRĘGI I UPRAWY

Uprawa tytoniu w Polsce zarówno ze względów fiskalnych, jak i administracyjnych prowadzona była na wybranych terenach zwanych okręgami uprawy tytoniu
pod nadzorem wytwórni tytoniu przemysłowego. W celu zapewnienia odpowiedniej bazy surowcowej zwiększano obszar upraw tam, gdzie były one prowadzone
34
35
już przed II wojną światową (okręgi lubelski i krakowski) , a nawet jeszcze przed
36
I wojną (pomorski) . Konieczne było także zorganizowanie czterech nowych
okręgów, spośród których mazurski, jędrzejowski i leżajski uzyskały największe
32

Rocznik Statystyczny Przemysłu 1945–1965, Warszawa 1967, s. 572.
AAN, ZPT, ZPTWE 1/86, AWZP, s. 62.
34
Właściwą organizację uprawy tytoniu w okręgu lubelskim wiąże się z rokiem 1927. Wtedy to
spod zarządu Fabryki Wyrobów Tytoniowych w Warszawie został wydzielony samodzielny inspektorat uprawy tytoniu, który stal się zaczątkiem lubelskiego okręgu uprawy tytoniu; vide K. S
,
35–lecie lubelskiego okręgu uprawy tytoniu, „Wiadomości Tytoniowe”, 1962, nr 11, s. 161.
35
W okręgu krakowskim, który z czasem wyrósł na jeden z najważniejszych w Polsce ośrodków
2
tytoniowych, w 1928 r. tytoń odmiany machorka rozpoczęło uprawiać na obszarze 1 ha 4900 m dwóch
rolników, którzy zebrali 2164 kg surowca. Dziesięć lat później, tj. w 1938 r., tytoń uprawiało już
4265 plantatorów, a w pierwszym roku po wojnie — 30540; vide ANKES, ZPTK, Polski Monopol Tytoniowy — Zakład Uprawy Tytoniu w Czyżynach, 26. Protokoły z narad wytwórczych 1949, Protokół
spisany dn. 7 stycznia r. 1949 na konferencji odbytej przy udziale Wiceministra Skarbu Państwa Obyw.
Jastrzębskiego, przedstawiciela Wojew. Komitetu PZPR., delegatów Ministerstwa Skarbu, delegatów
Komisji Rewizyjnej Skarbu Państwa, przedstawicieli administracji państwowej, przedstawicieli Rad
Zakładowych i reprezentantów PMT, PMS [Państwowego Monopolu Spirytusowego] i PM [Polskiego
Monopolu] Solnego, s. 2–3; vide też 110 lat-years’ historii Zakładów Przemysłu Tytoniowego
w Krakowie. History of Tabacco Faktory in Cracow, [Łódź 1986], s. 10. Warto również nadmienić, że
początkowo administrację okręgu uprawy sprawował Zakład Uprawy Tytoniu w Lublinie, ale już
w 1932 r. przejęła ją Wytwórnia Papierosów przy ul. Dolnych Młynów w Krakowie; vide A. M
, Uroczystości jubileuszowe w Zakładach Przemysłu Tytoniowego w Krakowie, „Wiadomości
Tytoniowe”, 1963, nr 5, s. 66.
36
Kolebką uprawy tytoniu na Pomorzu był powiat grudziądzki, gdzie na skalę przemysłowa uprawiano go na długo przed I wojną światową, głównie w miejscowościach Wielki Wełcz, Mokre
33
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znaczenie i miały najlepsze perspektywy rozwojowe. Udział poszczególnych okręgów w ogólnej powierzchni uprawy tytoniu w latach 1955 i 1960 w ujęciu procentowym zaprezentowano w tabeli 6.
Tabela 6. Procentowy udział poszczególnych okręgów w ogólnej powierzchni
uprawy tytoniu w latach 1955 i 1960
Rok 1955

Rok 1960

Krakowski

Nazwa okręgu

28,0

24,3

Jędrzejowski

12,5

12,4

Lubelski

34,3

34,0

Leżajski

3,6

6,6

Grudziądzki

8,9

6,9

10,9

13,8

1,8

2,0

Mazurski
Wodzisławski
Źródło: AAN, ZPT, ZPTWPiEP, RPT, s. 6.

Spadek w ramach ogólnej powierzchni uprawy tytoniu odnotowano w okręgach krakowskim, grudziądzkim i jędrzejowskim, przy czym dla tego ostatniego
był on minimalny (zaledwie 0,1%). Na innych terenach dał się zauważyć wzrost
procentowego udziału w ogólnej powierzchni uprawy tytoniu w Polsce, przy czym
relatywnie największy zanotowano w okręgu leżajskim.
37
Dla przemysłu tytoniowego ważne jest racjonalne rozmieszczenie upraw .
Poszczególne odmiany surowca mają różne wymagania glebowe i klimatyczne.
Różnice te występują nie tylko między tytoniami ciężkimi i papierosowymi lub
cygarowymi, lecz także między odmianami należącymi do tych samych grup przemysłowych. Niepoprawny wybór gleby i rejonu klimatycznego wpływa znacząco
zarówno na wysokość plonów, jak i na jakość surowca. Starano się więc wytypować obszary charakteryzujące się odpowiednimi warunkami. Ze względu na dużą
pracochłonność uprawy zwracano także uwagę na tereny z wysokim współczynnikiem zaludnienia na jednostkę powierzchni. Według podziału administracyjnego
z grudnia 1956 r. uprawą tytoniu w Polsce miały zajmować się głównie następujące powiaty (tzw. powiaty objęte rejonizacją uprawy tytoniu):
i Tuszewo; vide J. T
, Uprawa tytoniu w powiecie Grudziądz, „Wiadomości Tytoniowe”,
1962, nr 7, s. 99.
37
Oczywiście problem rejonizacji w polskim rolnictwie dotyczył nie tylko tytoniu, lecz także całej produkcji rolnej. Po wojnie, w związku z koniecznością celowego podziału planowych zdań produkcyjnych rolnictwa w czasie i przestrzeni, stał się on niezwykle aktualny; vide S. O
-K
,
Teoretyczna problematyka badań nad lokalizacją rolnictwa, „Gospodarka Planowa”, 1964, nr 12,
s. 38.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

406

ANDRZEJ SYNOWIEC

— w województwie krakowskim: Proszowice, Miechów, Olkusz, Dąbrowa Tarnowska, Brzesko, Bochnia, Kraków;
— w województwie lubelskim: Krasnystaw, Zamość, Biłgoraj, Chełm Lubelski,
Lubartów, Opole, Lublin, Tomaszów, Puławy, Parczew, Kraśnik, Janów,
Bełżyce, Bychawa, Hrubieszów;
— w województwie rzeszowskim: Mielec, Leżajsk, Jarosław, Jasło, Tarnobrzeg, Nisko, Łańcut, Strzyżów, Rzeszów, Kolbuszowa, Lubaczów, Krosno,
Dębica, Ropczyce;
— w województwie kieleckim: Kazimierza Wielka, Pińczów, Busko, Jędrzejów, Chmielnik, Włoszczowa, Staszów, Kielce, Opatów, Sandomierz;
— w województwie białostockim: Augustów, Grajewo, Sokółka, Suwałki,
Ełk, Mońki, Dąbrowa, Łomża, Olecko, Sejny;
— w województwie bydgoskim: Grudziądz, Chełmno, Brodnica, Świecie, Wąbrzeźno, Lipno, Rypin, Golub, Toruń;
— w województwie gdańskim: Kwidzyn;
— w województwie opolskim: Nysa, Racibórz, Głubczyce, Koźle, Prudnik;
— w województwie katowickim: Wodzisław;
— w województwie olsztyńskim: Susz.
Oprócz tego ustalone zostały także powiaty, w których zrezygnowano
z dotychczas prowadzonej uprawy tytoniu bądź postanowiono stopniowo ograniczać jej powierzchnię aż do całkowitego wygaśnięcia. Podkreślano przy tym,
że wycofanie uprawy tytoniu z danego terenu powinno następować stopniowo,
w miarę jak poczynione inwestycje (suszarnie, inspekty itp.) zostaną zamortyzowane. Za niekorzystne uważano zjawisko przejściowego zwiększania powierzchni
upraw na obszarach przewidzianych w przyszłości do ich likwidacji. Rozpatrując
problematykę rejonizacji tytoniu, zwracano też uwagę, że musiała być ona skorelowana z rejonizacją innych roślin kontraktacyjnych. W praktyce wiązało się to
nieraz z dużymi trudnościami, gdy dany teren stanowił zasięg wpływu kilku roślin
przemysłowych i mógł stać się areną niezdrowej konkurencji. Dlatego, jak podkreślał wybitny specjalista problematyki tytoniowej Jan S k i e n d z i e l e w s k i,
dalszy rozwój uprawy roślin kontraktacyjnych (w tym tytoniu) powinien być na
niektórych terenach ograniczony, a nawet całkowicie zahamowany. Pierwszeństwo
powinny mieć rośliny, których uprawa daje większą korzyść gospodarce państwa
38
i przynosi większy dochód rolnikom .
W 1960 r. jako regiony perspektywiczne, stwarzające jeszcze duże możliwości zwiększania powierzchni uprawy tytoniu wskazano przede wszystkim województwo rzeszowskie, zachodnie i północne tereny kieleckiego, liczne powiaty
38

J. S
, Rejonizacja uprawy tytoniu w Polsce, „Roczniki Nauk Rolniczych”,
t. LXXXI, 1960, seria A, z. 4, s. 790–791, 800; vide też idem, Znaczenie rejonizacji uprawy tytoniu,
„Wiadomości Tytoniowe”, 1957, nr 1, s. 7; 25 lat przemysłu tytoniowego w Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej, „Wiadomości Tytoniowe”, 1969, nr 7, s. 98.
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województwa warszawskiego (Garwolin, Ryki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka)
oraz niektóre powiaty województwa białostockiego (Łomża, Kolno). Nie należało
rezygnować także z powiatów należących do innych okręgów, gdzie można było
39
jeszcze zintensyfikować uprawę (np. w okręgu lubelskim i krakowskim) .
W omawianym okresie uprawę tytoniu skoncentrowano na ściśle określonych terenach. W 1956 r. objęto nią 130 powiatów (33 959 ha powierzchni are40
ału), w roku 1960 — 124 powiaty (38 500 ha) . Liczbę powiatów uprawowych
w poszczególnych województwach w 1960 r. zaprezentowano w tabeli 7.
Tabela 7. Powierzchnia i zbiory tytoniu w poszczególnych województwach
oraz liczba powiatów objętych uprawą tytoniu w 1960 r. w Polsce
Województwo

Powierzchnia uprawowa
tytoniu (w ha)

Wielkość zbiorów
(w t)

Liczba powiatów objętych uprawą tytoniu

Białostockie

4980

8069

13

Bydgoskie

2501

2605

14

Gdańskie

565

530

3

56

71

2

8554

7667

17

Katowickie
Kieleckie
Krakowskie
Lubelskie
Olsztyńskie
Opolskie

5333

5007

10

13 176

13 553

19

214

219

4

334

422

8

Rzeszowskie

2049

1629

18

Warszawskie

290

183

9

Wrocławskie

423

625

6

25

38

1

38 500

*

124

Zielonogórskie
Razem

40 618

*

Liczba ta nieznacznie różni się od danych zbiorczych ZPT, gdzie suma ta wynosi 40 611. Vide
AAN, ZPT, ZPTWE 1/86, AWZP s. 21; AAN, ZPT, ZPTWPiEP, RPT, s. 5, 33.
Źródło: J. D r a g o n, Organizacja i rejonizacja uprawy tytoniu w Polsce [w:] Tytoń. Uprawa, s. 130.

39

AAN, ZPT, Zjednoczenie Przemysłu Tytoniowego. Wydział Ekonomiczny. Analiza Działalności
Zjednoczenia Przemysłu Tytoniowego za r. 1959 i 1960. R. 1959/60. 1/82 [dalej: ZPTWE 1/82],
Analiza wyników działalności gospodarczej za rok 1959 Zjednoczenia Przemysłu Tytoniowego [dalej:
AWDG 59], s. II/4.
40
AAN, ZPT, ZPTWE 1/86, AWZP, s. 15; AAN, ZPT, ZPTWPiEP, RPT, s. 9.
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W Polsce w 1960 r. ponad 70% powierzchni uprawowych tytoniu było skoncentrowanych w województwach lubelskim, kieleckim i krakowskim. Istotną rolę
odgrywały tu wspomniane już czynniki demograficzne, tj. wysoki współczynnik zatrudnionych w rolnictwie oraz znaczna liczba gospodarstw małorolnych.
Zatrudnienie w rolnictwie oraz strukturę indywidualnych gospodarstw rolnych
w 1960 r. przedstawia tabela 8.
Tabela 8. Zatrudnienie w rolnictwie oraz wielkość gospodarstw rolnych
w Polsce w 1960 r.
Liczba osób zatrudnionych w rolnictwie w przeliczeniu na 100 ha
gruntów ornych (dotyczy osób
powyżej 16 roku życia)

Procentowy udział gospodarstw
o powierzchni poniżej 5 ha w całkowitej liczbie indywidualnych
gospodarstw rolnych

Białostockie

40

33,2

Bydgoskie

30

43,5

Gdańskie

27

50,9

Katowickie

69

87,8

Kieleckie

60

69,2

Krakowskie

80

84,8

Lubelskie

60

65,3

Olsztyńskie

25

37,4

Opolskie

38

67,8

Rzeszowskie

80

86,1

Warszawskie

49

51,7

Wrocławskie

32

56,2

Zielonogórskie

31

55,2

Województwo

Źródło: J. D r a g o n, Organizacja i rejonizacja, s. 138.

Warto zwrócić uwagę na wysoki współczynnik zatrudnienia w rolnictwie oraz
dużą liczbę małych gospodarstw w województwie rzeszowskim, wspomnianym
41
już jako perspektywiczne pod względem zwiększenia uprawy tytoniu .
Czynniki demograficzne wpłynęły również w istotny sposób na sytuację
w województwie zielonogórskim, w którym próby stworzenia szerokiej bazy
surowcowej skończyły się niepowodzeniem ze względu na zbyt małą liczbę osób
chętnych do pracy na roli. W województwie tym już w pierwszych latach powo41

O dużych możliwościach dalszego rozwoju uprawy tytoniu w województwie rzeszowskim vide
też AAN, ZPT ZPTWE 1/85, Analiza działalności gospodarczej Leżajskiej Wytwórni Tytoniu Przemysłowego za okres od dn. 1 stycznia 1960 do dn. 31 grudnia 1960, s. 37.
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jennych postanowiono rozwinąć uprawę tytoni orientalnych. Decyzja ta spowodowana była tym, że warunki glebowe i klimatyczne województwa były zbliżone
do tych, w których gatunki te uprawiano w latach trzydziestych. Ponadto tamtejsi
osiedleńcy chętnie uprawiali tytoń i zabiegali o potrzebne zezwolenia. Niestety
pomimo wsparcia ze strony przemysłu tytoniowego przedsięwzięcie zakończyło
się fiaskiem. Powierzchnia uprawy nie przekroczyła w województwie zielonogórskim nawet 100 ha, a dodatkowo była rozproszona na terenie kilku powiatów. Nie
zdecydowano się zatem na budowę fermentowni na tym terenie, pozostawiając
tylko jeden rejon uprawy o powierzchni ok. 30 ha. Przyczyną niepowodzenia było
nieuwzględnienie w projektowanej rejonizacji czynnika demograficznego, który
42
zadecydował o braku przyszłości tego projektu .
Wyjątkowa była natomiast sytuacja w województwie białostockim. Tamtejsza
powierzchnia uprawowa, a zwłaszcza wielkość zbiorów należały do jednych
z najwyższych w skali kraju (vide tabela 9), natomiast współczynnik zatrudnienia w rolnictwie był znacznie niższy niż w województwach lubelskim, kieleckim
i krakowskim. Niewysoki był także udział drobnych gospodarstw w ich ogólnej
liczbie. Do decydujących czynników, które wpłynęły na rozwój uprawy tytoniu
w tym regionie, należały niskie uprzemysłowienie oraz słaba konkurencja upraw
innych roślin przemysłowych. Nie bez wpływu była też rejonizacja na terenach
województwa tytoni ciemnych oraz machorki, której uprawa wymagała mniej43
szego nakładu pracy niż w wypadku innych odmian .
Zupełnie inaczej wyglądała rozpatrywana kwestia w województwie katowickim. Występujące licznie na tym terenie małe gospodarstwa stanowiły najczęściej
dodatkowe źródło utrzymania dla osób zatrudnionych w przemyśle. Podobnie
44
wyglądała sytuacja w części powiatów w województwie opolskim .
Rozwój uprawy tytoniu na nowych terenach oraz powiększenie jej areału tam,
gdzie podczas wojny uległa całkowitej dezorganizacji, wymagały nie tylko znacznego wysiłku organizacyjnego, lecz także olbrzymich nakładów inwestycyjnych
i finansowych. Ich bezpośredni ciężar ponieśli plantatorzy przy wydatnej pomocy
państwa w postaci kredytów i zaopatrzenia materiałowego. W 1960 r. w rękach
plantatorów znajdowało się ponad 67 tys. suszarni tytoniu o wartości ok. 600 mln
zł oraz ok. 700 tys. okien inspektowych, których wartość ze skrzyniami oszaco-

42

J. S
, Znaczenie rejonizacji w uprawie tytoniu, „Nowe Rolnictwo”, 1957, nr 4,
s. 172–173; vide też K. B
, Kierunki rozwoju uprawy niektórych odmian tytoniu, „Nowe
Rolnictwo”, 1962, nr 23, s. 35–36.
43
W okręgu białostockim już w pierwszych latach powojennych nastąpiła znaczna koncentracja
uprawy w powiatach augustowskim, suwalskim i szczucińskim, w których, jak podkreślano, istniały
najkorzystniejsze warunki uprawy oraz „najmniej zdemoralizowany typ plantatora”; vide AAN, PMT,
sygn. 70, [List Dyrektora PMT Edwarda Nadulskiego do Ministerstwa Skarbu. Departament VI
w Warszawie w sprawie uruchomienia nowych Zakładów PMT, s. 2, 17 I 1946 r., Nr 20905/I/1/46].
44
J. D
, Organizacja i rejonizacja, s. 137–138.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

410

ANDRZEJ SYNOWIEC

wano na ok. 70 mln zł. Dodać do tego należy wartość drobnego sprzętu używanego
45
do produkcji tytoniu w wysokości kolejnych kilkudziesięciu milionów złotych .
Baza surowcowa odgrywała ważną rolę również z punktu widzenia bilansu
handlu zagranicznego. Za dostarczany przemysłowi surowiec wieś otrzymywała
rocznie około 1 mld zł za rok. Import tej samej ilości tytoniu kosztowałby rocznie
46
co najmniej 40 mln dolarów .
POWIERZCHNIA UPRAWY TYTONIU, ZBIORY ORAZ WYDAJNOŚĆ
— PLANY I REALIZACJA

W planie pięcioletnim zakładano wzrost powierzchni uprawy o 1000 ha w każdym kolejnym roku. W poszczególnych latach tworzono także plany kampanijne,
w których powierzchnie uprawowe były korygowane w stosunku do całości planu.
Porównanie powierzchni planowych i zrealizowanych w okresie 1956–1960 przedstawia tabela 9.
Tabela 9. Powierzchnia uprawy tytoniu w Polsce w latach 1956–1960
— plany i wykonanie
Rok

Plan pięcioletni

Plany kampanijne

Realizacja

Powierzchnia
(w ha)

%
(1956
=100)

Powierzchnia
(w ha)

%
(1956
=100)

Powierzchnia
(w ha)

%
(1956
=100

Odsetek zrealizowanej powierzchni
w stosunku do planu
pięcioletniego

1956

32 000

100,0

32 000

100,0

33 959

100,0

106,1

1957

33 000

103,1

33 600

105,0

30 700

90,4

93,0

1958

34 000

106,3

33 750

105,5

30 171

88,8

88,7

1959

35 000

109,4

33 400

104,4

30 410

89,5

86,9

1960

36 000

112,5

34 000

106,3

38 500

113,4

106,9

Źródło: AAN, ZPT, ZPTWPiEP, RPT, s. 7; AAN, ZPT, ZPTWE 1/86, AWZP, s. 7; Rocznik Statystyczny
1960, Warszawa 1960, s. 151; AAN, ZPT, ZPTWE 1/82, AWDG 59, s. II/1.

Analizując powyższą tabelę, można zauważyć, że w realizacji zadań w zakresie wzrostu powierzchni uprawy tytoniu w Polsce w okresie 1956–1960 nastąpiły
pewne zakłócenia. W latach 1957–1959 planowane pod obsiew powierzchnie nie
zostały ostatecznie zagospodarowane, natomiast w pierwszym roku planu pięcioletniego powierzchnia obszaru prognozowanego została przekroczona o 1959 ha
czyli 6,1%. Także w ostatnim roku planu, tj. 1960, pod uprawę tytoniu przezna45
46

AAN, ZPT, ZPTWPiEP, RPT, s. 6–7.
Ibidem, s. 4.
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czono 38 500 ha powierzchni, co oznaczało przekroczenie założeń planu pięcioletniego o 6,9%. Wyniki te były i tak o wiele lepsze od tych, które Polska uzyskiwała
wcześniej. W latach 1948–1952 wielkość średniego obszaru obsiewanego tyto47
niem w ciągu roku wynosiła 18 tys. ha, a przed wojną zaledwie 6 tys. ha . Wykres
2 obrazuje wielkości obszaru uprawy tytoniu w Polsce w latach 1938–1960.
Wykres 2

Wielkość podana dla roku 1938 oznacza przeciętną roczną wartość powierzchni uprawowej w Polsce w okresie przedwojennym.

*

Źródło: Tabela 5; Tabela 9; Rocznik Statystyczny 1962, Warszawa 1962, s. 513.

Przeciętna roczna powierzchnia uprawy tytoniu w Polsce w latach 1956–
1960 wynosiła 32 748 ha. Jak wielkość ta przedstawiała się na tle sytuacji w innych
krajach zaprezentowano na wykresie 3.

47

Rocznik Statystyczny 1960, s. 505.
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Wykres 3

Źródło: Rocznik Statystyczny 1962, s. 513.

W kwestii przyczyn zaistniałych dysproporcji w realizacji planu należy podkreślić przede wszystkim bardzo niekorzystne warunki klimatyczne w 1956 r.
W znacznym stopniu spowodowały one jeden z największych spadków wydajności w okresie powojennej uprawy tytoniu w Polsce; także jakość uzyskanych liści
pozostawiała wiele do życzenia. Doprowadziło to do zmniejszenie się powierzchni
uprawy tytoniu w roku 1957.
W 1958 r. nastąpiło dalsze ograniczenie powierzchni uprawowej tytoniu. Tego
faktu nie można wytłumaczyć tylko wynikami z roku 1957, ponieważ były one,
z uwzględnieniem istniejących warunków, wyjątkowo dobre — uzyskano wówczas
rekordową wydajność z hektara oraz korzystny układ klas surowca. Na niedobór
powierzchni uprawowej wpłynęło kilka czynników, w tym zwłaszcza niedostateczna opłacalność uprawy tytoniu. Świadczył o tym fakt, że nawet dobre wyniki
uzyskane w 1957 r. nie zdołały zasadniczo wpłynąć na zwiększenie powierzchni
uprawowej. Nieobsadzenie powierzchni zakontraktowanej (31 016 ha) spowodowało dalsze jej zmniejszenie w stosunku do planowanej o 845 ha. W tym czasie znaczna liczba plantatorów już po podpisaniu umów po prostu zrezygnowała
z uprawy tytoniu, tłumacząc to nieopłacalnością przedsięwzięcia. Tak stało się
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np. w okręgu lubelskim, w którym 1750 plantatorów wycofało się z umów jeszcze
wczesną wiosną. Oprócz tego zaistniały niekorzystne warunki pogodowe w okresie zakładania inspektów i produkcji rozsady oraz sadzenia. Zachodziła wręcz
potrzeba kilkukrotnej implantacji sadzonek na skutek suszy i późnych przymrozków. Trudności powiększały jeszcze choroby roślin. Wszystko to skutecznie znie48
chęciło plantatorów do uprawy tytoniu . W połowie 1958 r. Zakłady Przemysłu
Tytoniowego w Krakowie informowały kierownictwo CZPT w Warszawie o powtarzanych coraz częściej opiniach plantatorów z okręgu krakowskiego na temat
nieopłacalności uprawy tej rośliny, głównie odmiany Kentucky. Oprócz warunków
49
pogodowych na ogólne zniechęcenie wpływała podwyżka cen drewna i nawozów .
Rok 1959 przyniósł zbliżone do roku poprzedniego wyniki pod względem
wielkości obszaru obsianego tytoniem (zanotowano wzrost powierzchni uprawowej
o 239 ha). Zakontraktowano 31 310 ha, ale 900 ha nie udało się obsadzić z powodu
suszy i przymrozków. Oczywiście na niezadowalające efekty kontraktacji tytoniu
do zbioru na 1959 r. wpłynęły w decydującej mierze słabe wyniki uzyskane rok
50
wcześniej .
Istotne zwiększenie powierzchni uprawy tytoniu w stosunku do lat poprzednich nastąpiło w roku 1960 (w odniesieniu do 1959 r. odnotowano wzrost
o 8090 ha). Było to rezultatem znacznego wysiłku pracowników pionu uprawowo-kontrakcyjnego. Poczyniono dalsze starania w zakresie zaopatrzenia rolników
w większą liczbę okien inspektowych i pozostałe potrzebne sprzęty, a także pro51
wadzono intensywne działania w celu uzyskania jak największej liczby rozsad .
Wykorzystano ponadto sprzyjającą okoliczność związaną z katastrofalną suszą
1959 r. — ponieważ tytoń okazał się bardziej odporny na jej niszczycielskie skutki
niż inne ziemiopłody, rolnicy chętniej obsadzali nim pola. Na przykład w okręgu
jędrzejowskim bardzo sucha jesień 1959 r. nie pozwoliła wielu rolnikom na zasiew
ozimin. Przez cały wrzesień i październik zwlekali z zasiewami, oczekując opadów, tymczasem susza panowała prawie do połowy listopada. W tym stanie rzeczy
rolnicy musieli szukać innych źródeł dochodu. Moment ten należycie wykorzystały służby agrotechniczne, które w porę dotarły do nich z propozycją podjęcia
48

ANKES, ZPTK, Zakłady Przemysłu Tytoniowego w Krakowie Czyżynach [dalej: ZPTKC],
35 AWD, AWDG 58, s. 2–3.
49
ANKES, ZPTK, ZPTKC, 46. Informacja dla CZPT o nieopłacalności uprawy tytoniu. 1958,
[Pismo Zastępcy Dyrektora ds. Uprawy Tytoniu ZPT w Krakowie — Franciszka Poniewierskiego zaadresowane do Ministerstwa Przemysłu Spożywczego i Skupu i Centralnego Zarządu Przemysłu Tytoniowego, Warszawa ul. Szkolna 4, z dn. 11 lipca 1958, Nr 6142/UU/58.].
50
AAN, ZPT, ZPTWE 1/82, AWDG 59, s. II/1; ANKES, ZPTK, WWTP, 21 PiU, Zjednoczenie
Przemysłu Tytoniowego. Ocena wykonania kontraktacji tytoniu do zbioru 1959 r., s. 1.
51
Wagę i znaczenie wczesnych terminów wysiewów oraz stwarzanie rezerw rozsady tytoniowej
podkreślano już podczas obrad pierwszego posiedzenia Kolegium ZPT w 1959 r.; vide ANKES,
ZPTK, WWTP, 21 PiU, Załącznik do protokołu z posiedzenia Kolegium Zjednoczenia Przemysłu
Tytoniowego z dn. 24 lutego 1959, s. 2.
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uprawy tytoniu52. Zwiększony obszar zasiewu rośliny tytoniowej nie przełożył się
jednak ani na wielkość zbiorów, ani na wydajność z 1 ha, które okazały się niższe
53
niż w roku 1959 .
Nadmieniono już, że w okresie 1957–1959 dało się zauważyć niedobór obsianej powierzchni w stosunku do założonych planów. Podobnie przedstawiała się
sprawa zbiorów. Wyjątkiem był rok 1957, w którym pomimo niewystarczającej
powierzchni uprawowej planowane zbiory zostały wyraźnie przekroczone dzięki
rekordowej wydajności z hektara, najwyższej w powojennej Polsce. Zbiory i wydajność z 1 ha w omawianym okresie przedstawiono w tabeli 10.
Tabela 10. Zbiory i wydajność tytoniu w latach 1956–1960
Rok

Plan pięcioletni

Plany kampanijne

Realizacja

ton

q/ha

1956

43 500

13,6

100,0

46 700

14,6

100,0

33 617

9,9

72,8

1957

44 900

13,6

100,0

46 700

13,9

95,2

52 461

17,1

125,7

1958

47 000

13,8

101,5

46 700

13,8

94,5

36 828

12,2

88,4

1959

49 350

14,1

103,7

48 400

14,5

99,3

41 877

13,8

98,0

1960

51 500

14,3

105,1

49 200

14,5

99,3

40 611

10,5

73,4

ton

q/ha

%
(wskaźnik
wydajności
w 1956
= 100)

ton

q/ha

% uzyskanej
wydajności
do założonej
w planie
pięcioletnim

%
(wskaźnik
wydajności
w 1956
= 100)

Źródło: AAN, ZPT, ZPTWE 1/86, AWZP, s. 8; Rocznik Statystyczny 1960, s. 151.

Bilans wielkości zbiorów liści tytoniowych w stosunku do założeń planu pięcioletniego w przeciętnej skali rocznej ilustruje tabela 11.
Tabela 11. Przeciętna skala roczna zbiorów tytoniu w Polsce i wydajności
w latach 1956–1960
Plany i ich
realizacja
Średnia za okres
1956–1960

Plan
pięcioletni

Plany
kampanijne

Realizacja

ton

q/ha

ton

q/ha

ton

q/ha

% uzyskanej wydajności
do założonej w planie
pięcioletnim

47 250

13,9

47 540

14,3

41 078,8

12,5

89,9

Źródło: AAN, ZPT, ZPTWE 1/86, AWZP, s. 9; obliczenia własne.

52

AAN, ZPT, ZPTWE 1/85, Analiza wyników działalności Jędrzejowskiej Wytwórni Tytoniu
Przemysłowego w Jędrzejowie w 1960 r., s. 14; vide też AAN, ZPT, ZPTWE 1/86, AWZP, s. 8.
53
AAN, ZPT, ZPTWE 1/86, AWZP, s. 8–9.
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Przeciętna roczna planowania wynosiła 47 250 ton, a wykonania — 41 078,8 ton.
Zaistniały niedobór w wysokości 6171,2 ton stanowił 13,1% planu pięcioletniego.
Na tle innych krajów przeciętne roczne zbiory tytoniu w Polsce nie przedstawiały
się najgorzej. W latach 1956–1960 średnia rocznych zbiorów tytoniu wyniosła
41 078,6 ton. Słabsze wyniki od Polski miały m.in. Węgry, Hiszpania, Rumunia
54
czy Republika Federalna Niemiec . Przeciętne roczne zbiory w latach 1956–
1960 w wybranych państwach świata przedstawiono na wykresie 4.
Wykres 4

Źródło: Rocznik Statystyczny 1962, s. 513.

Średnia wydajność z hektara w poszczególnych latach omawianego okresu
ulegała znacznym wahaniom. Z wyjątkiem 1957 r. w poszczególnych latach
była ona niższa od przewidzianej w planie pięcioletnim. Szczególnie w latach
1956 i 1960 odnotowano w tym zakresie słabe wyniki — odpowiednio 9,9 i 10,5 q/
ha. Jeżeli chodzi o przeciętną roczną wartość wydajności w interesującym nas
54

Rocznik Statystyczny 1962, s. 513.

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

416

ANDRZEJ SYNOWIEC

okresie, uzyskano 12,5 q/ha, tj. o 1,6 q/ha mniej, niż zakładano. Wyniki te nie
nastrajały optymistycznie w kwestii realności planów na kolejne lata, tym bardziej że po roku 1958 nastąpiło znaczne nasilenie występowania chorób roślin
tytoniowych.
Jak już wspomniano, najlepsze w analizowanym okresie wyniki uprawowe
tytoniu zarówno w ilości zebranych plonów, jak i wydajności z hektara osiągnięto
w 1957 r. Warto przyjrzeć się czynnikom, których zaistnienie doprowadziło do
tak dobrego wyniku. Na pierwszym miejscu należy wymienić korzystne warunki
klimatyczne — ciepła wiosna umożliwiła wczesne zasadzenia, a wyższa średnia
temperatura w czerwcu i lipcu miała znaczący wpływ na jakość i wydajność liści
tytoniowych. Długa jesień pozwoliła natomiast na zebranie liści w całym kraju;
także burze gradowe pojawiały się tylko sporadycznie i nie wyrządziły tytoniowi
55
większych szkód . Do osiągnięcia tak dobrych efektów przyczyniły się także
czynniki natury organizacyjnej i agrotechnicznej. Należała do nich m.in. stopniowa rejonizacja uprawy tytoniu. W 1956 r. tytoń był uprawiany w 130 powia56
tach , a w roku następnym — w 110. Wycofanie uprawy ze znacznej liczby
powiatów, w których wydajność nie przekraczała nawet 4 ha/q, miało korzystny
wpływ na polepszenie ogólnych warunków uprawy tytoniu. Także zaopatrzenie
plantatorów w materiały niezbędne do uprawy przebiegało sprawniej niż wcześniej. Przyczyniły się do tego w znacznej mierze zniesienie cen reglamentowanych
i sprzedaż towarów potrzebnych w procesie uprawy po cenach wolnorynkowych.
Zwiększone z tego powodu koszty uprawy zostały rolnikom wyrównane w cenach
taryfy wykupowej. Konsekwencjami tego były łatwiejsze nabywanie koniecznych
materiałów oraz bardziej wydajne ich wykorzystanie. Należy również wspomnieć, że ilość nawozów znajdujących się w spółdzielniach gminnych była w tym
czasie większa niż w latach wcześniejszych. Dodatkowe przydziały nawozów
od Centralnego Zarządu Przemysłu Tytoniowego uzyskali zarówno rolnicy, jak
i wytwórnie tytoniu przemysłowego. Dużą aktywność przejawiali pracownicy personelu agrotechnicznego, którzy na swoich terenach usilnie pracowali nad podnie57
sieniem wyników uprawowych .
55

J. S
, Wyniki uprawy tytoniu w roku 1957, „Wiadomości Tytoniowe”, 1958, nr 6,
s. 85. Dodać trzeba, że w niektórych rejonach takie burze w roku 1957 pociągnęły za sobą dotkliwe
skutki. Na przykład w lipcu 1957 r. nad miejscowościami rejonu uprawy Grodzisko gwałtowna burza
gradowa zniszczyła całkowicie lub częściowo większość plantacji tytoniowych. W samej Wólce
Grodziskiej urzędnicy z PZU uznali za całkowicie zniszczonych osiem plantacji, a suma przyznanych
rolnikom odszkodowań osiągnęła kwotę kilkuset tysięcy złotych; vide J. B
, Szkody gradowe
plantacji tytoniowych, „Wiadomości Tytoniowe”, 1958, nr 8, s. 128.
56
AAN, ZPT, ZPTWE 1/86, AWZP, s. 15; AAN, ZPT, ZPTWPiEP, RPT, s. 9. Natomiast J. Skiendzielewski podaje liczbę 129 powiatów, na terenie których uprawiano tytoń w 1956 r.; vide J. S
, Wyniki uprawy tytoniu w roku 1957, s. 85.
57
J. S
, Wyniki uprawy tytoniu w roku 1957, s. 86–87; K. B
, Produkcja
i obrót tytoniem w Polsce, Warszawa 1970, s. 68, 70, 127–128.
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Obfitość zbiorów o wysokiej jakości przemysłowej znalazła odzwierciedlenie w wypłatach, które plantatorzy otrzymali w 1957 r. Przekroczyły one miliard
58
złotych (1 020 765 411 zł) . Dla porównania plantatorzy w roku 1956 uzyskali za
59
swoje zbiory tylko 512 mln zł , różnica była więc znaczna i stanowiła ogromny
zastrzyk finansowy dla polskiej wsi. Zbiór z 1957 r. plasował Polskę na szóstym
miejscu w Europie pod względem produkcji tytoniu, a wysoka jakość surowca
60
pozwoliła przeznaczyć pewną jego część na eksport .
Analizując wydajność z hektara w poszczególnych latach planu pięcioletniego,
warto porównać ją z wynikami uzyskiwanymi w tym czasie w innych krajach.
Polska zajmowała pod tym względem stosunkowo wysoką pozycję. W okresie
1957–1960 średnie roczne plony w skali światowej wynosiły 10,5 q/ha, w Polsce
w latach 1956–1960 osiągnęły zaś wartość 12,5 q/ha. Polska wyprzedzała takie
61
kraje, jak m.in. Czechosłowacja, Jugosławia, Grecja czy Rumunia . Przeciętne
roczne plony z 1 ha (w kwintalach) w wybranych krajach i w Polsce w latach
1956–1960 przedstawia wykres 5.
Wynik Polski, choć lepszy od wielu krajów na świecie, pogorszył się jednak,
jeśli weźmiemy pod uwagę osiągnięcia wcześniejsze. W latach 1948–1952 wydajność kształtowała się w granicach 13,8 q/ha. Porównanie z okresem przedwojennym wypada jeszcze bardziej niekorzystnie, ponieważ wówczas wynosiła ona aż
18,7 q/ha i była jedną z najwyższych na świecie (przy średniej światowej przecięt62
nych rocznych plonów z 1 ha równej 9,6 q/ha) .

58

J. S
, Wyniki uprawy tytoniu w roku 1957, s. 87. Jako przykład uzyskania wysokich zarobków z uprawy tytoniu można podać plantatorów z okręgu pomorskiego, gdzie dochody z ha
przekraczały kwotę ponad 90 tys. zł. Na przykład plantatorka Wiktoria Pospica z Bielaw w powiecie
2
toruńskim uprawiała 1100 m tytoniu i dostarczyła 751 kg surowca, za co uzyskała 10 797 zł,
2
tj. 98 150 zł z ha. Emilia Bryłkowska z Grudziądza uprawiała 1270 m areału i zebrała 751 kg tytoniu,
za który otrzymała 10 797 zł (95 555 z ha). Kolejna plantatorka, Jadwiga Szeklicka z Rudnika (powiat
2
grudziądzki), obsadziła tytoniem 1190 m i dostarczyła 743 kg surowca za 11 185 zł, co dało jej
93 612 zł z ha. Warto także nadmienić, że pokaźne dochody z tytoniu uzyskiwali nie tylko rolnicy, lecz
także mieszkańcy miast i osiedli, którzy uprawiali tytoń na działkach podmiejskich. Na przykład Anna
Rutyna z Kwidzynia (nagradzana kilkakrotnie za wysoką wydajność), uprawiająca tytoń na powierzch2
ni 3300 m , otrzymała w 1957 r. za dostarczony tytoń 19 446 zł. Dochód Jolanty Wiśniewskiej
2
,
z Jabłonowa za tytoń zebrany z obszaru 2750 m zamknął się natomiast w 19 203 zł; vide E. W
Kilka uwag o uprawie tytoniu w okręgu pomorskim, „Wiadomości Tytoniowe”, 1958, nr 6, s. 91.
59
Na przykład w województwie lubelskim 19 i 20 września 1956 mróz był powodem „zwarzenia”
ok. 1 mln kg surowca tytoniowego. Sytuacja powtórzyła się na tym terenie 4 i 5 września 1958. Straty
poniesione przez plantatorów wynosiły kilka milinów złotych, a warto dodać, że żadne ubezpieczenie
nie obejmowało szkód spowodowanych przez mrozy; vide E. B
, Do 15 września tytoń musi
być zebrany z pola, „Wiadomości Tytoniowe”, 1959, nr 7, s. 101.
60
J. S
, Wyniki uprawy tytoniu w roku 1957, s. 87.
61
Rocznik Statystyczny 1962, s. 513.
62
Rocznik Statystyczny 1960, s. 505.
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Wykres 5

Źródło: Rocznik Statystyczny 1962, s. 513.

Najważniejszym elementem, który zasadniczo wpływał na trudności w wykonaniu planów w latach 1958–1959, była zmniejszająca się opłacalność uprawy
tytoniu w stosunku do innych ziemiopłodów. Nie bez znaczenia było podrożenie
robocizny i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności plantacyjnej.
Dopiero podwyższenie cen skupu liści w 1959 r. wpłynęło na znaczny wzrost
powierzchni uprawowej w 1960 r. Ponadto zwiększenie powierzchni uprawy tytoniu w Polsce w ostatnim roku planu pięcioletniego związane było z następstwami
katastrofalnej dla rolnictwa suszy w 1959 r. Jak wspomniano, tytoń odczuł ją
w stopniu znacznie mniejszym niż inne ziemiopłody. Stanowiło to dla rolników
zachętę do uprawy tej rośliny, przy czym należy podkreślić, że do uprawy wróciło
w tym czasie wielu tych, którzy wcześniej jej zaniechali.
W 1960 r. powtórzyła się jednak sytuacja z roku 1956. Ponownie dały o sobie
znać klęski żywiołowe — powodzie zniszczyły ponad 2500 ha plantacji, nie licząc
zamoknięcia i zalania znacznych powierzchni upraw przez wody stojące, powstałe
na skutek nadmiernych i długotrwałych opadów. Największe szkody dotknęły
województwa: krakowskie, kieleckie, gdańskie i bydgoskie. Ogółem należy przyjąć, że co najmniej 3 tys. ha plantacji tytoniowych zostało zniszczonych przez
wodę. Nadmienić również trzeba, że na skutek zbyt obfitych opadów liście tytoniowe ze zbioru 1960 r. były znacznie lżejsze niż w latach o przeciętnych warunDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Z DZIEJÓW PRZEMYSŁU TYTONIOWEGO. UPRAWA TYTONIU W POLSCE...

419

kach klimatycznych. Wytwórnie tytoniu przemysłowego dowiedziały się o tym już
w pierwszych dniach wykupu, a potwierdzenie uzyskały po załadowaniu pierw63
szych komór fermentacyjnych .
Tylko w województwie krakowskim lipcowe powodzie zniszczyły około tysiąca
hektarów upraw. Najbardziej ucierpiały powiaty: Dąbrowa Tarnowska, Brzesko
64
i Bochnia na prawym brzegu Wisły . Straty w surowcu oceniono na około tysiąc
ton. Dodać należy, że plantacje rzadko były ubezpieczone od powodzi, dlatego
ogół plantatorów, którzy ponieśli olbrzymie straty, nie otrzymał za poniesione
65
szkody żadnego odszkodowania . Na Pomorzu deszcze w 1960 r. spowodowały
groźną powódź, a w dodatku woda tak nasyciła glebę, że wyparła z niej cały
zasób powietrza, co spowodowało powstanie warunków niesprzyjających wegetacji roślin, które oddychają nie tylko przez liście, lecz także za pośrednictwem
korzeni. Dlatego też rośliny tytoniowe na terenach o podglebiu mniej przepuszczalnym po długich i obfitych deszczach zaczęły więdnąć (duszenie się rośliny).
Część niżej położonych plantacji uległa całkowitemu zniszczeniu, a prawie połowa
pozostałych została znacznie uszkodzona. Szacuje się, że w 1960 r. nie zebrano
tytoniu z ponad 300 ha, a z powierzchni 1200 ha uzyskano tylko częściowy plon,
66
w dodatku gorszej niż zazwyczaj jakości .
Niekorzystne okazały się także warunki atmosferyczne w okresie wegetacji tytoniu w polu; składały się na nie niska temperatura, małe nasłonecznienie
i nadmierne opady. W rezultacie nawet plantacje położone najwyżej, niedotknięte
powodzią lub podmakaniem, wydały mało wyrośnięte plony, których liście
cechowały się małą treściwością (małą wagą). W 1960 r. odnotowano również
duże nasilenie opadów gradowych, które przyczyniły się do powstania szkód na
63

AAN, ZPT, ZPTWE 1/86, AWZP, s. 8–9; AAN, ZPT, ZPTWE 1/82, Analiza działalności gospodarczej przemysłu tytoniowego za rok 1960 [dalej: ADG 60], s. 4–7, 9. Na potwierdzenie tezy o niskiej
produkcji tytoniu w następnych latach (tj. do roku 1962) podaje się, że w 1962 r. liczba plantatorów
tytoniu stanowiła 85,9 liczby plantatorów z roku 1960, a powierzchnia uprawy — 80,4% stanu z 1960 r.;
vide E. B
, Ekonomiczne problemy produkcji, s. 60. Przyczyną odstąpienia w 1962 r. od
uprawy tytoniu ponad 20 tys. rolników (w stosunku do 1961 r.) było rozprzestrzenianie się groźnej
choroby tytoniu — mączniaka rzekomego; vide idem, Produkcja i obrót, s. 54.
64
Przykładem plantatora z województwa krakowskiego, któremu powódź w 1960 r. zniszczyła
całą dobrze wyrośnięta plantację, jest Jan Bielaszka z miejscowości Lubasz w powiecie Dąbrowa
Tarnowska. Uprawiał on tytoń od 1942 r. i do 1960 miał dobre wyniki. Rok 1960 właśnie ze względu
na powódź okazał się najgorszy. Jednak nie zrezygnował on z uprawy tytoniu i w 1962 r. osiągnął dobre wyniki (rok 1961 także nie był udany w związku z chorobą mączniaka rzekomego); vide W. C , Jak plantator Jan Bielaszka uzyskał dobre wyniki w uprawie odmiany Janina w 1962 roku,
„Wiadomości Tytoniowe”, 1963, nr 12, s. 186.
65
P. B
, Zniszczenia plantacji tytoniu w okręgu krakowskim dokonane przez powódź,
„Wiadomości Tytoniowe”, 1960, nr 12, s. 183, 186–187; vide też S.B., Ubezpieczenia plantacji tytoniu
od powodzi, „Wiadomości Tytoniowe”, 1961, nr 4, s. 61.
66
E. W
, Skutki nadmiernych opadów na Pomorzu, „Wiadomości Tytoniowe”, 1961,
nr 1, s. 10–11.
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powierzchni ok. 7 tys. ha, przy czym dwie trzecie z tego zostało dotknięte w stopniu bardzo wysokim. Odszkodowania wypłacone z tego tytułu przez Państwowy
67
Zakład Ubezpieczeń sięgnęły 100 mln zł . Na przykład huragan z gradem i ulewą,
który 20 maja 1960 przeszedł nad powiatami: rzeszowskim, ropczyckim, dębickim, łańcuckim, przeworskim i lubaczowskim, spowodował uszkodzenie ponad
15 tys. budynków oraz zniszczenie tysięcy hektarów zasiewów zbóż i innych
upraw (w tym tytoniu). Zniszczonych zostało ponad 700 ha w rejonach uprawy
tytoniu. Znaczna grupa poszkodowanych plantatorów była w obliczu doznanych
klęsk tak zdesperowana, że nie chciała nawet słyszeć o ponownych zasadzeniach.
Na szczęście dzięki znacznej rezerwie rozsady w okręgu oraz zbiórce przeprowadzonej w innych okręgach udało się zminimalizować straty i ponownie obsadzić
68
ponad 300 ha plantacji tytoniowych . Istotną rolę w zebraniu rozsady odegrał
Związek Plantatorów Tytoniu — organizacja powołana w 1957 r., zajmująca się
69
wszechstronną pomocą rolnikom uprawiającym tę roślinę w Polsce .

67

AAN, ZPT, ZPTWE 1/82, ADG 60, s. 6–7. W całym 1960 r. wypłata odszkodowań plantatorom
przez PZU wyniosła 180 zł na każde 100 zł wpłaconych składek; vide E. B
, Produkcja
i obrót, s. 147–148.
68
T. M
, Jak zorganizowano pomoc plantatorom dotkniętym huraganem, „Wiadomości
Tytoniowe”, 1960, nr 9, s. 133–134. Ci, którzy byli świadkami zniszczeń wojennych z 1944 r. w związku z walkami o przyczółek baranowski nad Wisłą w powiecie tarnobrzeskim, mówili, że szkody huraganowe z 1960 r. były większe niż te wojenne; vide ibidem, s. 133.
69
W dalszej części artykułu organizacja ta będzie jeszcze wielokrotnie przywoływana w kontekście szeroko rozumianej produkcji surowca tytoniowego. Funkcjonowała ona już przed wojną —
w 1934 r. powstał Centralny Związek Plantatorów Tytoniu z siedzibą w Warszawie, który w okresie
działań wojennych zawiesił swą działalność. Po ich zakończeniu związek wznowił działalność początkowo jako samodzielna instytucja, a od 1946 r. jako jednostka autonomiczna w ramach Związku
Samopomocy Chłopskiej. W 1949 r. uległ likwidacji; vide W. B
, Działalność Związku Plantatorów
Tytoniu [w:] Poradnik plantatora tytoniu, Warszawa 1961, s. 133–134. Zebranie Komitetu
Założycielskiego w sprawie ponownego utworzenia (reaktywacji) Związku Plantatorów Tytoniu zostało zwołane przez Zarząd Główny Związku Samopomocy Chłopskiej i odbyło się 30 stycznia
1957 w gmachu Związku w Warszawie przy ul. Kościelnej 12. Przewodniczącym Zarządu wybrano
Władysława Bajka, przeprowadzono też wybory członków Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;
vide ANKES, ZPTK, Krakowska Wytwórnia Tytoniu Przemysłowego [dalej: KWTP], 11. Protokół
z zebrania Komitetu Założycielskiego Związku Plantatorów Tytoniu PRL. 1958 [dalej: 11 PKZZ],
Protokół z zebrania Komitetu Założycielskiego, odbytego w dn. 30 stycznia 1957 w sprawie założenia
Związku Plantatorów Tytoniu PRL, s. 1–9. Podczas wspomnianego zebrania przyjęto również Statut
Związku Plantatorów Tytoniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, który w § 6 precyzował cele związku. Były nimi: reprezentowanie ogółu zrzeszonych, podnoszenie kultury uprawy tytoniu w celu zwiększenia ilości i poprawy jakości produkcji krajowego surowca oraz obrona interesów plantatorów tytoniu; vide ANKES, ZPTK, KWTP, 11 PKZZ, Statut Związku Plantatorów Tytoniu Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, s. 1.
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Do klęsk żywiołowych dołączyły liczne choroby liści tytoniowych70. W rezultacie wydajność z hektara spadła do zaledwie 10,5 q/ha (rok wcześniej wynosiła
13,8 q/ha), co można porównać z wydajnością z roku 1956, która sięgnęła 9,9 q/ha.
Warto jeszcze dodać, że była to w tym zakresie trzecia najniższa wartość w okresie
powojennym w Polsce. Najniższą wydajność zanotowano w roku 1946 — 9,8 q/
ha (vide tabela 5), ale biorąc pod uwagę trudne warunki powojenne, nie jest to
żadnym zaskoczeniem. Złe wyniki zbiorów z 1960 r. wpłynęły oczywiście na
zmniejszenie opłacalności uprawy tytoniu. W 1960 r. dochód brutto z 1 ha plantacji
71
wyniósł ok. 23 500 zł, podczas gdy w roku 1959 przekraczał 30 tys. zł . Nie dziwi
więc, że rolnicy ponownie musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto nadal
inwestować w uprawę tego ziemiopłodu.
W świetle powyższych uwag i uwzględniając warunki klimatyczne Polski,
wydaje się, że założona w planie pięcioletnim wydajność 14,4 q/ha w stosunku
do realnych możliwości była zbyt duża. Zgodnie z wytycznymi Zjednoczenia
72
Przemysłu Tytoniowego nie powinna ona przekraczać 14 q/ha .
JAKOŚĆ LIŚCI TYTONIOWYCH ORAZ REJONIZACJA ODMIAN
UPRAWY TYTONIU

W Polsce w latach 1956–1960 na skalę przemysłową uprawiane były następujące
odmiany tytoni:
a) tytonie papierosowe jasne: odmiany orientalne średniolistne, czyli półorientalne (m.in.: Złotolistny Ihar, Janina), tytonie pochodzenia amerykańskiego typu Virginia (m.in.: Virginia Joyner, Virginia Skroniowska, Virginia
Kaznowskiego), odmiany typu Burley (np. Burley Włoski, Flandria);
b) tytonie papierosowe ciemne: Kentucky (np. Kentucky 3002, Kentucky Rogozińskiego), Puławski Szerokolistny, Mocny Skroniowski, Nadwiślański
Mały;
c) tytonie cygarowe: Havana IIc;
73
d) machorka: Machorka Pomorska, Machorka Brazylijska .
70

Pojawienie się pod koniec lata 1960 r. we wszystkich okręgach uprawy nowej niezwykle groźnej choroby (tzw. mączniaka rzekomego tytoniu) spowodowało zmniejszenie plonów o ok. 1000 ton;
vide J. Z
, Wyniki wykupu tytoniu w 1960 roku, „Wiadomości Tytoniowe”, 1961, nr 6, s. 82.
O pandemii mączniaka rzekomego w całym polskim przemyśle tytoniowym vide A. S
, Klęska
elementarna w polskim przemyśle tytoniowym w latach 60. XX wieku — wystąpienie mączniaka
rzekomego tytoniu [w:] Od powietrza, głodu, ognia i wojny... Klęski elementarne na przestrzeni
wieków, red. T. G
, Wrocław 2013, s. 279–296.
71
AAN, ZPT, ZPTWE 1/82, ADG 60, s. 8.
72
AAN, ZPT, ZPTWE 1/86, AWZP, s. 10–11.
73
J. B
, Odmiany tytoniu [w:] Tytoń. Uprawa, s. 108–124. Warto też zauważyć, że pod nazwą
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Liście tytoniowe poszczególnych odmian dzieliły się na klasy w zależności od
ich wartości użytkowej. Podział ten był bardzo ważny, ponieważ dla każdej klasy
74
tzw. taryfa wykupowa ustalała inną cenę . Liście tytoni papierosowych jasnych
oraz cygarowych dzieliły się na pięć klas (klasa I — najlepsza), a w każdej z nich
obowiązywały inne stawki. Liście tytoni papierosowych ciemnych dzieliły się na
75
trzy klasy, a machorki — na dwie .
Charakteryzując wyniki uprawowe lat 1956–1960, nie można pominąć zagadnienia jakości liści tytoniowych. W wypadku tytoni papierosowych jasnych (orientalne, Virginia) oraz cygarowych (Havana) decydującą rolę odgrywał odsetek
w całości zbiorów klas wyższych (I+II). Przy pozostałych odmianach rozpatruje się
wyłącznie tytoń klasy I. Ilość zebranego surowca lepszej jakości ma duży wpływ
na kontraktację i rzutuje na politykę odmianową. Reguła ta odnosiła się także do
realizacji zadań uprawowych i kontrakcyjnych zawartych w planie pięcioletnim.
Klasyfikację poszczególnych odmian tytoniowych z wyszczególnieniem zawartości tytoniu klasy wyższej przedstawia tabela 12.
Tabela 12. Procentowy udział klas wyższych w poszczególnych odmianach tytoniu
w zbiorach z lat 1956–1960
Odmiana tytoniu

Lata
1956

1957

1958

1959

1960

Orientalne (kl. I+II)

29,3

55,3

32,0

32,5

43,6

Virginia (kl. I+II)

32,4

53,2

39,0

36,6

41,3

Havana (kl. I+II)

35,0

34,7

37,5

33,5

29,3

Puławski Szerokolistny (kl. I)

54,7

54,8

48,3

61,7

66,5

cji papierosów, w przeciwieństwie do odmian cygarowych, fajkowych itp. Po 1945 r. 99% produkcji
wyrobów tytoniowych stanowiły papierosy, do produkcji których wykorzystywano również surowiec
z innych odmian. Dlatego tytoniami papierosowymi zaczęto określać odmiany, w których wymogi
wykupowe w klasach wyższych przewidywały jasne kolory (żółte, złocistożółte, pomarańczowe itp.);
vide J. S
, Uprawa tytoni papierosowych, Warszawa 1956, s. 9–10. Natomiast wyszczególnione powyżej tytonie papierosowe ciemne oraz machorkę określano jako tytonie ciężkie;
vide J. T
, W. T
, K. D
, Towaroznawstwo surowca tytoniowego, Warszawa
1956, s. 52.
74
Wykup tytoniu corocznie regulowała tzw. taryfa wykupowa wydawana przez Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu. Stanowiła ogół przepisów określających ceny liści tytoniowych oraz
normy ich szacowania. Zawarte w niej przepisy musiał znać każdy ekspert odbierający tytoń na stacji
wykupowej, aby z jednej strony nie skrzywdzić plantatora przez niesprawiedliwą ocenę, a z drugiej
— nie narazić przemysłu tytoniowego na straty. Znajomość przepisów była także w interesie plantatora, aby mógł on przygotować surowiec w odpowiednim stanie do wykupu; vide M. P
,
Starannie przygotować surowiec tytoniowy do odstawy, „Wiadomości Tytoniowe”, 1957, nr 5, s. 65.
75
M. T
, Organizacja uprawy tytoniu [w:] Poradnik plantatora, s. 159.
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Odmiana tytoniu

Lata
1956

1957

1958

1959

1960

Mocny Skroniowski (kl. I)

61,6

63,7

70,8

81,3

66,3

Kentucky (kl. I)

45,7

64,6

42,6

57,7

55,5

Machorka (kl. I)

94,7

90,9

96,4

97,6

94,5

Źródło: AAN, ZPT, ZPTWE 1/86, AWZP, s. 9.

W latach 1956 i 1958 udział tytoni najwyższej klasy w ogólnym zbiorze był najmniejszy w całym okresie objętym planem pięcioletnim. Biorąc pod uwagę jakość
uzyskiwanego surowca, realizacja planu rozpoczęła się dla polskiego przemysłu
tytoniowego niezbyt dobrze. Ze zbioru 1956 r. plantatorzy dostarczali liście słabej
jakości, do czego przyczyniły się przede wszystkim niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie wegetacyjnym (sierpniowe grady i wrześniowe przymrozki).
Zwracano uwagę nie tylko na niską jakość, lecz także wadliwe przygotowanie
liści do wykupu, polegające na ich zbyt dużej wilgotności oraz zanieczyszczeniu
piaskiem i pyłem ziemnym (nawet kilkakrotnie przekraczającym zanieczyszczenie z lat ubiegłych). Nadmiernie wilgotne liście często były także porażone pleśnią, a następnie, zanim zostały przewiezione ze stacji wykupowych do punktów
przerobu, zagrzewały się w belach i pleśniały jeszcze bardziej. Nawet w czasie
suchej i słonecznej pogody dochodziło do wykupu tytoniu mokrego, co świadczyło
o niedbałości plantatorów. W zbiorach 1956 r. znalazło się dużo liści z niedosuszonymi nerwami głównymi. Co prawda taryfa wykupowa dyskwalifikowała taki
towar, w praktyce jednak nie zawsze tego przestrzegano. Wydaje się, że eksperci
76
przywiązywali zbyt małą wagę do jakości liści oraz stopnia ich zanieczyszczenia .
Dodatkowo w 1956 r. skoncentrowanie dostaw surowca od połowy października
do połowy grudnia, przekraczające możliwości jego przerobu przez wytwórnie,
doprowadziło do czasowego przerywania wykupu, co z kolei spowodowało dodat77
kowe straty i plantatorów, i wytwórni .
76

Kontrolerzy ministerialni oraz z Centralnego Zarządu Przemysłu Tytoniowego dostrzegali
usterki i niedociągnięcia na stacjach wykupowych. Z kolei działy uprawy poszczególnych wytwórni
tytoniu przemysłowego apelowały do kierowników stacji oraz inspektorów uprawy tytoniu, aby zwracali oni szczególną uwagę na wszelkie kwestie związane z wykupem tytoniu; vide np. AAN, Centralny
Zarząd Przemysłu Tytoniowego w Warszawie. 1928–1969, Centralny Zarząd Przemysłu Tytoniowego
Wydział Ogólny. Wnioski pokontrolne z przeprowadzonych rewizji przez rewidentów Ministerstwa
Prz[emysłu] Sp[ożywczego] i Sk[upu] i Centr[alnego] Zarz[ądu] Przem[ysłu] Tyton[iowego] w zakładach przemysłu tytoniowego. Rok 1956. 1/28, Pismo Głównego Inżyniera i Zastępcy Dyrektora
Lubelskiej Wytwórni Tytoniu Przemysłowego Józefa Brody do Ministerstwa Przemysłu Rolnego
i Spożywczego, Nr 74/DP/56, 8 II 1956 r., s. 1.
77
J. T
, Uwagi o wykupie liści tytoniowych ze zbioru 1956, „Wiadomości Tytoniowe”, 1957,
nr 3, s. 33–34; W. S
, Dlaczego dostawy surowca muszą być rytmiczne, „Wiadomości
Tytoniowe”, 1959, nr 9, s. 139–140.
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Znacznie wyższej jakości liście uzyskano w roku następnym, co i tak nie
pozwoliło w następnych latach zwiększyć powierzchni uprawy tytoniu.
Ogólnym założeniem przemysłu było, aby tytonie papierosowe jasne stanowiły
około połowy ogólnego areału tej rośliny w Polsce. W okresie 1956–1960 udział
powierzchni obsadzonej przez liście tytoni papierosowych jasnych utrzymywał
się zasadniczo w granicach około 50% ogólnej powierzchni uprawowej tytoniu.
Największą bazą surowcową tytoni papierosowych jasnych był okręg lubelski,
gdzie zlokalizowano prawie połowę ogólnokrajowej powierzchni uprawy tej
odmiany. Najgorszy pod tym względem wynik w skali kraju uzyskano w 1957 r.,
kiedy tytonie jasne zajmowały tylko 42,9% całej powierzchni upraw (przy założeniu w planie pięcioletnim 50,9%). W okresie obowiązywania planu pięcioletniego
dało się zauważyć w tej grupie zwiększenie udziału odmian zbliżonych do typu
tytoni orientalnych (Złotolistny Ihar) ze względu na ich wyższą odporność na cho78
roby liści niż w przypadku odmiany typu Skroniowski .
W przypadku tytoni tzw. ciężkich i cygarowych można zaobserwować kilka
istotnych zmian, szczególnie w ostatnim roku realizacji planu pięcioletniego.
Zwiększony został znacznie udział w ogólnej powierzchni uprawowej odmiany
Puławskiego Szerokolistnego i Mocnego Skroniowskiego, co wynikało z konieczności częściowego zastąpienia w okręgach krakowskim i jędrzejowskim odmiany
Kentucky właśnie Mocnym Skroniowskim (odmiana Kentucky, jako niezwykle
wrażliwa, podlegała w znacznym stopniu porażeniu przez choroby wirusowe i zgorzel). Poza tym w okręgach północnych ograniczano stopniowo uprawę machorki
także na rzecz Mocnego Skroniowskiego. Istotnym argumentem za rozszerzaniem
79
uprawy tej ostatniej odmiany były także względy eksportowe .
Powierzchnia uprawowa Puławskiego Szerokolistnego w stosunku do obszaru
zasiewu Mocnego Skroniowskiego uległa natomiast znacznemu zmniejszeniu.
Puławski Szerokolistny był nadal uprawiany w okręgu lubelskim, natomiast w okręgach: pomorskim, mazurskim, leżajskim i śląskim odmianę tę w ogóle wycofano.
Przyczynami tego kroku były słabe wyniki uprawowe oraz duża podatność tej
odmiany na choroby.
W dwóch pierwszych latach planu pięcioletniego zrealizowane zostały założenia odnośnie do uprawy odmiany Kentucky. W pierwszym roku plan przekroczono
o 4%, a w drugim — o 4,4%. Także w 1958 r. osiągnięto zamierzoną powierzchnię uprawową, choć plan przekroczono już tylko o 0,4%. Gorzej przedstawiała
się sytuacja w latach 1957 i 1960. Przede wszystkim w tym ostatnim roku obszar
zasiewu Kentucky znacznie się zmniejszył (plan — 21,9%, realizacja — zaledwie
13,6%). Przyczyniła się do tego znaczna podatność tej odmiany na choroby, co
dało się odczuć szczególnie w okręgu krakowskim (w którym do 1959 r. zajmo78

Przy czym np. w 1959 r. dało się zauważyć zwiększenie powierzchni uprawowej tytoni orientalnych kosztem Virginii; vide AAN, ZPT, ZPTWE 1/82, AWDG 59, s. II/1.
79
AAN, ZPT, ZPTWE 1/86, AWZP, s. 12; AAN, ZPT, ZPTWE 1/82, AWDG 59, s. II/2.
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wała ona 75% ogólnej powierzchni uprawy tytoniu) i jędrzejowskim (radomskim).
W rezultacie, jak wspomniano, wprowadzono na te tereny uprawę Skroniowskiego
Mocnego. Powiększano też obszar upraw bardziej odpornych krzyżówek liści tytoniowych zbliżonych do Kentucky i suszonych następnie płomieniowo (fire cured).
W przypadku odmiany typu machorka założenia uprawowe nie zostały zrealizowane w żadnym roku obowiązywania planu pięcioletniego. Przemysł tytoniowy
dążył do stopniowego ograniczania obszarów jego uprawy na rzecz tytoni szla80
chetnych . W pierwszych latach realizacji planu w rezultacie przyjętej rejonizacji
odmianowej machorkę całkowicie wycofano z okręgu lubelskiego. W latach 1958–
1960 zmniejszono też powierzchnię jej uprawy w okręgach północnych na rzecz
Mocnego Skroniowskiego. Ponadto w 1959 r. nie objęto machorki — w odróżnieniu od pozostałych odmian — podwyżką cen wykupowych.
Z grupy tytoni cygarowych w Polsce uprawiano tylko odmianę Havana. Jej
udział w ogólnej powierzchni uprawowej tytoniu był mały — w 1956 r. obejmował
zaledwie 0,3% całości areału. W następnych latach przeznaczano pod tę odmianę coraz
więcej obszarów, a najlepszy wynik osiągnięto w roku 1960 (1,2% całości obszaru
tytoniowego). Także przemysł zaczął przywiązywać większą wagę do tej odmiany
i do zwiększenia jej powierzchni uprawowej. W związku ze wzrostem krajowej produkcji cygar oraz z perspektywami eksportu przeznaczonego na nie surowca oczywiste stało się zwiększenie zapotrzebowania na Havanę. Główną bazą jej pozyskiwania
pozostawał okręg śląski, który dysponował najlepszymi dla tej odmiany warunkami
klimatycznymi i glebowymi. W całym okresie powojennym wyróżniały się pod tym
względem powiaty: pszczyński, rybnicko-wodzisławski, raciborski, kozielski i prudnicki. W zasadzie uprawa Havany dawała najlepsze wyniki w powiatach pozostających
81
pod wpływem klimatycznym Bramy Morawskiej . Obsadzone tą odmianą plantacje
mogły być dla rolników źródłem stosunkowo wysokich dochodów. W 1956 r., mimo
niekorzystnych warunków klimatycznych, znaczna liczba plantatorów z okręgu śląskiego uzyskała znaczne dochody, w czym zapewne należy upatrywać przyczyn
82
wzrostu liczby rolników uprawiających Havanę w roku następnym . Odmia80

AAN, ZPT, ZPTWE 1/86, AWZP, s. 12–13; ANKES, ZPTK, ZPTKC, 35 AWD, AWDG 58, s. 4;
szerzej na temat uprawy machorki na ziemiach polskich od okresu przedwojennego do drugiej połowy
lat pięćdziesiątych vide M. G
, J. S
, Uprawa machorki, Warszawa 1958.
81
AAN, ZPT, ZPTWE 1/86, AWZP, s. 13; A. W
, Jak uzyskać dobry surowiec Havana,
„Wiadomości Tytoniowe”, 1958, nr 8, s. 122.
82
Dyrektor Wodzisławskiej Wytwórni Tytoniu Przemysłowego Kazimierz Piskorz podał przykłady plantatorów, którzy osiągnęli następujące dochody: Maria Kowalow z Wodzisławia uzyskała
2
2
z 1230 m 5552 zł, Alojzy Elsner z Lubomii z 1850 m — 6973 zł, Józef Szymiczek (także z Lubomii)
2
2
z 3000m — 11 620 zł. Józef Marks z Gościęcina w powiecie Koźle z 1200 m uzyskał dochód równy
10 156 zł; vide K. P
, Okręg śląski nie może być na szarym końcu, „Wiadomości Tytoniowe”,
1958, nr 2, s. 31. Warto dodać, że w następnych latach, tj. w 1957 i 1958 r, Elsner i Szymiczek ponownie znaleźli się w gronie najlepszych hodowców Havany w regionie; vide też J.D., Przykłady
najlepszych wyników uprawy tytoniu w r. 1957, „Wiadomości Tytoniowe”, 1958, nr 10, s. 153; A. W Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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nę wprowadzono do uprawy także na terenach nadwiślańskich okręgu leżajskiego83.
Warto wspomnieć, że zdaniem rzeczoznawców z Centralnego Zarządu Przemysłu Tytoniowego oraz Kościańskiej Wytwórni Cygar i Papierosów krajowy
surowiec Havany, pod względem zabarwienia, elastyczności i delikatności, nie
ustępował jakością temu pochodzącemu z importu. Jednakże Havana wytwarzana
w Polsce odznaczała się bardzo słabym żarzeniem, co w znacznej mierze dyskwalifikowało ją jako surowiec do produkcji cygar. Było to spowodowane niedocenia84
niem przez plantatorów nawożenia potasowego .
Planowanie działań mających na celu rejonizowanie upraw poszczególnych
odmian stanowiło istotny element długofalowej strategii przemysłu tytoniowego.
Racjonalizacja, zarówno pod względem ogólnego areału w danym okręgu, jak
i uprawianych odmian, była systematycznie aktualizowana, co pozwalało wytypować najbardziej wydajne tereny dla ekspansji uprawy oraz ustalić najlepsze dla
danego terytorium odmiany. Przy analizie zagęszczania uprawy brano pod uwagę
także choroby roślin tytoniowych.
Dzięki rejonizacji odmianowej oraz opracowaniu odmianowych, kampanijnych planów kontraktacyjnych udało się uzyskać znaczny udział odmian potrzebnych z punktu widzenia produkcji w ogólnej ilości upraw. Oczywiście wyniki
były zależne od warunków klimatycznych panujących w poszczególnych regionach kraju, przy czym udział danych grup tytoniu nie odbiegał znacznie od zało85
żeń planu pięcioletniego . Poza prowadzeniem rejonizacji odmianowej przemysł
tytoniowy koncentrował się na hodowli odmian odpornych i wprowadzaniu ich do
masowej uprawy. W ostatnim okresie planu pięcioletniego duży nacisk położono
86
na pozyskanie dla uprawy odpornych odmian Kentucky .

, Wnioski z uprawy Havany, s. 87, 90; Przykłady najlepszych wyników uzyskanych przez
plantatorów tytoniu w roku 1958, „Wiadomości Tytoniowe”, 1959, nr 8, s. 118.
83
AAN, ZPT, ZPTWE 1/86, AWZP, s. 13; T. P
, Leżajsk okręgiem rozwojowym, „Wiadomości Tytoniowe”, 1960, nr 2, s. 17; S. W
, W jakim kierunku nastąpi rozwój uprawy tytoniu
w rejonie jędrzejowskim, „Wiadomości Tytoniowe”, 1960, nr 4, s. 49; vide też ANKES, ZPTK, WWTP,
21 PiU, Zjednoczenie Przemysłu Tytoniowego. Ocena wykonania kontraktacji, s. 3.
84
A. W
, Jak uzyskać dobry surowiec, s. 122. Jak zaznaczał mgr inż. A. Wesoliński
z Wodzisławskiej Wytwórni Tytoniu Przemysłowego, problem żarzenia się liści tytoni cygarowych był
w połowie 1958 r. najpilniejszą sprawą w przedsiębiorstwie. Jednocześnie nadmieniał, że wodzisławski zakład napotykał duże opory w rozprowadzaniu siarczanu potasu wśród rolników uprawiających
Havanę. Rozwiązanie kwestii właściwego żarzenia widział w dołożeniu wszelkich starań, aby plantatorzy w okręgu zwiększyli stosowanie nawozów potasowych, a zaprzestali stosowania nawozów azotowych w formie saletrzanej; vide ibidem, s. 123; 126; vide też idem, Wnioski z uprawy Havany
w 1958, „Wiadomości Tytoniowe”, 1959, nr 6, s. 90.
85
A. W
, Wnioski z uprawy Havany w 1958, „Wiadomości Tytoniowe”, 1959, nr 6, s. 90;
vide też J. D
, Uprawa tytoniu w minionym planie 5–letnim, „Wiadomości Tytoniowe”, 1961,
nr 5, s. 76.
86
AAN, ZPT, ZPTWE 1/86, AWZP, s. 13–14.
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Chociaż pod koniec okresu realizacji pierwszego planu pięcioletniego
w Polsce zmniejszyła się konsumpcja wyrobów tytoniowych oraz nastąpiła niższa od założonej produkcja papierosów, podkreślić należy, że udało się uzyskać
wszechstronny postęp w zakresie zagwarantowania przemysłowi tytoniowemu
odpowiedniej bazy surowcowej. Pozyskano areał 38 500 ha i zapewniono odpowiednią wysokość zbiorów. W porównaniu z 1956 r. zanotowano przyrost obszaru
przeznaczonego pod uprawę tytoniu o ponad 13%. Także areał osiągnięty w ostatnim roku planu przekroczył prawie 7% pierwotnego założenia. W tym czasie
nastąpiła rejonizacja uprawy. Wytypowano obszary, które charakteryzowały się
korzystnymi warunkami glebowymi i klimatycznymi. Ze względu na znaczną pracochłonność uprawy zwrócono również uwagę na kwestie demograficzne, typując
tereny o wysokim współczynniku zaludnienia na jednostkę powierzchni. W rezultacie uzyskano odpowiedni z punktu widzenia zapotrzebowania przemysłu udział
poszczególnych odmian tytoniu w jego ogólnej uprawie — oczywiście w granicach, na jakie pozwalały warunki klimatyczne poszczególnych rejonów kraju.
W polskim przemyśle tytoniowym doskonale zdawano sobie sprawę, że wyniki
uprawowe w znacznym stopniu zależały od kwalifikacji rolniczych, ekonomicznych i organizacyjnych pracowników terenowych. Chociaż od 1958 r. jakość pracy
służby agrotechnicznej uległa wyraźnej poprawie, wciąż pozostawał problem jej
systematycznego doszkalania.
On the history of tobacco industry – cultivation of tobacco in Poland
during the first five-year plan (1956–1960)
Abstract
The agricultural production, that is, in this case, the cultivation of tobacco, makes important
element of the tobacco industry. Final production outputs of the tobacco industry depends to
a large extent on the cultivation area, number of cultivators, and quality of plants. One
of the main goals, therefore, of Polish tobacco industry during the first five-year plan
in Poland was to provide an adequate source material basis. This purpose was accomplished
in 1956–1960, after the area of 38,500 hectares of tobacco cultivation was secured which
ensured an adequate amount of tobacco leaves for the industry.
The whole period of the first five-year plan makes an important chapter in the history of Polish
tobacco industry and is the first stage of important quality changes in this field. The years
1956–1960 were also important for the Polish tobacco industry in the context of tobacco
cultivation in Poland, for the cultivated land area was able to meet the demands of the industry,
detailed plans for regionalisation of the tobacco cultivation were worked out, and new areas
for tobacco farming were established.
During the first five-year plan the tobacco industry carried out broad research and breeding
studies, coordinated to a large extent by the Central Laboratory of Tobacco Industry in Cracow.
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This resulted in new tobacco varieties, resistant to dangerous diseases, which, together with
unfavourable weather conditions and a low profitability of tobacco growing (compared with
other agricultural crops) made a major barrier to contracting the supply of tobacco leaves
by farmers.
It should also be emphasised that in the first stage of the five-year plan, i.e. to 1957, operations
of divisions of tobacco cultivation established at tobacco factories were characterised by great
randomness, insufficient practical application of modern agricultural techniques and the lack
of qualified cadres. From 1958 on, the style of work of the agrotechnical staff was clearly
improved, thanks to, among other things, increased professional qualifications, better
cooperation with the tobacco farmers and better organisation of work.
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Varia biblica
I.

W literaturze dotyczącej genezy profetyzmu biblijnego oraz w opracowaniach
archeologicznych sporadycznie pojawiają się sugestie na temat roli opiatów
w praktyce dywinacyjnej na starożytnym Bliskim Wschodzie, a szczególnie
1
w Palestynie . W opublikowanym w 2015 r. artykule troje izraelskich archeologów
przedstawiło wyniki badań zawartości trzech naczyń pochodzących z Bet-Szemesz
2
z warstw datowanych na XIV w. p.n.e. . Typ naczyń, importowanych lub wzorowanych na naczyniach cypryjskich, świadczy o ich zastosowaniu w funkcji pojemników na cenne płyny. Przeprowadzona analiza zachowanej zawartości nie wykazała
jednak śladów alkaloidów tworzących pozostałości po opiatach. Przeprowadzone
badania wskazują, że w naczyniach tych przechowywano mieszanki sporządzane
3
na bazie oliwy, zapewne perfumy lub lekarstwa . Choć wyniki badań zawartości
naczyń z Bet-Szemesz nie falsyfikują całkowicie hipotezy o możliwości wykorzystywania substancji halucynogennych w starożytnej Palestynie, stanowią ważny
przyczynek osłabiający jej prawdopodobieństwo. Jak dotąd jedyny potwierdzony przypadek obecności resztek opium dostarcza jedno naczynie pochodze4
nia cypryjskiego z Egiptu oraz dwanaście naczyń zawierających ślady skopolinu
— substancji halucynogennej pochodzenia roślinnego, odnalezionych w favissae

1

R. M
, Highs and Lows in the Holy Land: Opium in Biblical Times, „Eretz-Israel”,
t. XX, 1989, s. 148*–154*. Na temat filistyńskich naczyń nawiązujących ikonografią do maku cf.
D. B -S
, Philistine Iconography. A Wealth of Style and Symbolism, Fribourg-Göttingen 2010
(OBO, 241), s. 155–158.
2
Z. C
, S. B
, Z. L
, Is There Opium Here? — Analysis of Cypriot Base
Ring Juglets from Tel Beth-Shemesh, Israel, „Mediterranean Archaeology and Archaeometry”, t. XV,
2015, s. 175–189.
3
Ibidem, s. 180–185.
4
K. K
, Opium Alkaloids in a Cypriote Base-Ring I Vessel (bilbil) of the Middle Bronze Age
from Egypt, „Ägypten und Levante”, t. VI, 1996, s. 159–66.
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w Yavneh-Yam5. Ponieważ znaleziska z Yavneh-Yam reprezentują typową ceramikę filistyńską, można wysnuć przypuszczenie, że w ośrodkach filistyńskich
praktykowano dywinację z wykorzystaniem substancji psychoaktywnych.
Nadal czekają na publikację znaleziska z wykopalisk w Ramat Rahel, stanowiska archeologicznego nieopodal Jerozolimy, gdzie w epoce perskiej znajdowała
6
się zapewne rezydencja perskiego urzędnika otoczona ogrodem (paradeisos) .
Wzmianki o odnalezieniu tam śladów substancji halucynogennych w warstwach
z epoki perskiej sugerują ich związek z perskimi rytuałami, w których stosowano
7
substancję odurzającą haoma .
Baza źródłowa, którą dysponujemy, jest nadal zbyt skąpa, by pozwolić na
rekonstrukcję możliwych zastosowań substancji halucynogennych w starożytnej
Palestynie. Gdyby istniejące dane tworzyły obraz reprezentatywny, wówczas należałoby sądzić, że zjawisko wykorzystywania takich specyfików do celów kultowych pojawiło się, lub przynajmniej nasiliło, wraz z osiedleniem się na tamtych
terenach pochodzącej ze świata egejskiego ludności filistyńskiej. Aby zaryzykować dalsze uogólnianie, trzeba poczekać na kolejne znaleziska archeologiczne.
II.

Biblia zawiera znaczną liczbę wzmianek na temat uprawy winorośli i konsump8
cji wina. Z pewnością był to najpopularniejszy alkohol w starożytnej Palestynie .
Tereny zdatne do zamieszkania określane są jako wydające winorośl (Pwt 8,8;
Iz 5,2; Ag 2,19), a tereny pustynne jako ich pozbawione (Lb 20,5). Owocodajna
winorośl jest w Biblii symbolem urodzaju i dobrobytu (Lb 16,14; Pwt 6,10–11;
Mal 3,11). Wino służyło jako napój przeznaczony do ofiar płynnych (Wj 29,40;
Lb 28,7).
Z pozytywnym znaczeniem tego napoju zdaje się kontrastować symbolika
łącząca ze sobą wino, krew i śmierć. Wino bywa niekiedy wiązane nie tylko
z krwią, lecz także z instytucją monarchii, co najlepiej ilustruje passus z tzw. błogosławieństwa Jakuba w księdze Rodzaju.
5

D. N
, A. A
, R. K
, Cult and Trade in Yavneh Through the Study of Organic
Residues [w:] Yavneh II. ‘The Temple Hill‘ Repository Pit, ed. R. K
, I. Z
, W. Z
,
Fribourg-Göttingen 2015 (OBO, Seria Archaeologica 36), s. 214–223. Liczba dwunastu takich naczyń
jest skromna wobec całego zestawu tego typu artefaktów odnalezionych w tym kultowym repozytorium liczącym 1700 mis i 1400 kielichów (ibidem, s. 220).
6
Na temat wykopalisk w Ramat Rahel vide O. L
, Y. G
, B. A
, M. O
,
Palace and Village, Paradise and Oblivion: Unraveling the Riddles of Ramat Rahel, „Near Eastern
Archaeology”, t. LXXIV, z. 1, 2011, s. 2–49.
7
C. M
, A Paradeisos at Ramat Rahel and the Setting of Zachariah, „Transeuphratene”,
t. XLVIII, 2016, s. 91.
8
Cf. Ph.J. K , L.E. S
, Life in Biblical Israel, Louisville-London 2001, s. 98–101.
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Juda — ciebie będą sławić bracia twoi, ręka twoja będzie na karku wrogów twoich, tobie kłaniać się będą synowie ojca twego. Szczenię lwie, Juda; synu mój,
z łupu, synu mój, się podniosłeś; czai się jak lew i jak lwica, któż go spłoszy?
Nie oddali się berło od Judy ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego,
i jemu będą posłuszne narody. Uwiąże oślę u krzewu winnego, a młode swojej
oślicy u szlachetnej latorośli winnej; wypierze w winie szatę swą, a w krwi winogron płaszcz swój. Pociemnieją oczy jego od wina, a zęby jego zbieleją od mleka
(Rdz 49,8–12).

Zanurzanie płaszcza królewskiego w winie tworzy efektowny obraz poetycki,
którego wymowę wzmaga szczególnie idiomatyczne wyrażenie „krew winogron”
(dam ‘anābîm). Powtórnie zostało ono użyte m.in. w passusie z księgi Pwt 32,14:
9
„Krew piłeś winogron — mocne wino” (dosł.: „pijesz krew winogron — ḥamer”) .
Istnienie takiego związku frazeologicznego może zarówno świadczyć o poetyckiej
fantazji pisarzy biblijnych, jak i wskazywać na pewne symboliczne lub rytualne
związki wina z krwią.
Rozdział dziesiąty księgi Kapłańskiej zawiera passus, który umieszczono
w narracji dotyczącej śmierci Nadaba i Abihu, synów Aarona:
I przemówił Pan do Aarona tymi słowy: Wina i mocnego napoju nie pijcie ani
ty, ani synowie twoi z tobą, gdy będziecie wchodzić do Namiotu Zgromadzenia,
abyście nie pomarli. Jest to przepis wieczny dla waszych pokoleń, abyście umieli
rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nie święte, między tym, co czyste,
a tym, co nieczyste, i abyście nauczali synów izraelskich wszystkich ustaw, które
im ogłosił Pan przez Mojżesza (Kpł 10,8–11).

Zakaz picia alkoholu przez kapłanów umieszczony został dość sztucznie
w opowieści o niejasno uzasadnionej śmierci synów Aarona. Wprowadzenie w tym
miejscu przepisu dotyczącego abstynencji skłaniało komentatorów do uznania,
10
że to właśnie alkohol był przyczyną kary (Kpł 10,2) . Abstynencja od alkoholu
wyróżniała również osoby składające śluby nazyreatu, które łączyły się ze szczególnymi ograniczeniami rytualnymi (Lb 6,2–4; cf. Sdz 13,14). Zjawisko to byłoby
jednak zaskakujące na tle pozytywnej waloryzacji wina jako napoju codziennego
i winorośli — symbolu urodzaju i pomyślności.
Powiązanie alkoholu z kapłanami i prorokami pojawia się m.in. w znamiennym passusie z księgi Izajasza:
Biada dumnej koronie pijaków Efraima i więdnącemu kwieciu jego wspaniałej ozdoby, która jest na głowie odurzonych winem! [...] Ale i ci chwieją się od
wina i zataczają się od mocnego napoju; kapłan i prorok chwieją się od mocnego
9

The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Dictionary, Boston 1906 (repr. 1997), s. 197,
772; The Dictionary of Classical Hebrew, ed. D.J. C
, t. II, Sheffield 1995, s. 443.
10
A. T
, Księga Kapłańska. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz, Częstochowa 2006
(Nowy Komentarz Biblijny), s. 168–169. Abstynencja była zjawiskiem nietypowym, o czym świadczy
wyjątkowy status nazyrejczyków (Lb 6) oraz Rehabitów (Jr 35).
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napoju, są zmożeni winem, zataczają się od mocnego napoju, chwieją się podczas prorokowania, zataczają się podczas wyrokowania. Bo wszystkie stoły aż do
ostatniego miejsca są pełne plugawych wymiocin. Kogóż to chce uczyć poznania
i komu tłumaczyć objawienie? Czy odwykłym od mleka, odstawionym od piersi?
(Iz 28,1.7–9).

W kolejnych wersach niedwuznacznie sugeruje się, że kapłani i prorocy
11
zamroczeni alkoholem udzielają wyroczni , a ich aktywność łączona jest z kultami umarłych: „I wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane, a wasza umowa
z krainą umarłych nie ostoi się. Gdy nadejdzie klęska potopu, zostaniecie zdeptani” (Iz 28,18).
Kojarzenie alkoholu z dywinacją nie wzbudza szczególnego zdziwienia, ale
wyraźna asocjacja tej praktyki z nekromancją i kultem zmarłych otwiera ciekawe
ścieżki interpretacyjne w analizie kolejnych passusów biblijnych dotyczących
12
alkoholu . Szczególną rolę odgrywa tu literacki wątek kielicha wina, który przynosi śmierć. Obraz ten wszedł głęboko w powszechną świadomość dzięki fragmentowi opisującemu śmierć Jezusa, gdzie przybliżenie kielicha oznacza nadchodzący
koniec: „Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz
twoja wola niech się stanie” (Łk 22,42). Skojarzenie wina z zapowiedzią śmierci
zawarte zostało już w proroctwie Jeremiasza:
Tak bowiem rzekł do mnie Pan, Bóg Izraela: Weź z mojej ręki ten kielich wina
gniewu i daj z niego pić wszystkim narodom, do których cię wysyłam, aby piły
i zataczały się, i szalały przed mieczem, który między nie posyłam. Wziąłem więc
kielich z ręki Pana i napoiłem wszystkie narody, do których mnie posłał Pan;
Jeruzalem i miasta Judy, i jego królów, i jego książąt, aby uczynić je pustkowiem,
spustoszeniem, pośmiewiskiem i przekleństwem, jak to jest dziś. [...] Powiesz im:
To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Pijcie i upijajcie się; wymiotujcie i padajcie,
nie mogąc powstać wobec miecza, który poślę między was (Jr 25,15–18.27).

Dla mieszkańców starożytnej Palestyny wino stanowiło naturalny i powszechnie wykorzystywany napój. Trudno przy tym uznać, że abstynencja od alkoholu
była szczególnie zalecana przez teksty biblijne. Zakaz jego picia dotyczy wyłącznie nazyrejczyków oraz kapłanów, przy czym nie ma pewności, czy zapis z księgi
Kapłańskiej 10,8–11 rzeczywiście należy traktować jako obowiązujący przepis,
który wymuszał na kapłanach wstrzemięźliwość w tym zakresie. Przykład kulturowego bohatera — Noego, który po potopie zasadził winnice, a potem upoił
się winem (Rdz 9,20–21), sugerować może co najwyżej ambiwalentny stosunek
do alkoholu, ale z pewnością nie oznacza jednoznaczniej niechęci do samego
11

Ł. N
-S
, Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych,
Toruń 2012, s. 328–330.
12
Związek picia wina z kultem sakralnym i (być może) prostytucją sakralną może sugerować
miejsce Oz 4,17–18: „Efraim zaprzyjaźniony jest z bałwanami, związał się z gronem pijaków!
Ustawicznie uprawiają nierząd, bardziej kochają hańbę niż swoją chwałę”.
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napoju. Jeśli zatem w tekstach prorockich oraz Pięcioksięgu pojawia się związek
wina ze śmiercią, kontekstem nie jest zapewne jego „złowrogi” charakter, lecz
raczej wykorzystanie napoju w czynnościach kultowych. Zapewne to właśnie
aspekty kultu, którego nierozłącznym elementem była konsumpcja wina — o czym
zaświadcza Iz 28 — wpłynęły na jego negatywne postrzeganie w części biblijnych
passusów. Kojarzyło się ono zapewne autorom z kultem zmarłych, a zatem z prze13
jawami religijności, które uznano w pewnym momencie za niestosowne .
III.

W Ewangelii Łukasza znajduje się ważny opis, który wywarł wpływ na późniejsze
wyobrażenia na temat sceny wyśmiewania Jezusa przez żołnierzy:
Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców,
jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze,
przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie Jego
szaty, rzucając losy. A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco
mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem,
Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie.
Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król
żydowski (Łk 23,33–38).

Elementem drwin pod adresem Jezusa jest zatem podanie mu do picia octu.
W Ewangelii Mateusza znajduje się precyzyjny opis gestu podania płynu: „Zaraz
też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę
i dawał Mu pić” (Mt 27,48). Większość polskich tłumaczeń posługuje się w tych
miejscach słowem „ocet” dla oddania greckiego terminu: ὄξος. Jedynie przekład
„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata”, wydane przez Strażnica — Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków
Jehowy w Polsce, słowo to tłumaczy jako „kwaśne wino”. Należy jednak zaznaczyć, że nie jest to zasługą polskich tłumaczy, lecz autorów amerykańskiej podstawy: „New World Translation of the Holy Scriptures” (wyd. 1984). W greckim
oryginale tekst ten brzmi następująco: καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν
σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν. Płyn podany
Jezusowi w gąbce to zatem ὄξος. Przekład tego terminu za pomocą słowa „ocet”
nasuwa skojarzenia (trudno sądzić, że niezamierzone przez tłumaczy) z upokorzeniem, szykanami i złośliwym okrucieństwem, którym mieli się wykazać rzymscy
żołnierze u stóp krzyża. Tymczasem grecki termin ὄξος istotnie oznaczał „kwaśne
wino”, lecz właśnie takie wino, z powodu niższej ceny, należało do najczęściej
13

Na temat kultu zmarłych w starożytnej Palestynie cf. B.B. S
, Israel’s Beneficent Dead.
Ancestor Cult and Necromancy in Ancient Israelite Religion and Tradition, Tübingen 1994 (FAT 11).
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pitych14. Joseph A. F i t z m y e r twierdzi, że termin ten oznacza nie tyle wino
15
kwaśne, ile wytrawne . Przyznaje przy tym, że był to napój powszechnie konsu16
mowany . Badacze w omawianym passusie widzą zatem wątek złośliwego naigrywania się z konającego Jezusa, nie zaś życzliwy gest napojenia go zwykłym winem,
uznając ewangeliczne wzmianki z Mt 27,48 oraz Mk 15,36 za aluzję do Ps 69,22:
„Dodali żółci do pokarmu mego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem”.
Grecki termin ὄξος w LXX pojawia się w kilku miejscach: Lb 6,3; Ps 68(69),22;
17
Rut 2,14; Przysł 25,20 . We wszystkich tych przypadkach jego hebrajskim odpowiednikiem jest termin ḥomeṣ, które wywodzi się z rdzenia ḥmṣ, oznaczającego
18
„być kwaśnym” . Słowo oznaczające wino gorszego gatunku, określane za pomocą
terminu wskazującego na jego kwaśność, pojawia się również w materiale epigraficznym, w jednym z listów z Arad (druga połowa VII w. p.n.e.): „Do Eliaszyba:
przekaż Kittim 2 baty wina na cztery dni i 300 chlebów. Przynieś jutro cały homer
wina. Nie spóźnij się. Jeśli zostało też kwaśne wino, daj im również” (przekł. —
19
Ł.N.-S.) . Zróżnicowanie terminów hebrajskich używanych na określenie wina
doskonale ilustruje Lb 6,3: „to niech powstrzyma się od wina i napoju odurzającego. Nie będzie pił octu winnego i octu z napoju odurzającego, nie będzie pił
żadnego soku z winogron i nie będzie jadł winogron ani świeżych, ani suszonych”
(dosł.: „Od wina (jain) i mocnego napoju (šekar) powinien się powstrzymać.
Kwaśnego wina (ḥomeṣ jain) oraz kwaśnego mocnego napoju (ḥomeṣ šekar) nie
powinien pić. I wszystkich napojów (šeret) z winogron nie powinien pić ani winogron, zarówno świeżych, jak i suszonych nie jeść”).
Można zatem przyjąć, że zarówno grecki termin użyty w Ewangeliach, jak
i związany z nim hebrajski odpowiednik nie miały wskazywać na napój niezdatny
do picia, co sugeruje zastosowanie słowa „ocet” w polskich przekładach. Nie siląc
się na próby rekonstrukcji walorów smakowych wina określanego mianem ὄξος
lub ḥomeṣ, należy mieć na uwadze fakt, że było ono jednym z najczęstszych i najpowszechniej stosowanych napitków w Judei.

14

LSJ9, s.v. podaje przekłady: „poor wine”, „vin ordinaire” lub „vinegar”.
J.A. F
, The Gospel According to Luke X–XXIV. A New Translation with Introduction
2
and Commentary, Yale 2005 (The Anchor Bible 28A), s. 1505. Tłumaczenie tego terminu jako „vinegar” przewija się w literaturze przedmiotu, zwłaszcza interpretującej gest podania wina jako formę
upokarzania Jezusa, cf. D.C. A
jr., Matthew [w:] The Oxford Bible Commentary, ed. J. B
,
2
J. M
, Oxford 2007 , s. 884.
16
J.A. F
, The Gospel, s. 1505.
17
J. L , E. E
, K. H
, A Greek-English Lexicon of the Septuagint, t. I–II, Stuttgart
1996, s.v.
18
D. C
, The Dictionary of Classical Hebrew, t. II, Sheffield 1996, s. 257–258.
19
Y. A
, Arad Inscriptions, Jerusalem 1981, nr 2, s. 15–16.
15
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Wino i Eros
Wybitny znawca wierzeń greckich i wysoce kompetentny badacz kultu Dionizosa, Albert
H e n r i c h s, próbując określić złożony charakter tego bóstwa, napisał kiedyś, że jego
domeną są „four provinces” — wino, teatr, menadyzm i świat podziemny1. Nie zwrócił
on uwagi na jeszcze jedną dziedzinę, w której Dionizos odgrywa niepoślednią rolę. Pisze
o niej znakomita znawczyni ikonografii dionizyjskiej, Cornelia I s l e r -K e r é n y i: „An
essential and characteristic feature of the world of Dionysos, which is extensively documented by iconography […] is precisely sexuality; not as an expression of fertility or
reproductive inclination but of joie de vivre, that is to say, a sexuality which in essence
is »useless« and playful”2.

Związek Dionizosa ze sferą ludzkiej seksualności nie jest jednak cechą tylko
ikonografii. W „Acharnejczykach” Arystofanesa Dikajopolis śpiewa hymn do Falesa,
który jest po prostu personifikacją fallusa, nazywając go „towarzyszem Bakcha”
(przekład Janiny Ł a w i ń s k i e j -T y s z k o w s k i e j). Obraz komediowy nawiązuje tu, rzecz jasna, do rzeczywistych procesji dionizyjskich, w których niesiono
3
wykonane z drewna i skóry fallusy, a mimo przyjętych w nauce interpretacji
trudno widzieć tu funkcje Dionizosa jako Vegetationsgott, skoro Fales nazwany
jest moichos i paiderastes, czyli nie wiąże się wcale z reprodukcją czy płodzeniem
dzieci. Jego związek z Dionizosem to właśnie, jak pisała Isler-Kerényi, joie de
vivre, którą budzi i którą daje ludziom Dionizos. Bóg wina jest zarazem bóstwem
budzącym i wzmacniającym seksualność, dającym radość seksu, którego celem
jest tylko przyjemność.
Tak właśnie rozumiał Dionizosa i działanie wina niesłusznie dziś nieco zapomniany autor z I w. n.e., rzymski stoik, filozof i retor, nauczyciel poety Persjusza,
1

A. H
, „He Has a God in Him”: Human and Divine in the Modern Perception of Dionysus
[w:] Masks of Dionysus, red. Th.H. C
, Ch.A. F
, Ithaca-London 1993, s. 14.
2
C. I
-K
, Dionysos in Archaic Greece. An Understanding through Images, LeidenBoston 2007, s. 1.
3
Cf. M.P. N
, Geschichte der griechischen Religion. Erster Band. Die Religion Griechenlands bis auf die griechische Weltherrschaft, wyd. 3, München 1967, s. 589–594.
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Lucius Annaeus Cornutus. Jest on autorem (po grecku) niewielkiego dziełka dającego charakterystykę greckich bóstw, znanego i cytowanego dziś pod różnymi
tytułami, czasem jako „Peri theon”, zgodnie z tytułem, który przyjął, idąc za
wcześniejszą tradycją nowożytną jego tytułowania i cytowania, Friedrich O s a n n
4
w wydaniu z 1844 r. (powinno być dokładniej „Peri tes ton theon physeos”) , chociaż używane ciągle wydanie Karola L a n g a w serii Bibliotheca Teubneriana
z 1881 r. nosi tytuł „Theologiae Graecae Compendium”, a rękopisy dają „Epidrome
ton kata ten Helleniken theologian paradedomenon”. Był to rodzaj podręcznika czy
wprowadzenia do mitologii, być może przeznaczonego dla początkujących adeptów studiów literackich, czy po prostu uczniów retora, jeszcze dzieci, lub tylko
dla własnego syna, jak można sądzić po zwrocie o paidion w pierwszym zdaniu
5
tekstu . Pisze on (30,9) o ofierze z kozła dla Dionizosa, podając znane w starożytności tłumaczenie, że karze się w ten sposób zwierzę za niszczenie drzewek winnej
latorośli (jako jedyny dodaje też figowce — ton sykon, trzeba przy tym pamiętać, że Dionizos bywa uważany za dawcę nie tylko winnej latorośli, lecz także
6
fig i jest zresztą zwany Sykites ). Twierdzi jednak, że Dionizos cieszy się z tej
ofiary ze względu na jurność kozła (to ocheutikon). Zdaniem autora z tego samego
7
powodu w pochodach dionizyjskich (en tais pompais) prowadzi się też osła oraz
niesie się dla boga phalloi i odbywa phallagogia. To upodobanie Dionizosa do
dzikiej, zwierzęcej seksualności kojarzy Cornutus nieco dalej z działaniem wina,
pisząc, że prowadzi ono do współżycia seksualnego (pros synousian) i dodając,
że z tego powodu niektórzy składają ofiary (thyonton) wspólne Dionizosowi
i Afrodycie.
Wspólną świątynię tych obydwu bóstw znamy z Pauzaniasza (VII 25,9).
Znajdowała się ona w Bura w Achai i pochodziła co najmniej z okresu klasycz4

Cf. L. A
C
, De natura deorom, recensuit commentariisque instruxit F. O
,
Gottingae 1844, s. 1.
5
Korzystam z najnowszego wydania (i przyjmuję według niego podział tekstu): Cornutus. Die
Greichischen Götter. Ein Überblick über Namen, Bilder und Deutungen, wyd. H.-G. N
,
Tübingen 2009 (Scripta Antiquitatis Posterioris ad Ethicam REligionemque pertinentia, XIV).
Wydanie to przynosi także kompetentny przekład tekstu na język niemiecki, komentarz i dogłębne
studia nad jego autorem.
6
Cf. L. F
, The Cults of the Greek States, t. V, Oxford 1909, s. 119.
7
Cf. E. K
, The Ass in the Cult of Dionysus as Symbol of Toil and Suffering, „Anthropological
Journal of Canada”, t. VIII, 1970, s. 41–70. Może warto też przypomnieć ogromnie intersujące studium zapomnianej dziś Olgi F
(F
), Wjazd do Jerozolimy na ośle (o mitologii
i ewangelii), przeł. K. R
i [w:] eadem, Semantyka kultury, red. D. U
, Kraków 2005,
s. 1–41; cf. szczególnie s. 18 (tekst opublikowany w oryginale w roku 1998, na podstawie wersji archiwalnej datowanej na rok 1923 lub 1930). Pisząc o związku osła z Dionizosem, uczona ma zapewne na
myśli (nie podaje żadnych odsyłaczy) kilka wzmianek z późnej starożytności (przede wszystkim
w scholiach do łacińskiego poematu Germanika „Aratea” w wydaniu Alfreda B
z 1867 r.,
Germanici Caesaris Aratea cum scholiis, s. 129 oraz H
, Astronomica II 23), cf. F. O
w: RE
(1907) sub Esel, kol. 652.
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nego, skoro znajdowały się w niej posągi wykonane przez Euklejdesa z Aten,
8
czyli pochodzące z IV w. p.n.e. Wspólny kult Afrodyty i Dionizosa w Bura mógł
9
być oczywiście wcześniejszy . O ich związkach mówił mit, według którego Priap
był synem obojga, co Diodor Sycylijski (IV 6,1) wyjaśnia, pisząc podobnie jak
Cornutus, że wino budzi w pijących gotowość zmysłowej przyjemności (pros tas
aphrodisiakas hedonas). Priap (Priapos) nazywany jest Ithyphallos przez Diodora,
a o tym jego charakterze najlepiej mówi anegdota przekazana w scholiach do
10
„Aratea” Germanika o tym, jak osioł Dionizosa, obdarzony przez boga ludzkim
głosem, „cum Priapo contendere coepit de membro naturali”. Był to niesłusznie
czasem w opracowaniach dotyczących wierzeń greckich pomijany bóg, czczony
11
wcale nie tylko w Lampsakos i okolicach . W słynnej procesji dionizyjskiej
zorganizowanej przez Ptolemeusza Filadelfa w Aleksandrii Priap towarzyszył
12
Dionizosowi (Athen. V 201 c ), co chyba najlepiej dowodzi bliskiego związku
13
ityfallicznego bóstwa z bogiem wina .
Afrodyta, od której imienia pochodzi grecki rzeczownik pospolity oznaczający akt seksualny i przyjemności zmysłowe (ta aphrodisia), była bóstwem
namiętnej, cielesnej miłości (inaczej nieco niż Eros, łączony ze sferą duchową
i uczuciową), a sama też nie stroniła od rozkoszy cielesnych i licznych miłostek.
Jej zdrada prawowitego małżonka (Hefajstosa) z Aresem była już słynną historią
w czasach Homera. Bogini uległa też namiętności do śmiertelnika, Anchizesa, ojca
Eneasza, co chyba ukazuje jej uległość wobec pokus i namiętności, które sama
14
budziła . W Atenach V–IV w. p.n.e. zapewne najsłynniejszym jej kochankiem stał
się Adonis. Święta Adonisa były, być może, przypomnieniem skłonności kobiet
do rozwiązłości i przeciwstawieniem Thesmophorii przeznaczonych dla przyzwo15
itych mężatek .

8

Cf. komentarz F
ad loc. (Pausanias’ Description of Greece, t. IV, London 1898, s. 169).
Cf. V. P
-D
, L’Aphrodite grecque. Contribution à l’étude de ses cultes et de sa
personalité dans le panthéon archaïque et classique, Athènes-Liége 1994 („Kernos. Supplément”, 4),
s. 247.
10
Wydanie B
, s. 130; cf. H
, loc. cit.
11
Cf. O. J
[w:] Roscher LM sub Priapos (t. III, kol. 2967–2990).
12
Atenajos cytuje opis Kallikseinosa z Rodos; cf. FGrH 627 F 2 d.
13
Istniały także inne genealogie Priapa; cf. O. J
, loc. cit. W Hymnie orfickim 6 został on
utożsamiony z Protogonosem-Fanesem gdzie indziej uznawanym za pierwotną postać Dionizosa.
14
Cf. B. B
, Aphrodite and Eros. The Development of Erotic Mythology in Early Greek
Poetry and Cult, New York-London 2007, szczególnie rozdz. III: „Losing Her Own Game: Aphrodite
in the Homeric Hymn”, s. 45–65.
15
Cf. M. D
, The Gardens of Adonis. Spices in Greek Mythology, Princeton 1994, passim
(oryginał francuski ukazał się w roku 1972).
9
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Podobny i w takim budzeniu namiętności, i w jej uleganiu jest Dionizos. Jego
16
epiklezę orsigynaiks poświadcza wprawdzie tylko Plutarch cytujący urywek pieśni kultowej bachantek (PMG 1003), ale bez wątpienia pochodzi on od ornymi
17
i oznacza „pobudzający kobiety”, co może odnosić się do sfery seksualnej .
Podniecał zresztą nie tylko kobiety. W scholiach do Lukiana (Deorum concilium 5)
czytamy o ukaraniu zabójców Ikariosa, znanego bohatera mitu ateńskiego o przybyciu Dionizosa i początku wyrobu wina, którego zabili krewni jego spitych winem
gości, sądząc, że gospodarz ich otruł. Otóż miał się im ukazać Dionizos w postaci
młodziutkiego chłopca (horaiou piados), wywołując w nich natychmiast podniecenie seksualne i gotowość odbycia stosunku („eksemen autous pros hormen mikseos”). Bóg wówczas nagle zniknął, pozostawiając nieszczęśników z satyriasis,
uleczoną tylko poprzez ofiarowanie bogu w procesji podobizn fallicznych (pelina
18
schemata) .
Dionizos sam był znany z licznych miłostek. Diodor Sycylijski, przytaczający
rozmaite, bardzo się od siebie różniące opowieści o Dionizosie i wyodrębniający
różne postacie tego bóstwa (traktując je jako różne osoby), pisze (IV 4,2) o tebańskim Dionizosie, synu Semele, że był on szczególnie skłonny do przyjemności
zmysłowych („pros tas aphrodisiakas hedonas eukataphron”). Szukał ich nie tylko
w licznych związkach z kobietami. Już jakoby u komediopisarza Platona (współczesnego Arystofanesowi) pojawił się wątek miłości Dionizosa do Adonisa (Athen.
456a-b). Motyw ten musiał być popularny w okresie hellenistycznym, ale według
Plutarcha (Sympos. 671 b) utożsamiano czasem obie postaci, co podobno znajdowało wyraz w obrzędach ku ich czci. Jednocześnie Plutarch przytacza fragment hellenistycznego poety Phanoklesa (III w. p.n.e.), autora popularnego w starożytności
poematu o miłostkach homoerotycznych ludzi i bogów („Erotes e kalloi”), który
pisał o porwaniu Adonisa na Cyprze przez Dionizosa (idem, 671c). Namiętność
do Adonisa łączy znowu Afrodytę z Dionizosem. Sam zresztą mógł być przedmiotem pederastycznego pożądania, skoro grecki mitograf już z epoki cesarstwa
19
(I lub II w. n.e. ), Ptolemeusz Hefestion (właściwie raczej syn Hefestiona, zwany
też Chennos) w swoim dziele „Kaine historia” (znanym nam tylko z „Biblioteki”
Focjusza) pisze (Phot. cod. 190 [150a]), że był on kochankiem (eromenos)
Cheirona, od którego nauczył się obrzędów i wtajemniczeń bachicznych („tous te
komous kai tas bakcheias kai teletas”). Według bardzo późnej wersji historii (znanej już z Homera) o prześladowaniu Dionizosa przez Likurga zniewieściały i roz16

Trzeba zaznaczyć, że u Plutarcha występuje tylko accusativus. Nigdzie nie mamy poświadczonego nominativu. Również tylko w accusativie poświadczony jest niejednoznaczny epitet Dionizosa
orsibakchas (cf. LSJ s.v. „inspiring Bacchants”), występujący u Bakchylidesa, Dithyramb. 19 (15), 49;
cf. Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. D
, Warszawa-Poznań 1996, s. 311: „wpędzający
w bachiczny szał”.
17
Słownik LSJ: „one who excites women”.
18
Scholia in Lucianum 52 (edidit H. R , Lipsiae 1906, s. 211–212).
19
Cf. RE (1959) sub Ptolemaios nr 77, kol. 1862.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

WINO I EROS

439

wiązły bóg miał słynąć z upowszechniania homoseksualnej rozpusty w greckich
gimnazjonach, czy wręcz sam się w nich prostytuować („cinaedum enim fuisse
20
et amatorum servisse libidinibus Graecorum gymnasiis decantatur” ). Dionizos
jest zresztą podwójnej natury (diphyes), jest zarówno kobiecy, jak i męski, a ten
21
przewijający się w różnych źródłach wątek w sposób najbardziej konsekwentny
22
podejmuje słynny 42 hymn orficki z II w. n.e. utożsamiający go z boginią Mise .
Zrozumiałe zatem, że podnieca on i kobiety, i mężczyzn, budzi seksualność obu
płci i dla obu jest ponętny. Wyraża także przyjemności cielesne, jakie z erga
Afrodyty czerpią tak kobiety, jak i mężczyźni. Sprzyja też miłostkom innych. Do
niego zwraca się Anakreont (PMG 357) z prośbą o pomoc w pozyskaniu przychylności ukochanego Kleobulosa. Dionizos jest u niego towarzyszem Afrodyty
i Erosa, trójka bóstw zabawia się wraz z Nimfami (sympaidzousin). Topos wspólnego działania Dionizosa i Erosa pojawia się i w epoce późniejszej, kiedy Achilles
Tatios (II 3) obu nazywa biaioi theoi, a wino uważa za stymulator miłości (erotos
trophe). Nie jest tu oryginalny, nawiązuje do znanego mu z całej tradycji greckiej
toposu, dla którego charakterystyczne jest uznanie wina za dobrodziejstwo ludzkości, dar bogów i najlepszy środek przeciwdziałający smutkom i troskom, a dający
radość i przyjemność miłości fizycznej, zabawy i wznoszenia się ponad poziom
codzienności.
23
W II księdze swojego uczonego dzieła Atenajos zbiera różne wypowiedzi
poetów o działaniu wina i cytuje fragment Iona z Chios (PMG 744; V w. p.n.e.),
w którym wino jest wprost utożsamione z Dionizosem, a to „dziecię nieujarzmione,
byczogłowe” (przekład J. D a n i e l e w i c z a) jest „sługą miłostek hałaśliwych”
(barygdoupon Eroton). Unosi ono wyżej umysł ludzki (aersinoon) i ma władzę nad
ludźmi (anthropon prytanin). Nie byłoby miłosnych uniesień, nie byłoby radosnej
zabawy, gdyby nie działanie wina — Dionizosa, boga dającego radość seksu.

20

(F

21
22
23

F

M
, De errore profanarum religionum, VI 7; cf. komentarz R. T
ad loc.
M
, L’erreur des religions paiennes, Paris 1982, s. 227–228).
Cf. W. L
, Dionysos dimorphos, „KHKM, t. XLVI, 1998, s. 87–92.
Cf. komentarz G. Ricciardelli do: Inni orfici, wyd. G. R
, [Milano] 2000, s. 400–401.
Przekład polski: A
, Uczta mędrców, przeł. K. B
, J. D
, Poznań 2010.
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Wino i grzech,
czyli Piotra Damianiego traktat
o wodzie i abstynencji
Reguła św. Benedykta, od czasów karolińskich tekst konstytutywny zachodniego
monastycyzmu, regulowała wiele kwestii w sposób pobieżny, jak chociażby sprawę
stroju mnichów czy zasady spożywania pokarmów i napojów. O piciu wina wspo1
mina ona dosyć ogólnie w specjalnym rozdziale „O mierze napoju” . Prawodawca
ubolewa w nim, że wprawdzie picie wina nie przystoi mnichom, ale trudno jest ich
do takiej wstrzemięźliwości przekonać, dlatego zaleca pić mało (niecały litr dziennie), nie do przesytu i tak, aby nie dochodziło w klasztorze do pijaństwa. Benedykt
zapowiada również, że jeśli ktoś jest w stanie obejść się bez wina, otrzyma w przy2
szłości szczególną nagrodę . Umiarkowane zalecenia Reguły nie były, jak wiemy,
rygorystycznie przestrzegane nawet w centrum zachodniego życia monastycznego
— burgundzkim opactwie w Cluny. W latach dwudziestych XII stulecia rozgorzała polemika cystersko-kluniacka w kwestii nieprzestrzegania Reguły przez
3
mnichów benedyktyńskich, a zwłaszcza ich obżarstwa i opilstwa . Święty Bernard
z Clairvaux w piśmie do opata Wilhelma z Saint-Thierry pisał oburzony, jak dalece
współczesny im monastycyzm kluniacki odszedł od pierwotnych ideałów, a czarni
mnisi dogadzają sobie przy stole, stroją się w wykwintne szaty, pysznią się i na
każdym kroku okazują swoje dostojeństwo. Bernard grzmi: „Cóż zaś powiem
o piciu wody, skoro nie dopuszcza się wcale mieszania z nią wina?”. Zauważa
dalej, że mnisi kosztują przy stole różnych win, wybierając z nich najmocniejsze;
z kolei w wielkie święta pije się je w Cluny zaprawione miodem i wonnymi przy1

Święty B
zN
, Reguła, tłum. A. Ś
, Kraków 1994, 40, s. 162n.
O roli wina w monastycyzmie benedyktyńskim przede wszystkim G. A
, „Infundit vinum
et oleum”. Olio e vino nella tradizione monastica [w:] Olio e vino nell’Alto Medioevo, t. II, Spoleto
2007 (Settimane di Studio della Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 54), s. 1099–
1203; vide również pozostałe studia zebrane w obu pokonferencyjnych tomach.
3
Cf. M.T. G
, Jeszcze posiłek czy juz obżarstwo? Kluniacko-cysterski dwugłos o jedzeniu
i piciu w klasztorach, PH, t. CII, 2011, z. 4, s. 577–589.
2
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prawami. Cysterski święty odrzuca tłumaczenia, jakoby trunek taki pito z powodu
choroby żołądka, twierdząc, że czyni się to, aby pić więcej i smaczniej. Bernard
kończy ironicznie: „Lecz gdy żyły będą wezbrane winem, pulsując w całej głowie,
czyż powstający od stołu pragnie czegoś innego niż spać? Jeśli zaś tego, co jeszcze
4
nie wytrzeźwiał, zmusisz do czuwań, wydusisz z niego raczej lament niż śpiew” .
W odpowiedzi na zarzuty opata Clairvaux powstało kilka pism, w tym „Apologia” Hugona z Amiens, w której znalazł się argument nie do zbicia: „Podobnie
w Kanie Galilejskiej, gdy łaskawy Jezus uczestniczył w pewnym weselu, ucztujący nie byli, jak sądzę, karmieni jałowymi jarzynami i papkami ze zboża, lecz
5
raczej wspaniałymi i rozmaitymi daniami” . Hugon w swoim dziele nie przeczy,
że czasami w klasztorze znajdzie się jakiś pijaczyna, ale z rozbrajającą szczerością
twierdzi, że lepiej, aby taki mnich poszedł spać, niż w obecności trzeźwych braci
bełkotał i nie mógł ustać na nogach.
Reguła św. Benedykta, jak wspominałem, wiele kwestii omawiała ogólnie,
przekazując zarządzającym klasztorami jedynie wskazówki. Jak w opactwach
wyglądała praktyka, mówią nam różnego rodzaju źródła, w tym fascynujące
w swym bogactwie „Consuetudines”, czyli „Zwyczajniki”. Regulowały one różnorakie kwestie związane z organizacją dnia codziennego, pożywieniem, pracą,
snem, odpoczynkiem, a także porządkiem liturgii, wychowaniem konwersów,
zarządzaniem majątkiem, czy wreszcie kontaktami ze światem zewnętrznym.
W pochodzącym z lat osiemdziesiątych XI stulecia „Ordo” Bernarda z Cluny wino
jest wszechobecne, czytamy o winie do posiłku i o winie grzanym, o winie jako
lekarstwie i trunku rozdawanym w ramach jałmużny, przechowywanym w klasztornej piwnicy i wydzielanym mnichom do specjalnych naczyń wyznaczających
6
jego codzienną porcję . Kluniaci opracowali nawet — skoro przez większość czasu
winni byli zachowywać milczenie — specjalny system znaków migowych, wśród
7
których znalazł się i taki, który oznaczał wino .
Monastycyzm kluniacki, będący emanacją optymistycznej formy pobożności
pełnego średniowiecza, przeciwstawić można pesymistycznemu środowisku italskich eremitów XI w. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tego nurtu reli8
gijności był autor „Żywota św. Romualda”, Piotr Damiani (1007–1072) . Żywot
ten, pierwszy zachowany utwór Damianiego, jest jednocześnie swego rodzaju tek4

B
z C
, Apologia do opata Wilhelma [w:] Polemika kluniacko-cysterska
z XII wieku, tłum. E. B
, red. M.T. G
, Kraków 2010 (Źródła Monastyczne 55),
s. 133–134.
5
H
A
, Apologia [w:] Polemika kluniacko-cysterska, s. 264, o piciu wina: s. 273n.
6
Bernardi Ordo Cluniacensis [w:] Vetus disciplina monastica, wyd. M. H
, Paris 1726,
s. 134–364.
7
O fascynującym języku migowym mnichów z Cluny vide S.G. B
, Silence and sign language
in medieval monasticism. The Cluniac tradition ca 900–1200, Cambridge-New York 2007 (Cambridge
studies in medieval life and thought 4, 68).
8
Vita beati Romualdi, wyd. G. T
, Roma 1957 (Fonti per la storia d’Italia 94).
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stem programowym, zawarte w nim idee eremita rozwijał w swojej dalszej twórczości — chodzi tu przede wszystkim o wskazanie życia anachoreckiego, pełnego
wyrzeczeń, postów, umartwień fizycznych i nieustannych modlitw, jako najpewniejszej drogi prowadzącej ku zbawieniu. W wielu miejscach tego dzieła Damiani
podjął także kwestię spożywania przez eremitów wina. Na pewnym etapie swego
doskonalenia Romuald dowiedział się, że w okolicach Wenecji mieszka pewien
uduchowiony pustelnik; udał się więc do niego i postanowił pozostać pod jego
kierownictwem. Marinus był mężem prostodusznym i nieskazitelnie niewinnym,
choć nie nauczył się życia pustelniczego od żadnego mistrza. Pustelnik, jak informuje Damiani, miał zaś taki sposób życia, że przez cały rok w trzy dni powszednie
w tygodniu jadł pół bochenka chleba i garść bobu, a w pozostałe trzy spożywał z rozsądnym umiarem wino i potrawkę. Każdego dnia odśpiewywał też cały Psałterz,
przechadzał się z Romualdem po pustelni, śpiewając psalmy — dwadzieścia pod
9
jednym drzewem, a trzydzieści lub czterdzieści, pod innym . Święty Romuald, nienawidzony za rygorystyczne wymagania wobec współbraci, często zmieniał miejsce pobytu. Kiedyś przeniósł się do miejsca zwanego Bagno di Romagna, gdzie
przebywał dość długo, zbudował klasztor ku czci świętego archanioła Michała
i zamieszkał w położonej nieopodal niego celi. Gdy współbracia dowiedzieli się,
że sporą sumę przekazał na odbudowę zniszczonego ogniem „konkurencyjnego”
klasztoru, unieśli się przeciwko niemu potwornym gniewem, także i z tego powodu,
że wielokrotnie sprzeciwiał się ich niegodziwym obyczajom. Zmówiwszy się więc,
napadli na celę Romualda i dotkliwie pobili go kijami. Eremita postanowił zatem
szukać zbawienia w innym miejscu, mnisi zaś — dokonawszy od dawna upragnionej zemsty i poczuwszy ulgę, jakby zrzucili ciężkie brzemię — urządzili sobie
zabawę i aby tak radosne świętowanie uczynić jeszcze przyjemniejszym, postano10
wili nabyć miód w celu zaprawienia nim wina dla biesiadników .
Zupełnie inaczej przedstawia się obraz innego mnicha, Weneriusza z Tivoli,
który był tak prosty i pokorny, że wszyscy bracia szydzili z niego, pogardzali nim
i uważali za bezrozumnego szaleńca; niektórzy policzkowali go, inni oblewali
pomyjami, jeszcze inni zaczepiali wyzwiskami i obelgami. Weneriusz nie wytrzymał takiego traktowania, opuścił zgromadzenie i uciekł na pustkowie, gdzie „miesz11
kał przez sześć lat surowo poszcząc bez żadnej potrawki ani wina” . Damiani
opisał również, jak wspaniałe eremickie życie toczyło się w czasach Romualda
w Sitrii: wszyscy chodzili tam boso, zaniedbani, bladzi i zadowoleni ze skrajnej
surowości warunków, a niektórzy, zamknięci za zaryglowanymi drzwiami, wydawali się tak umarli dla świata, jakby już byli złożeni w grobie. Nikt nie znał tam
12
wina, nawet w przypadku najcięższej choroby .
9

Ibidem, IV, s. 20.
Ibidem, XVIII, s. 42n.
11
Ibidem, XXIV, s. 50.
12
Ibidem, LXIIII, s. 104n.
10
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Widzimy więc, że świat benedyktynów zamieszkujących w monumentalnych,
często i luksusowych klasztorach oraz codzienność ich kolegów, którzy postanowili wieść życie eremickie, drastycznie się różniły. Dosyć długo stosunek Piotra
Damianiego (widoczny chociażby w „Żywocie św. Romualda”) do życia cenobialnego był krytyczny, uważał bowiem, że klasztor jest jedynie przejściowym etapem w życiu każdego mnicha, który powinien ostatecznie doskonalić swoje życie
w eremie. W 1063 r. Damiani, wypełniając funkcję legata papieskiego w Galii,
przebywał w Cluny i dzięki tej wizycie zapoznał się dogłębnie z tamtejszymi zwyczajami, a także siłą i potęgą modlitw burgundzkich mnichów. Kilkadziesiąt więc
lat po napisaniu „Żywota św. Romualda” przekonał się do monastycyzmu w wersji
Cluny oraz do faktu, że także on może prowadzić do świętości. Efektem zmiany
nastawienia do burgundzkiego opactwa są cztery listy, które napisał już z Fonnte
13
Avellanna, pełne podziwu dla służby Bogu, która była tam sprawowana . Wizyta
w Burgundii przekonała Damianiego nie tylko do monastycyzmu kluniackiego,
lecz w ogóle do cenobityzmu. Po powrocie z Galii wizytował on kilka razy Monte
Cassino, skąd wcześniej nie przyjmował zaproszeń. Wydaje się więc, że po kilkudziesięciu latach XI stulecia zaczął powoli zanikać rozdźwięk pomiędzy oboma
rodzajami życia mniszego. Nie zmienił się jednak stosunek eremitów do ascezy
i ciągłego umartwiania się. Zachował się bowiem opis legacji Piotra Damianiego
do Galii, w którym czytamy, że nawet w podroży (na co zezwalała Reguła) nie
zmieniał on swoich codziennych praktyk, nie zaniechał śpiewania psalmów ani
zwyczaju czuwania, nie zaniedbywał postów i nie lekceważył dyscypliny milczenia. Autor relacji opisuje również jak Damiani zwiódł towarzyszy w kwestii swojego postu. Otóż wśród Gallów, jak donosi relacja, powszechny był zwyczaj, że
naczynia na wino najpierw powlekano wewnątrz smołą, potem zlewano zaś do
nich trunek w celu jego przechowania. Mieszkańcy Galii co prawda utrzymywali,
że ich wina są dzięki temu zaprawione wonnym aromatem, większość przybyszów
odsuwała je jednak ze wstrętem, bo zalatywały smołą. Uczestnicy legacji szybko
do tegoż wina się przyzwyczaili, taki napój zaleciła im bowiem „świerzbiączka
pożądliwego gardła”. Towarzysze podróży sądzili, że Damiani nie chciał uczestniczyć w ucztach, na których trunek ten był serwowany, ponieważ tak brzydził się
jego aromatu. Dopiero później zrozumieli, że przez całą wędrówkę po Galii zachowywał on dyscyplinę ścisłego postu; żadnymi prośbami nie dawał się przekonać,
aby wypić chociaż trochę wina. Zachowanie eremity było tym godniejsze podziwu,
że woda w Galii — jak twierdzi autor relacji — z trudem gdziekolwiek okazywała
14
się zdatna do picia .
13

Cf. U. L
, Pier Damiani e la proposta di perfezione al mondo monastico negli anni sessanta
dell’XI secolo [w:] Fonte Avellana nel secolo di Pier Damiani, red. N. D’A
, Negarine di
S. Pietro in Cariano, [Verona] 2008 (Centro Studi Avellaniti), s. 245.
14
De gallica Petri Damiani profectione et eius ultramontano itinere, wyd. G. S
, A. H , Lipsiae 1934 (MGH SS, XXX/2).
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

WINO I GRZECH, CZYLI PIOTRA DAMIANIEGO TRAKTAT O WODZIE I ABSTYNENCJI

445

Zamożny, robiący karierę nauczyciela Piotr Damiani, zmęczony życiem świa15
towym, w wieku 23 lat, w roku 1035, wstąpił do eremu w Fonte Avellana . Na
przełomie lat 1040/1041 został zaproszony do słynnego opactwa w Pomposie,
gdzie nauczał egzegezy biblijnej i w tym okresie zaczął pisać swoje pierwsze
16
dzieła, jak „Żywot św. Romualda” czy list-traktat „Antilogus contra Iudaeos” .
W 1043 r. został przeorem Fonte Avellana i zaprowadził w klasztorze zwyczaje
zapoczątkowane przez św. Romualda, znane nam ze wspomnianego żywota pióra
Damianiego. Nie poświęcał się wyłącznie życiu monastycznemu i eremickiemu,
np. wziął udział w koronacji rzymskiej Henryka III w 1047 r., często podróżował
do Rzymu, brał też udział w reformatorskich synodach zwoływanych przez Leona
IX. Osiągał kolejne szczeble kariery kościelnej (w roku 1057, mimo swoich protestów i sprzeciwów, został mianowany kardynałem-biskupem Ostii), pełnił funkcję
legata papieskiego do Mediolanu, Cluny i Florencji. W 1067 r. ostatecznie zrezygnował z zaszczytów i urzędów, powrócił do Fonte Avellana i odtąd służył dziełu
reformy Kościoła swoim piórem, skupiał się przede wszystkim nad zagadnieniami
związanymi z życiem monastycznym i eremickim. Zmarł w roku 1072 w Faenzy,
podczas powrotu z podróży do swojego rodzinnego miasta, Rawenny.
W pierwszej połowie 1045 r. Piotr Damiani napisał do pewnego eremity,
Wilhelma, który obiecywał, że wstąpi do Fonte Avellana, ale ostatecznie tego nie
17
uczynił . List ten cieszył się wśród badaczy myśli Damianiego dość skromnym
18
zainteresowaniem . Przeor bez ogródek wymawia Wilhelmowi, że ten nie dotrzymał obietnicy, nie mógł bowiem zaakceptować zakazu picia wina w klasztorze
przezeń kierowanym. Pyta kandydata, nie kryjąc zjadliwej ironii: „Dic, rogo, quid
te ab heremi austeritate deterruit? Cur animum bellatoris Christi terror degener
19
occupavit? Numquid vini sapor […]?” . W związku z tym postanowił wykazać
Wilhelmowi, jak niebezpieczne jest wino i jak licznymi zaletami cieszy się woda.
15

O życiu i bogatej, różnorodnej twórczości Piotra Damianiego vide K. S
, Mury
Sodomy. Piotra Damianiego „Księga Gomory” i walka z sodomią wśród kleru, Kraków 2011; wśród
nowszej literatury vide także W.D. M C
, „Odiosa sanctitas”. St Peter Damian, Simony,
and Reform, Toronto 2011 (Studies and Texts 177); P. R
, The Theology of Peter Damian. „Let
Your Life Always Serve as a Witness”, Washington 2012; U. L
, Come angeli in terra. Pier
Damiani, la santità e la riforma del secolo XI, Roma 2012.
16
Autor niniejszego tekstu przygotowuje wydanie polskie tego fascynującego dzieła.
17
List 10, w: Die Briefe des Petrus Damiani, wyd. K. R
, München 1983 (MGH BdK,
t. 4/1), s. 128–136; dodajmy na marginesie, że wydawca nie zna przechowywanego w Polsce,
pochodzącego z drugiej połowy XV w. przekazu rękopiśmiennego listu: Biblioteka Uniwersytetu Wrocłwskiego, sygn. IV O 7: Liber fratris Johannis Hungari de Bartpha, k. 235r–235v, 242v–246r, Epistola
perpulcra Guillino heremite dictata.
18
Wśród wyjątków wymienić trzeba tekst N. D’A
, Il vino negato. Riforma religiosa
e astinenza nel Medioevo regolare [w:] La civiltà del vino. Fonti, temi e produzioni vitivinicole dal
Medioevo al Novecento, red. G. A
, Brescia 2003, s. 327–339.
19
List 10, s. 128.
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Jak w przypadku innych dzieł eremity, tak i tutaj mamy do czynienia z argumentacją
nieoczywistą. Otóż twierdzi on, że picie wina, podobnie jak spożywanie mięsa oraz
związki z płcią przeciwną, jest dla eremitów zakazane, ponieważ odciąga uwagę
od Stworzyciela, a przykuwa ją do tego co ziemskie. Przecież wino pije się nie po
to, żeby zaspokoić pragnienie, lecz dla osiągnięcia przyjemności, jego miły smak
kieruje myśli mnicha ku doczesności. Zachwycając się winem, mnisi podziwiają
jego smak, konsystencję, aromat i blask, który płynie z kielicha, a zapominają, że
wszelkie uwielbienie należy się wyłącznie Bogu. Człowiek, który wyprodukował
winny napój, sam sobie gratuluje umiejętności, analizuje, jakie czynniki sprawiły,
że udał się tak doskonale i już planuje przyszłoroczne winobranie, zamiast skupić
się na tym, co w przyszłości jest rzeczywiście istotne. Grzeszny w fakcie picia
wina jest nie tylko zachwyt jego smakiem, lecz także przede wszystkim skutki,
jakie może ono przynieść. Wino, które tak pięknie się czerwieni i lśni w kielichu,
i tak miękko płynie przez gardło, w końcu kąsa niczym żmija i zatruwa jadem nieszczęsnego mnicha: stąd mętne oczy, swary, awantury, zadane w bójce rany.
Oczywiście Damiani nie zapomina o koronnych argumentach mnichów, jakoby wino było wszechstronnie działającym lekarstwem. Zwraca się ironicznie do
Wilhelma, że ten może żalić się na ból głowy czy brzucha i pragnąć skorzystać
z leczniczych właściwości wina. To są tylko wymówki cieleśnie żyjących mnichów, grzmi Damiani, gdyż to woda może orzeźwić chorego, podczas gdy wino
często zabija. Na poparcie swoich tez przywołuje przykłady postaci biblijnych,
w tym Jakuba, który chociaż nie pił wina, nigdy nie wzywał lekarza; podobnie
ludzie przed czasami Noego nie znali wina, a mimo to nie chorowali. Przywołując
postać biblijnego patriarchy, przypomina też, że jako jedyny sprawiedliwy został on
wraz z rodziną ocalony z wód potopu, następnie zgrzeszył zaś nagością, obnażając
się właśnie po wypiciu pożądanego przez Wilhelma napoju. Podobnie Lot potrafił
prowadzić bogobojne życie w Sodomie, niestety, wypiwszy za dużo, nie zachował czystości. Skoro nawet tak wielkie postacie stawały się bezradne i otwarte na
grzech po wypiciu wina, o ileż bardziej jest więc ono niebezpieczne dla zwykłych,
„szeregowych” eremitów.
20
Alternatywą dla mnicha, zadaniem Damianiego, jest jedynie woda . To na
jej dobroczynnych właściwościach skupia się w liście do Wilhelma, grupując
swoje argumenty w kilka kategorii. Avellanita oddaje jej głos, tak by sama mogła
wygłosić swoją apologię. Przede wszystkim woda jest życiodajna, gdyby nie jej
działanie, promienie słoneczne spaliłyby świat i nawet same winne grona istnieją
tylko dzięki niej. Eremita nie zapomina również o jej codziennym zastosowaniu:
do mycia, prania, nawadniania pól, napędzania młyńskich kół, transportu i podróżowania, a także przypomina, że jest ona siedliskiem ryb. Dalej podkreśla tajemni20

O roli wody zarówno w życiu codziennym, gospodarczym, jak i symbolicznym człowieka średniowiecznego vide liczne studia zgromadzone w tomach L’acqua nei secoli Altomedievali, t. I–II,
Spoleto 2008 (Settimane di Studio della Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 55).
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cze walory wody, która unosi się i opada w związku z fazami księżyca, pozostaje
chłodna i orzeźwiająca mimo upału, pozwala astronomom konstruować zegary,
a nawet rodzi ogień. Najważniejsze są w oczach Damianiego jej duchowe konotacje: to woda wraz z krwią wypłynęła z boku Zbawiciela, to ona oczyszcza z grzechu i przez chrzest przemienia ludzi, to nad nią przed wiekami unosił się Duch
Święty. Sama woda, piórem Piotra Damianiego, zadaje w końcu ironiczne pytanie:
„Si ergo im omnibus his meo adiutorio indiges, mea opera necessario uteris, cur
21
in solo poculo meum habere contubernium dedignaris?” .
Damiani ubolewa, że mnisi często powołują się na św. Pawła, który w Liście
do Tymoteusza zaleca, aby ten nie pił już samej wody, lecz ze względu na zdrowie spożywał również wino, zapominają natomiast, że tenże apostoł w Liście do
Efezjan napominał, aby ci nie upijali się winem, gdyż jest ono źródłem rozwią22
złości . Mimo więc że Pismo Święte nie tyle zakazuje picia wina, ile zaleca jego
umiarkowane spożycie, eremita nawołuje do całkowitej abstynencji, argumentując, że w oczach Boga zyskuje ten, kto przestrzega bardziej rygorystycznych norm
niż jest to konieczne. Damiani nie mógł sobie odmówić zjadliwego zakończenia:
„Diu est, dilectissime frater, quod tibi loqui aridis desiderii mei faucibus sitii, nunc
accepta occasione dum vinum a mensa monachorum reppuli, uberibus me sermo23
num rivulis satiavi” .
Zakaz picia wina i pominięcie przy tym jego bogatej pozytywnej symboliki
dowodzą, że abstynencja jest traktowana jako istotny element ascezy, podobnie
jak samobiczowanie i ekstremalne posty, odmawianie Psalmów w niewygodnych
pozycjach i w ogóle wyrzeczenie się świata — wszystkiego, co nie jest niezbędne
dla przeżycia doczesnej ziemskiej wędrówki. Damiani pomija w swojej argumentacji nawet tak oczywiste biblijne odniesienia duchowe, jak ostatnia wieczerza,
ofiara eucharystyczna czy cud w Kanie Galilejskiej. Oczywiście znał wszystkie
biblijne przykłady, którymi epatował wspomniany wyżej Hugon z Amiens, broniąc
swojego zgromadzenia przed zarzutami Bernarda z Clairvaux. Nie chodziło mu
przecież jednak o wino symboliczne czy mistyczne, lecz codzienny napój, który
powoduje szum w głowie, ociężałość i odciąga od Boga, nie pozwalając osiągnąć doskonałości w ascezie. Piotr Damiani poniósł klęskę w walce o abstynencję współbraci, podobnie jak w tym samym okresie życia poniósł klęskę w walce
z rozpanoszoną wśród kleru i mnichów sodomią. W jego liście pisanym między
rokiem 1045 a 1050 do eremitów w Fonte Avellana (który to list jest swego rodzaju

21

List 10, s. 133.
Cf. badania dotyczące związków alkoholu i rozwiązłości seksualnej w późniejszym średniowieczu, A.L. M
, The Role of Drinking in the Male Construction of Unruly Women [w:] Medieval
Sexuality. A Casebook, red. A. H
, C. P
, New York-London 2008 (Routledge Medieval
Casebooks), s. 98–112.
23
List 10, s. 136.
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odpowiednikiem kluniackich „Consuetudines”)24, gdzie omówione zostały zasady
obowiązujące w zgromadzeniu, znajdujemy informację, że kiedyś w klasztorze wina używało się wyłącznie do ofiary mszy świętej, a świeccy goście nawet
w okresie Wielkanocy mogli pić jedynie wodę, teraz można je było jednak serwować chorym i słabym braciom, a także tym, którzy nie mogli wyrzec się napoju,
w którym zasmakowali przed konwersją. Byle z umiarem.

24

List 18, w: Die Briefe des Petrus Damiani, s. 172.
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Czym był tokaj dla Polaków?

(Roman M a r c i n e k, Rex vinorum. Z dziejów węgrzyna w dawnej Polsce,
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2015, ss. 471)
Na początku 2016 r. do sprzedaży trafiła książka „Rex vinorum. Z dziejów węgrzyna
w dawnej Polsce” autorstwa Romana M a r c i n k a. Jest to kolejny tom wydawanej przez
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie serii Silva Rerum, która „w popularnej formie udostępnia wyniki badań naukowych i przybliża bogactwo kultury staropolskiej”1.
Marcinek jest historykiem i pracownikiem Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu
Dziedzictwa w Krakowie, autorem publikacji dotyczących ochrony zabytków, współautorem ekspertyz konserwatorskich; w serii wilanowskiej opublikował już wcześniej
książkę „Sławne ziele zwane tabaką”2.
Ukazanie się obszernej, liczącej niemal 500 stron książki poświęconej w całości
obecności win węgierskich na ziemiach polskich zbiega się ze wzrostem zainteresowania
badaniami nad historią wyżywienia, używkami i konsumpcją na tym obszarze. W Silva
Rerum już dwa lata temu ukazała się książka Doroty D i a s -L e w a n d o w s k i e j
„Historia kulturowa wina francuskiego w Polsce od połowy XVII do początku XIX wieku”3, w znacznym stopniu poświęcona rywalizacji win francuskich z węgierskimi i zdobyciu przez szampana pozycji wina prestiżowego, najwyżej cenionego przez polskie
elity. Lektura książki opisującej detronizację węgrzyna wzbudziła pragnienie, by przyjrzeć się bliżej jego złotemu wiekowi.
Niestety obszerne dzieło Marcinka wcale tego pragnienia nie zaspokaja, nie jest bowiem ani owocem badań naukowych, ani sugestywnym esejem. We „Wstępie” autor
stwierdza, że dokumenty na temat win węgierskich gromadził przez ponad ćwierć wieku
i sporządzał dotyczące ich notatki, które w końcu przybrały formę książki (s. 14). Jest to

1

http://www.wilanow-palac.pl/silva_rerum.html [dostęp: 27 listopada 2016].
R. M
, Sławne ziele zwane tabaką, Warszawa 2012.
3
D. D -L
, Historia kulturowa wina francuskiego w Polsce od połowy XVII do
początku XIX wieku, Warszawa 2014. Książka powstała na podstawie dysertacji doktorskiej autorki,
przygotowanej i obronionej w 2013 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Université
Michel de Montaigne w Bordeaux.
2
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w zasadzie wszystko, co ma do powiedzenia na temat genezy i koncepcji swojego dzieła.
O samodzielnie przeprowadzonych badaniach zebranego materiału nie wspomina, nie
wyznacza też ram czasowych, nie przedstawia aktualnego stanu badań, nie określa wyraźnie problematyki, którą zamierza się zająć, nie opisuje zakresu przeprowadzonych
kwerend i nie charakteryzuje grup wykorzystanych źródeł.
Recenzowana książka posiada zewnętrzne cechy pracy naukowej — wykorzystano
w niej niepublikowane źródła archiwalne i opatrzono wieloma przypisami, załączona bibliografia jest obszerna, obejmuje źródła i opracowania. Bogaty materiał nie został jednak poddany krytyce, a przedstawione przez autora interpretacje są niesamodzielne, powierzchowne i niespójne. Marcinek przytacza liczne, często bardzo ciekawe materiały,
wszystko, co trafiło w jego ręce, traktuje jednak naiwnie jako wiarygodne źródło wiedzy
o przeszłości, łącznie z wpisem z blogu podróżniczego prowadzonego przez anonimowych autorów i materiałami marketingowymi firmy winiarskiej.
Narracja Marcinka na temat kariery wina węgierskiego w Polsce jest niejasna i pozbawiona konsekwencji. Wydaje się, że autorowi brakuje własnego spojrzenia na podjętą
tematykę, wizji przeszłości, istniejących w niej problemów i napięć. Podąża za opiniami
swoich poprzedników, nie poddając ich analizie, nie badając zachodzących między nimi
relacji oraz nie zwracając uwagi na niezgodności i luki. W efekcie wywód jest niejednolity — część fragmentów przypomina monografię, inne — syntezę, jeszcze inne — esej
lub felieton historyczny. Trudno nie zgubić się wśród podejmowanych wątków, rozbudowanych dygresji, długich cytatów, których znaczenie nie jest przez autora wyjaśniane.
Lektura „Rex vinorum” nie należy do łatwych. Treść podzielona została na zaledwie
sześć rozdziałów, z których pierwszy w ogóle nie zawiera podrozdziałów, w drugim zastosowano podział dwustopniowy, pozostałe składają się zaś z kilku długich podrozdziałów o niejednoznacznych tytułach. To zdecydowanie za mało, by czytelnik mógł swobodnie wyszukiwać interesujące go zagadnienia lub orientować się w porządku rozważań,
zwłaszcza że książki nie zaopatrzono w indeks osobowy ani rzeczowy.
Niełatwym zadaniem jest też streszczenie poszczególnych części. Spróbuję przedstawić ogólnie ich tematykę, podając przykłady wad i błędów uzasadniające moim zdaniem negatywną ocenę książki jako pracy historycznej. W zwięzłym „Wstępie” węgrzyn
został określony jako „część staropolskiej tożsamości” (s. 11), wyróżnik stanu szlacheckiego, a także importowany na wielką skalę w wiekach XVII i XVIII towar. Uwagi te
sugerują, że przedmiotem książki będą kulturowe, społeczne i ekonomiczne aspekty
obecności wina węgierskiego w Rzeczypospolitej szlacheckiej. Już na tym etapie spotykamy się z niestarannym formułowaniem opinii, które może prowadzić do dezorientacji
czytelnika w kwestii stanowiska zajmowanego przez autora i kierunku, w jakim zmierza
jego wywód. Marcinek mocno podkreśla znaczenie win węgierskich i pisze o imporcie,
„który w XVII i XVIII w. przybrał zatrważające rozmiary”, oraz że „przez stulecia węgrzyn krążył w sarmackich żyłach, zagrzewał do walki, do zabaw, do dysputy”, by już na
następnej stronie stwierdzić: „w walce o gardła i kiesy Polaków,wino, także węgierskie,
musiało toczyć twardą wojnę. […] Nigdy tej walki nie wygrało, ale mocno zaznaczyło
się w naszej tradycji, obyczajach, kulturze materialnej i literaturze”. Czym miałoby być
zwycięstwo wina węgierskiego nad innymi alkoholami, jeśli nie tym, o czym Marcinek
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wspomina we „Wstępie”? Nikt przecież nie dążył do tego, by wino wyparło w Polsce
całkowicie z użycia piwo i wódkę. Niestety autor nie wyjaśnia sensu swojej uwagi.
W rozdziale pierwszym zatytułowanym „Świt”, Marcinek cofa się aż do neolitu
i omawia hipotezy dotyczące powstania pierwszych win. Następnie opowiada o dziejach
tego trunku w starożytności, w końcu dzieli się uwagami na temat jego pojawienia się
u Słowian i na ziemiach polskich, poświęcając sporo uwagi roli Kościoła w rozwoju winiarstwa w średniowiecznej Polsce. Wydaje się, że pisząc o wielu tak różnych, luźno
związanych z tematem książki sprawach, autor nie poświęca należytej uwagi kwestiom
podstawowym. Fundamentalne, wydawałoby się, stwierdzenie dotyczące czasów króla
Ludwika Węgierskiego: „Był to też czas (1370–1382), kiedy po raz pierwszy na większą
skalę ruszył eksport win z Węgier do Polski” (s. 42), podane zostało w oderwaniu i bez
żadnego rozwinięcia między opisem uczty u Wierzynka według Długosza a informacjami na temat życia królowej Jadwigi. W dodatku nie zostało opatrzone żadną referencją
źródłową. Umieszczony w książce przypis odsyła do leksykonu historii tokaju pt. „Tokaji
Wine: Fame, Fate, Tradition” Milesa L a m b e r t a -G ó c s a, gdzie w krótkim haśle poświęconym Ludwikowi Węgierskiemu znajduje się twierdzenie podobnej treści, z tym,
że podane jako hipoteza uprawdopodobniona wyłącznie przez fakt, że... Ludwik był zarówno królem Węgier, jak i Polski. Na takiej właśnie podstawie autor „Rex vinorum”
oparł swoje kategoryczne twierdzenie4. Marcinek często wykorzystuje rozmaite materiały bez uwzględniania zachodzących między nimi różnic; rekonstrukcje faktów na podstawie dokumentów historycznych uzupełnia zapisami znacznie późniejszych wyobrażeń na
temat przeszłości pochodzącymi np. z utworów literackich. Pisząc, że wina toruńskie
były w średniowieczu cenione, trafiały na dwór Jagiełły, wielkich mistrzów oraz że wysyłano je za granicę jako dary, dzieli się przypuszczeniem, że może jednak chwalono je
nie ze względu na dobry smak, lecz potęgę krzyżaków. Dodaje przy tym, że „byli i tacy,
którzy w jakość win toruńskich powątpiewali” (s. 49) i cytuje... architekta Macieja Moraczewskiego, który pod koniec XIX w., opisując piwnice zamku malborskiego, nazwał
5
składowane tam przed stuleciami wina toruńskie „nektarem podejrzanej jakości” .
Następnie autor wraca do źródeł średniowiecznych i opisuje mieszczańskie winnice
w okolicach Torunia.
Kolejny rozdział, „Hungariae natum”, poświęcony został wzrostowi popularności
win węgierskich w Polsce, ich zwycięskiej rywalizacji z winami rodzimymi i importowanymi z innych krajów. Przedstawia też rozwój winiarstwa na Węgrzech, w tym jego losy
w okresie najazdu tureckiego i po objęciu tronu węgierskiego przez Habsburgów.
Znalazło się w nim również miejsce dla opisu najważniejszego historycznego regionu
winiarskiego — Tokaju (niestety z błędami)6 oraz warunków, w jakich rozwijał się han4

M. L
-G , Tokaji Wine: Fame, Fate, Tradition, Williamsburg 2010, s. 28: „Louis’s reign
might also have seen the first large wine exports from Hegyalja to Poland, since he was also the king
of Poland from 1370 to 1382”.
5
M. M
, Zamek krzyżacki w Malborgu dziś a przed pięciuset laty, Lwów 1882, s. 29.
6
Na przykład miejscowość Abaújszántó określona została jako południowy kres regionu, podczas
gdy w rzeczywistości leży ona na północ od większości ważnych miejscowości winiarskich, takich jak
Tállya, Mád, Tarcal, Tokaj, Bodrogkeresztúr, Erdőbénye i innych. Rozciągłość regionu autor szacuje
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del winem węgierskim z Polską. Autor poświęcił sporo miejsca miastom węgierskim
uczestniczącym w handlu winem tokajskim, w tym rywalizacji Koszyc i Preszowa, omówił też niektóre mechanizmy wymiany handlowej, scharakteryzował różne grupy kupców oraz wspomniał o służącej handlowi infrastrukturze. W rozdziale tym Marcinek korzysta jednak bezkrytycznie z publikacji niemających charakteru naukowego. Twierdzenie,
że w XVIII w. w Tokaju zaczęło rezydować wielu polskich handlarzy winem, wśród których szczególną pozycję zajmowała szlachta (s. 103), poparł jednym tylko przykładem,
który zaczerpnął z publicystycznego serwisu internetowego poświęconego winu7. Na tej
podstawie powtarza nieprawdziwą informację, jakoby Florian Bilicki był szlachcicem,
który stworzył w Abaújszántó dwieście lat temu „rozległe piwnice i składy”. W rzeczywistości Florian Bilicki i jego brat Marian przybyli do Tokaju z Wielkopolski na przełomie XIX i XX w.; z czasem wzbogacili się i zostali właścicielami istniejących już winnic. Florian zmarł w Abaújszántó w 1961 r. i został tam pochowany. O braciach Bilickich
pisał kilka lat temu w „Rzeczpospolitej” i magazynie „Czas Wina” Wojciech G o g o l i ń s k i 8, a informacje o winnicy Floriana publikowała też polska prasa w latach trzydziestych9.
Z tego samego rozdziału pochodzi również inny przykład bezkrytycznego zaufania
autora do najróżniejszych opinii. Informuje on bowiem czytelników, że cesarzowa Maria
Teresa nakazała eksportować wraz z winem węgierskim odpowiednie ilości wina austriackiego, a źródłem tej informacji okazuje się blogowy wpis dwóch anonimowych
osób dzielących się wrażeniami z odbytych wycieczek (s. 80, przypis 259). Powołując
się z kolei na znalezione w Internecie materiały marketingowe amerykańskiego importera tokajów, Marcinek twierdzi, że Thomas Jefferson „o tokajach wyrażał się szczególnie
ciepło” (s. 111)10. Wykorzystane w broszurce, wyjęte jednak z kontekstu słowa Jeffersona
wcale nie świadczą jednoznacznie, że wyróżniał on tokaje spośród innych win.
Niefrasobliwe przywołanie tej postaci razi, tym bardziej że na temat winiarskich upodobań i zainteresowań amerykańskiego prezydenta napisano całe książki11.
Będąc niekiedy bardzo skrupulatnym i cytując wręcz w nadmiarze drugorzędne źródła, w innych sytuacjach Marcinek ważne informacje podaje bez jakichkolwiek referen-

na 70–80 km, podczas gdy wynosi ona najwyżej 50 km. Marcinek pisze też o kościele winnym
w Sátoraljaújhely jako świątyni, w której piwnicach przechowywano wina, tymczasem świątyni nigdy
tam nie było, a tylko podobieństwo zbudowanego w 1913 r. budynku z wieżą do kościoła sprawiło, że
lokalnie przyjęła się jego nazwa bortemplom, czyli świątynia wina; cf. R. M
, Rex Vinorum,
s. 86–87.
7
W. B
, Druga ojczyzna Tokaja, http://www.vinisfera.pl/vinisfera,207,240,0,0,F,news.html
[dostęp: 3 grudnia 2016].
8
W. G
, Polak tokaj dwa bratanki, „Rzeczpospolita”, 12 czerwca 2010; idem, Historia
i intuicja, http://czaswina.pl/artykul/historia-i–intuicja [dostęp: 22 stycznia 2017]. Tekst opublikowano także w wydaniu papierowym magazynu „Czas Wina”, nr 42, grudzień 2009 — styczeń 2010.
9
Na przykład Polska winnica na Węgrzech, „Światowid”, 13 listopada 1937, s. 13.
10
https://www.wilsondaniels.com/assets/Winery-Resource-Attachments/Royal-Tokaji/RT-SalesKit-No-Fact-Sheets-or-Press–3–16.pdf [dostęp: 22 stycznia 2017].
11
J.R. H
, Thomas Jefferson on wine, Jackson 2006; L.R. de T
, Jefferson and Wine:
Model of Moderation, The Plaines 1989.
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cji. Dotyczy to zresztą nie tylko anegdot, takich jak opis ostatnich dni życia króla Stefana
Batorego i sporu między lekarzami o leczenie króla tokajskim winem, lecz także kwestii
o istotnym znaczeniu. Gołosłowne pozostaje np. twierdzenie o wielkości produkcji wina
aszú w XVIII i XIX w. (s. 118). Dziwi już to, że autor podaje tylko jeden przedział wielkości produkcji dla tak długiego okresu, obejmującego wiele wydarzeń, które wpływały
na winiarstwo w Tokaju, takich jak upadek Rzeczypospolitej, zmiany polityczne na
Węgrzech, rewolucja przemysłowa czy epidemia mszycy filoksery pod koniec XIX w.
W dodatku autor podaje dane zaskakująco niskie — 350–400 hektolitrów to zaledwie
250–300 tokajskich beczek gönci rocznie. Skąd wzięła się ta liczba i dlaczego Marcinek
nie odniósł się chociażby do informacji o skali produkcji win w Tokaju podanej w opublikowanym w 1867 r. „Tokaj-Hegyaljai Album” — pozycji, którą sam umieścił w bibliografii? Na jej podstawie produkcję roczną win deserowych w najlepszych rocznikach
połowy XIX w. można oszacować na ponad 10 tys. hektolitrów12.
W rozdziale tym męczy również panujący w nim chaos. W długich, ponad stronicowych akapitach autor skacze przez stulecia, wprowadza kolejne dygresje, lub też niespodziewanie ucina wątki. Poświęca dużo uwagi historii polskich winnic i polskiego wina,
wspomina nawet o winnicach na Podolu w okresie międzywojennym, ale niespodziewanie stwierdza w przypisie, że artykuł Wojciecha W ł o d a r c z y k a „Janowiec i winnice
środkowej Wisły”, poświęcony winiarstwu polskiemu w XIX i XX w., wyraźnie wykracza poza tematykę jego pracy. Trudno zrozumieć, dlaczego Marcinek, przytoczywszy
sporo dawniejszych źródeł, nie chce się zająć pracą aktualną i w dodatku — co sam zaznacza — solidną. Nie jest to jedyny przykład ignorowania najnowszych polskich badań
nad historią wina13.
W kolejnym rozdziale, „Poloniae educatum”, zostały przedstawione informacje na
temat handlu winem węgierskim w Polsce. Autor postawił w nim tezę, że głównym
ośrodkiem tej wymiany był Kraków, a jego jedynym poważnym w tym zakresie konkurentem — Lwów. Twierdzenia tego jednak w żaden sposób nie uzasadnił ani nie poddał
dyskusji, choć byłoby to pożądane, ponieważ opinie na ten temat pozostają zróżnicowane. W znanej rozprawie „Dzieje handlu i kupiectwa krakowskiego” Stanisława K u t r z e 14
b y i Jana P t a ś n i k a czytamy np.: „I w Krakowie nie brak węgierskiego wina. Jednak
Kraków w swoje ręce handlu winem nie ujął”. Mowa tu o XVI stuleciu, a w czasach późniejszych znaczenie gospodarcze Krakowa przecież spadało. O rozwoju Warszawy i jej
roli Marcinek nie wspomina w ogóle.
12

J. S
, I. T
, Tokaj-Hegyaljai Album, Pest 1867, s. 79: „the vintage can be estimated
in good years at 150,000 Eimers, in middling years at one half of that quantity and in bad years at one
fourth. In those years which yield the necessary quantity of dry grapes, the dessert wines compose
— wiadro austriackie, miara objętości równa 56,59 l.
the 6–8–th part of the whole vintage”.
13
Nie wspomina o żadnej publikacji Doroty D -L
(np. Od węgrzyna do
szampana: wino, smak i wyróżnienie w Polsce XVII–XVIII w., PH, t. CII, 2011, z. 4, s. 697–714) ani
o nieco starszej, ważnej rozprawie Andrzeja K
, Napoje fermentacyjne w Prusach Królewskich w XVI–XVII wieku: produkcja, import, konsumpcja, Wrocław 1989.
14
S. K
, J. P
, Dzieje handlu i kupiectwa krakowskiego, „Rocznik Krakowski”,
t. XIV, 1912, s. 29.
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Przykładem swobodnej interpretacji źródeł jest zawarte w tym samym rozdziale
uzasadnienie twierdzenia, że winiarnie, w tym krakowskie, często były jednocześnie zamtuzami (s. 197). Składają się na nie cytaty mówiące co prawda o rozpustnicach
w Krakowie i Warszawie, ale w ogóle niewspominające o winie oraz tekst, który wymienia właścicieli siedemnastowiecznych zamtuzów poznańskich, wśród których znajdują
się szynkarze lub właściciele gospód. Czy jest to jednak wystarczająca podstawa, by nazywać te lokale winiarniami? Ich właścicieli nie nazwano przecież winiarzami.
Nie wiadomo, dlaczego rozdział ten, poświęcony przede wszystkim handlowi, kończy się podrozdziałem pt. „Jad czy panaceum?”, który dotyczy zastosowań wina w lecznictwie i refleksji medycznej na temat jego nadużywania. Mowa tu o funkcjach wina,
jego konsumpcji i postrzeganiu, a więc o zagadnieniach należących raczej do historii
kulturowej.
Następny rozdział nosi tytuł „Nullum vinum nisi Ungaricum”; otwiera go liczący
60 stron podrozdział „W cuglach prawa”. Przytaczane są w nim różne polskie regulacje
dotyczące obrotu winem w okresie od XVI w. do Sejmu Wielkiego, bez podjęcia jednak
głównych problemów związanych z polską polityką handlową. Autor obficie cytuje dokumenty, często odnoszące się do kwestii bardzo szczegółowych, nie wyjaśnia jednak
wystarczająco ich znaczenia. Brak systematycznego podejścia do tematu uwidacznia się
w potraktowaniu zagadnienia składów win węgierskich. Marcinek nazywa je przedsiębiorstwami uprzywilejowanymi i „podstawową instytucją”, nie przedstawia jednak jasno
procesu ich tworzenia, organizacji i funkcjonowania, a nawet wszystkich ich nie wymienia. Pisze, że początkowo, w XVI w., było ich tylko dwanaście, następnie tylko kilkukrotnie wspomina o założeniu w jakiejś miejscowości kolejnego składu.
Niechęć autora do przeprowadzenia systematycznych badań nad zgromadzonym
materiałem uwidacznia się też w podrozdziale „Beczka beczce nierówna” poświęconym
problemom, które stwarza oszacowanie ilości sprowadzanego z Węgier wina. Najpierw
ironizuje on na temat historyków przywiązujących dużą wagę do metod ilościowych,
następnie, wskazując na istotne różnice w szacunkach podawanych przez poszczególnych badaczy, stwierdza zaś, że rozbieżności te „stawiają jakiekolwiek rozważania pod
znakiem zapytania, co jednak nie znaczy, że nie warto im się przyjrzeć”. Stawanie wobec
odmiennych interpretacji i niezgodnych wyników to chleb powszedni historyka i często
punkt wyjścia badań. Dlaczego nie ma to dotyczyć problemu wielkości eksportu węgierskiego wina do Polski?
Podrozdział „Colorem, saporem et odorem” dotyczy samego wina, w tym preferowanych w Polsce smaków i gatunków. Przytoczone zostały w nim bardzo interesujące
archiwalia, instrukcje dla agentów wysyłanych przez arystokratów po wino na Węgry
oraz inwentarze piwnic. Mowa w nim także o wartościowaniu win węgierskich w Polsce,
sposobach odróżniania trunku dobrego od słabego lub sfałszowanego. Przytoczone zostały również opinie cudzoziemców na temat pitych w Polsce win węgierskich.
Na początku podrozdziału pt. „Duma rodu” postawione zostało następujące pytanie:
„Czy podania o starych węgrzynach przekładały się na smak?”. Fragment ten poświęcony został piwnicom polskiej arystokracji, która miała gromadzić i przechowywać bogate
kolekcje starych węgrzynów. Autor przytoczył w nim przykłady zapisów z inwentarzy
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i opisy poszczególnych win, omówił też kwestie związane z ich przechowywaniem, zabezpieczaniem, oznaczaniem oraz organizacją pracy w dawnej piwnicy.
Następny rozdział, „W Węgrzech się wino rodzi, a w Polsce umiera”, poświęcony
został zagadnieniu konsumpcji wina węgierskiego w Polsce od czasów ostatnich Jagiellonów do rozbiorów. Marcinek skupia się w nim głównie na kolejnych polskich monarchach i wąskim kręgu magnatów. Przytaczając anegdoty na ich temat, nie charakteryzuje
jednak ówczesnej kultury konsumpcji wina. W rozdziale tym wyraźnie widoczne są
usterki narracji. Wywód autora otwiera następująca teza: „Wino zza Karpat na dobre zagościło na polskich stołach za Zygmunta I Starego”, jednak już na następnej stronie Marcinek pisze: „Krąg odbiorców był na tyle szczupły, że Andrzej Wyczański w pracy o konsumpcji żywności mógł napisać: »Winem, które było pite rzadko i w wąskich kręgach
społecznych, można się nie zajmować«”. Marcinek z tą opinią bynajmniej nie polemizuje, choć praca W y c z a ń s k i e g o dotyczy lat 1538–164415. Kilka stron dalej stwierdza,
że wino nie było w powszechnym użyciu jeszcze w czasach Zygmunta Augusta, nie precyzując zresztą, co rozumie przez „powszechne użycie”.
W poświęconym czasom stanisławowskim podrozdziale „Czas opamiętania” autor
stwierdza, że za sprawą przykładu ostatniego króla Polski „saskie libacje stały się niemodne”, a nawet kompromitujące i akceptowane może jedynie na prowincji. Później jednak przyznaje, że przywódcy Targowicy, pijąc na umór ze szlachtą, pozyskiwali znacznie
więcej sojuszników niż ich powściągliwi w tym względzie oponenci. Jakie kręgi w takim
razie obejmowała zmiana obyczajów? W tym samym podrozdziale znajdujemy też inny
przykład powoływania się na dokumenty bez ich uprzedniego przeanalizowania. Autor
pisze bowiem o niezwykle ciekawej zawartości Archiwum Kameralnego, w którym znaleźć można szczegółowe rachunki dworu Stanisława Augusta Poniatowskiego, a w zajmującym niemal stronę przypisie wymienia wszystkie istotne sygnatury. Jak się jednak
okazuje, jedyny użytek, który z tego zbioru czyni, polega na przytoczeniu kosztów utrzymania dworu w 1767 r. z wyszczególnieniem wydatków na kuchnię, cukiernię, piekarnię
i piwnicę. Co więcej, nie konfrontując tych danych z innymi źródłami, pisze, że można
z nich „wysnuć wniosek, że punkt nacisku przesunął się z alkoholu na wykwintne dania”.
W jaki sposób wysnuto ten wniosek, nie czyniąc żadnych porównań?
Według Marcinka za króla Stanisława zaczęto też wino „dopasowywać do potraw”.
Jedyny przywołany na poparcie tego twierdzenia cytat ma jednak niejednoznaczny wydźwięk. Skoro bowiem widziano „raki z Ujazdowa popijane węgrzynem, burgundem lub
szampanem” (s. 377), a więc trzema znacznie różniącymi się od siebie napojami, to trudno tu mówić o ich dopasowywaniu do potraw. Raczej świadczy to o szerokim, swobodnym doborze trunków. Wydaje się również, że taka różnorodność cenionych i drogich
gatunków podkreśla znaczenie wina jako takiego w oprawie uczty. To z kolei w żaden
sposób nie potwierdza tezy o naśladowaniu przez poddanych króla, który kosztem wina
kłaść miał większy nacisk na wykwintne dania. Może więc zachodzące wówczas przemiany miały bardziej skomplikowany charakter? Zaskakujące jest też to, że Marcinek

15

A. W
, Studia nad konsumpcją żywności w Polsce w XVI i pierwszej połowie XVII wieku,
Warszawa 1969, s. 16.
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w tym rozdziale nie podejmuje w ogóle wątku rywalizacji win węgierskich z francuskimi
w drugiej połowie XVIII w., choć właśnie wtedy nastąpił w tym zakresie ważny
przełom.
Ostatni rozdział recenzowanej książki, zatytułowany „Zmierzch”, składa się z dwóch
podrozdziałów. Pierwszy, „Cień czarnych orłów”, poświęcony został znaczeniu rozbiorów dla winiarstwa tokajskiego i obecności win węgierskich na ziemiach polskich w tym
właśnie okresie. Marcinek pisze też o polityce handlowej zaborców oraz o pozycji tokaju
w ich państwach. Podrozdział „Wino dobrego Polaka” zaczyna się od następującego
stwierdzenia: „W XIX w. węgrzyn przestał być tylko alkoholem”. Autorowi chodzi o to,
że picie win węgierskich stało się wręcz „manifestacją patriotycznych uczuć”. Trzeba
zauważyć jednak, że różne znaczenia, w tym także polityczne, przypisywano temu trunkowi już wcześniej. W końcu sam Marcinek we „Wstępie” napisał, że picie wina podkreślało przynależność do stanu szlacheckiego, a także poświęcił podrozdział zastosowaniu
wina w medycynie, a więc nie w charakterze używki.
W tym samym podrozdziale poświęcił nieco uwagi polskim firmom handlującym
winem węgierskim w XIX w. Przytacza epizody i ciekawostki, które nie pozwalają jednak naświetlić przemian ekonomicznych i kulturowych, które nastąpiły po rozbiorach.
Pojawiają się tu znowu poważne błędy. Według Marcinka krakowska firma Juliusz
Grosse, „która miała wszelkie szanse powodzenia, zgasła w roku 1900 wraz ze śmiercią
Edmunda Grossego, syna i sukcesora” (s. 414). Odsyła przy tym do dobrze udokumentowanego artykułu Małgorzaty Z i ó ł e k , która już w tytule określiła ramy czasowe działania firmy — lata 1859–195016. Według badaczki do przejęcia firmy nie był jednak przygotowywany Edmund, ale jego starszy brat Juliusz Jakub, który w latach 1882–1883 odbył
praktykę winiarską w Hamburgu, a już od 1884 r. był pełnomocnikiem w przedsiębiorstwie. Po śmierci ojca w roku 1913 Juliusz Jakub przejął interes i prowadził go do swojej
śmierci w 1933 r.; wtedy też przejął go jego syn Jan Piotr. Przez wszystkie te lata przedsiębiorstwo Grossów było jedną z przodujących firm winiarskich w Krakowie. Jan Piotr
Grosse należał zresztą do założycieli powstałego w 1936 r. ogólnopolskiego Zrzeszenia
17
Winiarzy Zaprzysiężonych i został jego sekretarzem . W tym samym roku poświęcony
sztukom pięknym miesięcznik „Arkady” postawił jego firmę za wzór współpracy kupca
z artystami w zakresie reklamy18. Interes przetrwał okupację hitlerowską, a o jego likwidacji przesądziła dopiero „bitwa o handel” toczona przez władze z prywatnymi przedsiębiorcami pod koniec lat czterdziestych.
Omawiając anons prasowy Abo Dickera z Monasterzysk, który rzekomo miał wśród
win tokajskich oferować również wina czerwone, autor pisze, że nakazywałoby to lekki
dystans w kwestii rzetelności firmy, skoro w Tokaju, jak wiadomo, produkowane są wyłącznie wina białe. W rzeczywistości powinniśmy nabrać jednak nieco dystansu do rzetelności samego Marcinka, ponieważ w tekście ogłoszenia mowa jest wyraźnie o winach
16

M. Z
, Krakowska rodzina Grosse’ów i jej firma handlowa w latach 1859–1950, „Rocznik
Krakowski”, t. LX, 1994, s. 139–155.
17
AN Kraków, Zespół 29/1239, Zrzeszenie Winiarzy Zaprzysiężonych.
18
M. O
S
, O dobrej współpracy kupca i artysty, „Arkady”, 1936, nr 3, s. 168–
171.
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„z najlepszych gór Tokaju i innych winnych okolic Węgier” (s. 418)19. Zresztą w połowie
XIX w. w Tokaju uprawiano w niewielkich ilościach także odmiany czerwone. Błędy pojawiają się również w opisie sławnej winiarni Fukierów w Warszawie — jako grafikę
przedstawiającą sień domu Fukierów opublikowano wyobrażenie sieni kamienicy
Baryczków. Dalej Marcinek pisze, że Węgrzy, nie posiadając tak bogatych zbiorów starych win, jak te, które można było znaleźć w Polsce, zaopatrywali się u Fukiera, co miało
się stać np. przed koronacją Franciszka Józefa I na króla Węgier w 1867 r. (s. 424).
Tymczasem, jak pisali Henryk Maria Fukier i Maksymilian B a r u c h, nie był to zakup,
lecz dar złożony z inicjatywy Teofila Fukiera20, nie mógł zatem świadczyć o sławie polskich piwnic na Węgrzech, a raczej był próbą zwrócenia na nie uwagi.
Trudno też zgodzić się z twierdzeniem autora, że po 1945 r. „zasłużoną nazwę [winiarni fukierowskiej] sponiewierano, otwierając tam kolejne restauracje korzystające
z tradycji, ale niedające nic w zamian” (s. 426). W działającej od 22 lipca 1953 Winiarni
Fukierowskiej nawiązano tymczasem do przedwojennego wystroju, a wśród oferowanych win znalazły się również węgierskie, kontynuowano także przedwojenną tradycję
prowadzenia księgi gości, na ścianach znalazło się zaś miejsce na winiarskie ekslibrisy
z kolekcji Norberta Lippoczego, winiarza, którego rodzina handlowała z Fukierami już
w pierwszej połowie XIX w. Henryk Maria Fukier blisko współpracował z państwowym
właścicielem winiarni oraz piwnic zlokalizowanych pod kamienicą Fukierowską i nawet
obchodził w tym miejscu jubileusz pięćdziesięciolecia swojej pracy zawodowej21.
Książkę zamyka uwaga, że po 1989 r. węgrzyn nie odzyskał w Polsce swojej dawnej
pozycji, co może jednak — według autora — jeszcze nastąpić, ponieważ tokaj zachował
swoje podstawowe atuty: bliskość winnic, z których się wywodzi, dobre w porównaniu
do win zachodnich ceny, a także niewielkie, ale aktywne grono miłośników. Nie wiem,
czy „Rex vinorum” im się spodoba i czy publikacja ta rzeczywiście przybliża moment,
w którym węgrzyn będzie mógł „z triumfem wrócić do Krakowa, Lwowa czy Poznania”
(s. 426). Wartość naukowa tej książki jest jednak niewielka. Nie jest ona bowiem ani
monografią, ani nawet zarysem problematyki, nie podsumowuje obecnego stanu badań
i nie proponuje programu, według którego mogłyby one być prowadzone; nie można jej
nawet traktować jako wiarygodnego źródła wiedzy o konkretnych faktach. W recenzowanej pozycji nie dostrzegam też walorów literackich, obrazowości czy sugestywności,
co więcej, nie przekonuje ona, że temat wina węgierskiego jest problemem wartym
badań.
Niezaprzeczalną wartością książki Marcinka jest przywołanie przez niego niezwykle bogatego, niewykorzystywanego do tej pory materiału, dokumentów z archiwów rodowych, inwentarzy piwnic magnackich czy korespondencji dotyczącej zakupów wina
na Węgrzech. Wśród cytowanych wspomnień, pamiętników sporo jest mniej znanych
i rzadziej cytowanych. Zgromadzenie tego materiału budzi uznanie, a jego udostępnienie
19

„Czas”, 11 grudnia 1855, s. 4.
H.M. F
, Wspomnienia staromiejskie, Warszawa 1959, s. 107; M. B
, Ród Fukierów,
Warszawa 1922, s. 86.
21
O. B
, Z Polską w sercu, opowieści o ludziach niezwykłych, Warszawa 2009, s. 115–
117.
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jest z pożytkiem dla badaczy zainteresowanych historią wina. Zanim możliwe stanie się
jednak napisanie na tej podstawie historii tego trunku w Polsce, trzeba będzie przeprowadzić jeszcze wiele szczegółowych badań.

SYLWIA KUŹMA-MARKOWSKA
Uniwersytet Warszawski
Ośrodek Studiów Amerykańskich

Alkohol, patologie społeczne i perspektywy badawcze

(na marginesie książki Anety B o ł d y r e w, Społeczeństwo Królestwa
Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864–1914,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016)
W badaniach historycznych nad używkami temat nadmiernej konsumpcji alkoholu, nikotyny i narkotyków zajmuje poczesne miejsce. Powodowane pijaństwem i narkomanią
transgresje obyczajowe i społeczne czy też przejawy aktywności zbiorowej mające na
celu wyeliminowanie nadmiernego spożycia substancji odurzających przyciągały uwagę
historyków jako zjawiska ukazujące szersze aspekty życia społecznego, takie jak normy
kulturowe, zmieniające się relacje władzy czy działalność ruchów społecznych. Jedną
z perspektyw przyjmowanych w badaniach nad używkami stanowi postrzeganie nadmiernej ich konsumpcji jako patologii społecznej. Ten punkt widzenia został przyjęty
m.in. przez Anetę B o ł d y r e w w wydanej przez nią ostatnio książce o reakcji społeczeństwa Królestwa Polskiego na intensyfikację i wzrastającą widoczność w przestrzeni
publicznej takich zjawisk, jak pijaństwo, prostytucja czy dzieciobójstwo1. Rozważania
nad alkoholizmem zajmują w monografii Bołdyrew ważne miejsce. Dostarczają nam
istotnej wiedzy na temat zjawiska pijaństwa w drugiej połowie XIX w. w Kongresówce.
Jednocześnie skłaniają do przyjrzenia się kliku kwestiom znajdującym się poniekąd na
marginesie rozważań autorki, dotyczącym perspektyw badawczych i kategorii analizy,
zakresów geograficznych i cezur czasowych stosowanych przy pisaniu historii społecznej. Lektura książki prowokuje także do postawienia pytań o korzyści i ograniczenia wynikające z zastosowania kategorii i perspektywy patologii społecznej w badaniach nad
stosowaniem i nadużywaniem substancji odurzających.

1

A. B
, Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec patologii społecznych w latach 1864–
1914, Łódź 2016.
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Aneta Bołdyrew jest historyczką i badaczką dziejów społecznych od lat związaną
w Uniwersytetem Łódzkim. Ważne miejsce w jej pracy naukowej stanowią badania nad
historią rodziny, opieką nad dzieckiem oraz macierzyństwem, które zaowocowały m.
in. wydaną w 2008 r. monografią „Matka i dziecko w rodzinie polskiej”2. Od 2010 r.
Bołdyrew pracuje w Katedrze Historii Wychowania i Pedeutologii UŁ i od tego czasu
w swoich badaniach coraz silniejszy akcent kładzie na kwestie związane z dziejami
oświaty i wychowania. Sama autorka definiuje swoje rozważania na temat patologii społecznych jako „badania historyczno-pedagogiczne”, dla których kluczową perspektywę
metodologiczną stanowi „społeczna koncepcja historii wychowania” (s. 18). To analityczne podejście jest widoczne nie tylko w rozdziałach poświęconych patologiom dotykającym dzieci, lecz także w tych dotyczących pijaństwa i prostytucji. Bez wątpienie
„społeczna koncepcja historii wychowania” wpływa na postrzeganie analizowanych
przez autorkę zjawisk, włączając w to alkoholizm. Warto więc o tym pamiętać, przystępując do analizy treści zawartych w recenzowanym tomie.
Recenzowana monografia składa się z sześciu części. Dwie pierwsze mają charakter
wstępny i zostały poświęcone społeczeństwu Kongresówki oraz postawom ideowym
i nurtom myślowym sięgającym w analizowanym okresie do problemu patologii społecznych. Autorka wymienia m.in. pozytywizm, socjalizm, społeczną naukę Kościoła katolickiego, eugenikę, dobroczynność i politykę społeczną. Niektóre (ale nie wszystkie)
z przedstawionych przez Bołdyrew nurtów myślowych i ideowych zostaną ponownie
przywołane w części dotyczącej pijaństwa, gdzie autorka obszernie omówiła reakcje
Kościoła katolickiego oraz ruchów higienicznego i eugenicznego na zjawisko nadużywania alkoholu przez polską część społeczeństwa Kongresówki, pomijając jednak zagadnienie postaw przyjmowanych wobec tego problemu przez filantropów. Brakuje także
omówienia perspektywy profesjonalnej, naukowej medycyny, przejmującej w XIX w.
wiele funkcji będących do tamtej pory domeną religii, np. poprzez definiowanie pewnych zjawisk jako chorób w miejsce poprzednich desygnatów odwołujących się do moralności religijnej. Do pożytków wynikających z przyjrzenia się patologiom społecznym
z perspektywy naukowej medycyny jeszcze wrócę. W rozdziale poświęconym prostytucji
warto byłoby z kolei uwzględnić rodzącą się wówczas nową naukę — seksuologię. Co
cenne, autorka przywołuje w swoich rozważaniach kryminologię (z jej najbardziej wpływowym w tym aspekcie teoretykiem, Cesare Lombroso), która w tym czasie interesowała się korzeniami „nierządu”.
W czterech pozostałych częściach monografii Bołdyrew przedstawia wybrane przez
siebie patologie społeczne: alkoholizm, prostytucję, dzieciobójstwo oraz nienormatywne
zachowania związane z wychowaniem i opieką nad dzieckiem (np. jego porzucanie i zaniedbywanie). Alkoholizmowi poświęcona została pierwsza z nich; możemy się domyślać, że usytuowanie rozważań nad tym problemem w początkowej partii książki miało
na celu podkreślenie priorytetowego charakteru walki z pijaństwem w stosunku do działań podejmowanych przeciwko innym dewiacyjnym zachowaniom społecznym. Nie

2

Eadem, Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795–
1918, Warszawa 2008.
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ulega zresztą wątpliwości, że alkoholizm można zakwalifikować do patologii szczególnie groźnych z punktu widzenia ówczesnego społeczeństwa, a przede wszystkim jego
elit. To właśnie kryterium „poważności” i anormatywności pewnych zjawisk stało się dla
Bołdyrew determinantą wyboru czterech wymienionych wyżej patologii a pominięcia innych, takich jak hazard, żebractwo czy bezdomność (s. 13). Wybór ten jest zapewne również w jakimś stopniu związany z zainteresowaniami naukowymi badaczki, która specjalizuje się przede wszystkim w dziejach edukacji i wychowania oraz historii rodziny.
Z tego też prawdopodobnie powodu w części poświęconej pijaństwu znajdziemy odrębny
podrozdział o (nad)używaniu alkoholu przez dzieci i młodzież z obszaru Królestwa
Polskiego.
Pisząc o alkoholizmie jako patologii społecznej, Bołdyrew przygląda się także takim
kwestiom, jak obyczajowe uwarunkowania pijaństwa, skala jego rozpowszechnienia
wśród polskojęzycznego lub chrześcijańskiego społeczeństwa Kongresówki oraz przyczyny tego zjawiska. Ważne miejsce w recenzowanym tomie zajmuje rekonstrukcja ówczesnej debaty na temat zdrowotnych i społecznych skutków nadużywania napojów wysokoprocentowych oraz sposobów popularyzacji wiedzy na ten temat. Autorka
przedstawia również działania ruchów abstynenckich i stowarzyszeń społecznych propagujących trzeźwość, nawiązujące do międzynarodowych i zagranicznych inicjatyw antyalkoholowych, co pozwala jej wpisać swoje badania w szerszy kontekst.
Rozważania na temat „Społeczeństwa Królestwa Polskiego” zacznijmy od przyjrzenia się kilku kluczowym terminom, mianowicie tytułowym „społeczeństwu Królestwa
Polskiego”, „patologii społecznej” oraz priorytetowemu dla mnie „alkoholizmowi”.
Bołdyrew nie definiuje precyzyjnie, czym jest dla niej społeczeństwo Kongresówki, we
wstępie zastrzega tylko, że swoje badania ograniczyła do działalności „polskich organizacji społecznych”, a „w miarę możliwości, dla porównania” podaje „także informacje
o inicjatywach środowiska żydowskiego” (s. 13), z czego wnioskować można — choć
nie zostało to napisane wprost — że „polskość” rozumie jako kategorię etniczno-religijną. „Polskość” w omawianej książce konotuje także „katolickość”, co przekłada się na
proporcjonalnie niewielką ilość informacji na temat społeczności prawosławnych czy
protestanckich oraz ich inicjatyw na rzecz zwalczania patologii społecznych.
Ograniczenie zakresu badań do „polskiego społeczeństwa” siłą rzeczy ma również
poważne reperkusje dla rozważań dotyczących alkoholizmu. Z książki Bołdyrew nie dowiadujemy się np., jak popularne było picie alkoholu w społeczności żydowskiej czy
wśród protestantów; czy stwierdzenia o pijaństwie jako cesze charakterystycznej dla społeczeństwa polskiego odnoszą się do wszystkich tworzących je grup narodowościowych
i religijnych czy wyłącznie do Polaków katolików; czy społeczność żydowską lub ewangelicką charakteryzowała w tamtym czasie inna kultura picia alkoholu, związana np. z rytuałami religijnymi; jak na problem nadużywania napojów wysokoprocentowych reagowali duchowni różnych wyznań? Informacje o innych grupach narodowych, etnicznych
i religijnych pojawiają się w tej części recenzowanego tomu tylko w ramach omówienia
działalności organizacji na rzecz trzeźwości, gdzie wymienione zostały także stowarzyszenia i inicjatywy ewangelików. Warto podkreślić, że w pozostałych fragmentach książki, np. w rozdziale poświęconym prostytucji, Bołdyrew podaje więcej informacji na
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temat organizacji żydowskich, których celem było ograniczenie czy wyeliminowanie
„nierządu” ze społeczności.
Co ważne i cenne, autorka zwraca uwagę na różne grupy społeczne wśród polskiej
części mieszkańców Królestwa. Pisze o chłopach, robotnikach i inteligencji, podkreślając nieco odmienny stosunek tej ostatniej do kwestii alkoholu. Niewątpliwą zaletą recenzowanej książki jest uwzględnienie perspektywy płci — Bołdyrew opisuje trendy w spożywaniu napojów procentowych przez kobiety oraz reakcje opinii publicznej na przypadki
alkoholizmu w tej właśnie grupie. Podkreśla również fakt przypisywania kobietom —
jako matkom i żonom, a także jako działaczkom społecznym — szczególnej roli w propagowaniu trzeźwości. W tym aspekcie monografia wpisuje się w szerszy i zaawansowany już trend stosowania kategorii płci kulturowej oraz perspektywy genderowej
w badaniach nad alkoholizmem oraz nad działaniami na rzecz trzeźwości3.
Dla uwypuklenia niektórych powracających w książce, lecz nienazwanych wprost
stwierdzeń warto byłoby zastosować również kategorię klasy społecznej. Jak już wspomniałam, istotną zaletą monografii jest to, że autorka przyjrzała się również warstwom
niższym, których praktyki i zwyczaje stały się z jednej strony przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wyższych klas społecznych, z drugiej zaś powodem ich interwencji i prób korygowania. Działania, które Bołdyrew określa reakcjami „społeczeństwa
Kongresówki” na patologie społeczne, w wielu wypadkach okazują się inicjatywami elit.
Z rozważań autorki jasno wynika, że to głównie warstwy lepiej wykształcone i „oświecone” podejmowały się propagowania trzeźwości wśród klas niższych, przede wszystkim
chłopów i robotników, uważanych za grupy szczególnie często nadużywające alkoholu.
Ponadto zastosowanie kategorii klasy społecznej skłania do przyjrzenia się procesowi
integrowania się i budowania tożsamości w obrębie danej warstwy, który zachodził m.
in. dzięki praktykom wspólnego spożywania i nadużywania alkoholu, opisanym np. dla
Francji w przywoływanej przez autorkę książce W. S c o t t a H a i n e̕ a4.
Drugim terminem kluczowym omawianego tomu jest „patologia społeczna”.
Autorka jest świadoma problematyczności tego pojęcia i konsekwencji wynikających
z przyjęcia perspektywy badawczej, która sytuuje i definiuje nienormatywne zjawiska
społeczne, takie jak alkoholizm czy prostytucja, w kategoriach „patologii”. We wstępie
pisze: „Obecnie pojęcie to przez niektórych specjalistów uznawane jest za niewłaściwe,
jako rezultat przyjęcia kategorii wartościującej, a nie opisowej w wyjaśnianiu nieakceptowanych społecznie zachowań” (s. 11–12). Decyduje się jednak na jego wykorzystanie
ze względu na powszechność użycia terminu „patologia społeczna” w „polskiej nomenklaturze naukowej” od początków lat osiemdziesiątych XIX w., czyli interesującego ją
okresu. Autorka podkreśla również, że w tym czasie „nieakceptowane społecznie zacho-

3

Cf. przykłady dotyczące USA: B.L. E
, The Politics of Domesticity: Women, Evangelism,
and Temperance in Nineteenth-Century America, Middletown (CT) 1981; B. D
, Reforming Men
and Women: Gender in the Antebellum City, Ithaca-London 2002; E.F. P
, Manhood Lost, Fallen
Drunkards and Redeeming Women in the Nineteenth-Century United States, Baltimore-London 2003.
4
W.S. H
, The World of the Paris Cafe, Sociability among the French Working Class, 1789–
1914, Baltimore 1998.
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wania” utożsamiano z „chorobami społecznymi”, co według niej „wynikało z pozytywistycznego traktowania społeczeństwa holistycznie, jako organizmu” (s. 12).
Przywołanie pojęcia „choroby” i jego zestawienie z terminem „patologia” skłania
do przyjrzenia się zmianom następującym od końca XIX w. w postrzeganiu i definiowaniu zjawiska nadużywania napojów wysokoprocentowych. Przydatne w tych rozważaniach będzie również przywołanie trzeciego kluczowego terminu — „alkoholizmu” oraz
usytuowanie go wśród innych określeń stosowanych do opisu zjawiska nadmiernej konsumpcji wina czy wódki, takich jak „pijaństwo” i „opilstwo”. Wzięcie pod uwagę wszystkich tych pojęć skłania do postawienia następującego pytania: czy na ziemiach polskich
w XIX w. zaczął się proces medykalizowania praktyki nadużywania napojów wysokoprocentowych będący elementem procesu redefiniowania zjawiska nadmiernej konsumpcji alkoholu?
Dzięki opracowaniom historyków takich jak Izabela K r a s i ń s k a wiemy, że stopniowa medykalizacja alkoholizmu, której konsekwencją było postrzeganie pijaństwa
w kategoriach choroby, na ziemiach polskich nastąpiła relatywnie wcześnie. Już w drugiej dekadzie XIX w. nadużywanie napojów procentowych jako chorobę definiował lekarz Jakub Szymkiewicz w swoim „Dziele o pijaństwie”5. Szymkiewicz, prezes jednego
z pierwszych towarzystw abstynenckich na ziemiach polskich, wileńskiego Towarzystwa
Szubrawców, odegrał znaczącą rolę w propagowaniu trzeźwości nie tylko na ziemiach
dawnej Rzeczypospolitej, lecz także w Irlandii6. Jego prekursorskie podejście do alkoholizmu otworzyło w postrzeganiu pijaństwa nową medyczną perspektywę.
Bołdyrew nie odnosi się bezpośrednio do procesu medykalizacji nadużywania alkoholu w Królestwie Polskim. Z jej opisu możemy się jednak dowiedzieć, że w Kongresówce
zaistniało zjawisko typowe także dla innych krajów zachodniego kręgu kulturowego, polegające na stopniowym odchodzeniu od postrzegania nadużywania alkoholu w kategoriach moralnych na rzecz nowego podejścia scjentystycznego. Oznaczało to stopniowy
zanik postrzegania nadmiernej konsumpcji napojów wysokoprocentowych w kategoriach
religijnych (pijaństwo jako grzech) na rzecz podejścia naukowego, przede wszystkim
medycznego (alkoholizm jako patologia, czy też alkoholizm jako choroba). Proces ten
doskonale obrazuje sygnalizowana już zmiana semantyczna — pojawienie się nowego
terminu „alkoholizm”, od ostatnich dekad XIX stulecia używanego zamiast, czy też równolegle z wcześniejszymi określeniami, takimi jak „pijaństwo” czy „opilstwo”. Autorka
zwraca na to zjawisko uwagę, a także podkreśla fakt pojawienia się nowej scjentystycznej koncepcji badań nad zjawiskami społecznymi, lecz nie przygląda się jej przez pryzmat wyłaniającej się w XIX w. profesjonalnej, naukowej medycyny. „Patologia” i „choroba” stanowią jednak przede wszystkim kategorie zaczerpnięte z języka medycznego.
Ich pojawienie się w źródłach skłania do postawienia kolejnych pytań: czy w drugiej połowie XIX w. w Królestwie Polskim zaczęto postrzegać pijaństwo w kategoriach „choro5

J. S
, Dzieło o pijaństwie, Wilno 1818.
I. K
, Prasa abstynencka w Wielkopolsce: „Pismo centralne dla Sprawy Wstrzemięźliwości w Wielkim Księstwie Litewskim” (1843–1845), „Alkoholizm i Narkomania”, t. XXVII, 2014, s.
259–260; więcej na temat Szymkiewicza, cf. G. N , Jakub Szymkiewicz — „Szlachcic na Łopacie”.
Satyryczny reporter „Wiadomości Brukowych”, Kraków 2006.
6
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by” nie tylko społecznej, lecz także patologii typowo medycznej; czy możemy tu dojrzeć
początki zjawiska, które dla zachodniego kręgu kulturowego opisywane było zazwyczaj
jako istniejące od połowy XX w. i przynoszące nową definicję alkoholika jako osoby
„cierpiącej na chorobę alkoholową”7? Odpowiedzi moglibyśmy udzielić, badając problem alkoholizmu w dłuższej perspektywie czasowej. Skłania nas to do przyjrzenia się
kwestii cezur chronologicznych przyjętych przez Bołdyrew, a szerzej — stosowanych
w badaniach nad historią społeczną i kulturową w ogóle.
W tytule recenzowanej książki widnieją klasyczne daty stosowane w periodyzacji
dziejów politycznych XIX w. Moment początkowy wyznacza upadek powstania styczniowego, końcowy zaś— wybuch I wojny światowej. Czy te ramy sprawdzają się jednak
w analizie problemów społecznych oraz w historii społecznej i kulturowej, a także czy
rzeczywiście określają jakieś punkty graniczne dla takich zjawisk, jak alkoholizm, prostytucja czy dzieciobójstwo? Ze źródeł wykorzystywanych przez Bołdyrew, a także z poruszanych przez nią problemów jasno wynika, że nie do końca. W swojej analizie, z korzyścią dla tematu, autorka nie trzyma się sztywno wyznaczonych w tytule ram
chronologicznych i omawia także zjawiska przedpowstaniowe, np. zakładanie przez Kościół katolicki towarzystw trzeźwości. Niekiedy korzysta również z publicystyki powstałej
w czasie Wielkiej Wojny czy nawet po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Ponadto
w części poświęconej alkoholizmowi wyraźnie widoczna jest przewaga treści dotyczących przełomu XIX i XX w. Ważną cezurę czasową stanowi rok 1905, w którym władze
carskie zezwoliły na zakładanie stowarzyszeń społecznych, co dało impuls do ożywienia
ruchu na rzecz trzeźwości w Królestwie. Mając na uwadze wszystkie te kwestie, warto
postawić bardziej ogólne pytanie o zasadność stosowania cezur czasowych właściwych
historii politycznej w przypadku historii społecznej. Jak obraz zjawisk omawianych
w książce Bołdyrew zmieniłby się, gdyby autorka uwzględniła okres wojny, w czasie któ8
rej część państw przeprowadzała eksperyment z prohibicją , i do jakich wniosków mogłoby prowadzić przyjrzenie się historii pijaństwa w dłuższej perspektywie, np. „długiego
wczesnego wieku XX”? Termin ten („the long early 20th century”) wprowadzony został
9
przez Davida R. R o e d i g e r a w pracy poświęconej historii imigracji. Dla ziem polskich
„długi wczesny wiek XX” zaczynałby się, jak u Roedigera, wraz z końcem XIX stulecia,
a kończył np. z początkiem wielkiego kryzysu bądź — w zależności od badanego problemu — z wybuchem II wojny światowej. Taka cezura jest, jak sądzę, bardzo użyteczna
w badaniach zjawisk i problemów społecznych, w tym alkoholizmu czy prostytucji, dla
których zmiany polityczne i terytorialne (np. odzyskanie niepodległości przez Polskę) są
tylko w jakimś stopniu decydujące i definiujące. Historia picia i nadużywania alkoholu na
7

Cf. np.: J.W. S
, Deviant Drinking as Diseases: Alcoholism as a Social Accomplishment, „Social Problems”, t. XXV, 1978, nr 4, s. 361–372; R. R
, Sociological Aspects of the Disease
Concept of Alcoholism [w:] Research Advances in Alcohol and Drug Problems, t. VII, New YorkLondon 1983, s. 47–91.
8
Cf. np.: N.K. B
, Making Men Modern. Social Engineering during the Great War, New
York 1996.
9
D.R. R
, Working towards Whiteness. How America’s Immigrants Became White, New
York 2005.
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ziemiach polskich w perspektywie długiego trwania czeka niewątpliwie na swojego badacza, dla którego książka Bołdyrew będzie istotnym punktem wyjścia.
Refleksja nad problemem cezur czasowych skłania także do przyjrzenia się innym
kwestiom metodycznym, takim jak dobór źródeł czy podejście badawcze. Bołdyrew analizuje typowe materiały źródłowe wykorzystywane w badaniach nad podobną tematyką:
prasę, publicystykę oraz pamiętnikarstwo i epistolografię, a w mniejszym stopniu źródła
archiwalne, normatywne i sprawozdawcze. Ilość i rodzaje wykorzystanych przez autorkę
materiałów prasowych i publicystycznych jest imponująca i niewątpliwie jest owocem
długiej i drobiazgowej kwerendy. W książce, co warte podkreślenia, znajdziemy także
elementy historii kulturowej, a to dzięki wykorzystaniu literatury pięknej i ikonografii.
W części poświęconej pijaństwu odwołania do powieści i obrazów dostarczają interesującego materiału do rozważań m.in. na temat karczm i szynków, ich przedstawień w kulturze oraz funkcjonowania jako symboli i zespołów znaczeń.
Przy opisie karczm i ich symbolicznego funkcjonowania, Bołdyrew nie wspomina
jednak o bardzo ważnym kulturowo antysemickim wątku „rozpijania” chłopów przez
Żydów. To pominięcie jest tym bardziej zaskakujące, że motyw żydowskiej karczmy —
tak silnie obecny w polskiej kulturze od czasów „Pana Tadeusza” — przywołuje na myśl
materiał ikonograficzny umieszczony na okładce monografii. Jest to fragment rysunku
Wojciecha Grabowskiego, zatytułowanego „Po kwarcie wódki”, umieszczonego w numerze tygodnika ilustrowanego „Kłosy” z 1883 r. Ilustracja ta, o wymowie wyraźnie antysemickiej, przedstawia właśnie wnętrze karczmy. Ukazanym na nim osobom przypisano stereotypowe role: dorośli mężczyźni upajają się alkoholem, kobieta, z ukrywającym
się za jej spódnicą dzieckiem, „załamuje ręce” i pomstuje do Boga przerażona skutkami
pijaństwa wymierzonego w nią i jej potomstwo, natomiast sprawcą całego nieszczęścia
jest stereotypowo przedstawiony Żyd, namawiający swoich chrześcijańskich klientów do
wypicia alkoholu wskazanego przez niego palcem. We wnętrzu książki ten antysemicki
trop, chyba nieintencjonalnie zasugerowany na okładce, nie znajduje rozwinięcia. W monografii nie znajdziemy także odniesień do licznych opracowań naukowych na temat
dziewiętnastowiecznych karczm żydowskich i rodzącego się w tym czasie stereotypu
o „rozpijaniu” chłopów, który znalazł odbicie m.in. w literaturze pięknej i publicystyce10.
Podobne spostrzeżenia można sformułować również w odniesieniu do pozostałych rozdziałów książki. Na przykład w części poświęconej prostytucji, we fragmencie omawiającym problem handlu kobietami, autorka nie wspomina o innym ważnym kulturowo
10

Na ten temat pisali np.: G. D
, Yankel’s Tavern: Jews, Liquor, and Life in the Kingdom
of Poland, New York-London 2014; J. G
, Żyd i karczma miejska na Podlasiu w XVIII wieku,
„Studia Podlaskie”, t. II, 1989, s. 27–38; O żydowskim handlu alkoholem i o powodach rugowania
z niego Żydów w klasycznej już pracy pisze Ignacy S
i podaje statystyki dotyczące liczby
Żydów w handlu alkoholem (idem, Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, Warszawa 1937).
Cf. także, dla pierwszej połowy XIX w.: M. K
, Złodzieje, agenci, policyjni strażnicy...
Przestępstwa pospolite w Warszawaie 1815–1830, Warszawa 1999, s. 51. M. D
, analizując
prozę w antysemickiej „Roli”, wskazuje na negatywny obraz Żyda rozpijającego polskich chłopów
w prowadzonej przez niego karczmie (eadem, Zatrute ziarno. Proza antysemicka na łamach „Roli”
(1883–1912), Warszawa 2015, s. 137–140).
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antysemickim stereotypie żydowskiego handlarza „żywym towarem”, który porywa
młode kobiety z ziem polskich, by wysłać je następnie do Ameryki Południowej11.
Warto przyjrzeć się również zakresowi terytorialnemu przeprowadzonych przez
Bołdyrew badań oraz przywoływanym przez nią odniesieniom geograficznym. Już sam
tytuł wskazuje, że książka poświęcona została ziemiom Królestwa Polskiego. Zawarte
w pracy rozważania na temat alkoholizmu na tym terenie warto by było usytuować
w szerszym kontekście porównawczym, pożądanym szczególnie w przypadku problematyki inicjatyw na rzecz trzeźwości. Zacznijmy od terenów bliższych geograficznie Królestwu Polskiemu, by następnie przejść do tych bardziej oddalonych. W książce znajdziemy porównania do sytuacji w zaborze austriackim, natomiast sam ruch abstynencki
w Kongresówce ukazany został jako element szerszych, transzaborowych działań na
rzecz trzeźwości, podejmowanych przez galicyjskich i królewiackich aktywistów.
Autorka nie wspomniała natomiast o zaborze pruskim w kontekście pijaństwa oraz
12
o tamtejszych inicjatywach antyalkoholowych .
Trochę bardziej skomplikowany jest problem działań podejmowanych poza granicami Królestwa, w Imperium Rosyjskim, ale bezpośrednio z nim związanych. Z jednej
strony we wstępie Bołdyrew podkreśla, że nasilanie się patologii społecznych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX w. spowodowane było m.in. „niewystarczającą
reakcją władz” carskich. Autorka interpretuje brak zainteresowania i zaangażowania
urzędników rosyjskich w walkę w patologiami społecznymi jako jeden z przejawów represyjnej polityki caratu (s. 7). We wstępnej części monografii zastrzega również, że nie
przedstawia działalności władz zaborczych, „nie zyskiwały one bowiem poparcia społecznego” (s. 13); nadmienia też, że w książce nie zostały uwzględnione „towarzystwa
dobroczynne i zakłady opiekuńcze o b c e j [podkr. własne] proweniencji”, nie wyjaśniając niestety, jak dokładnie rozumie ten termin. Możemy się jednak domyślić, że za obce
uważa przede wszystkim stowarzyszenia i instytucje zakładane przez Rosjan.
Twierdzeniom zawartym we wstępie przeczą nieco wątki i wnioski obecne w głównej części tomu, w tym także we fragmentach dotyczących alkoholizmu. Omawiając postawy i reakcje wobec pijaństwa, Bołdyrew pisze o działaniach władz carskich oraz inicjatywach urzędniczych, m.in. w zakresie walki z bimbrownictwem po wprowadzeniu
w 1898 r. monopolu państwowego na dystrybucję alkoholu. Wspomina także o stosunku
do zakładanych przez Kościół katolicki towarzystw abstynenckich i o forsowanych przez
władze carskie kuratoriach trzeźwości i herbaciarniach rządowych. Zwrócenie uwagi na
te problemy, wbrew zastrzeżeniom zawartym we wstępie, znacznie wzbogaca przedsta11

Klasyczna praca na ten temat to: E.J. B
, Prostitution and Prejudice: The Jewish Fight
against White Slavery, 1870–1939, Oxford 1982. Z nowszych warto wymienić: K. S
-H
,
The Devil’s Chain: Prostitution and State Control in Partitioned Poland, Ithaca 2015, s. 116–195.
O handlu żywym towarem: I. V
, Ciała i dusze. Tragiczne losy trzech żydowskich kobiet
zmuszonych do pracy w domach publicznych w Ameryce, tłum. A. R
, Wrocław 2006.
12
Na ten temat pisali m.in.: I. K
, Ruch abstynencki w Wielkopolsce w latach 1840–1902,
„Folia Historica Cracoviensia”, t. XIX, 2013, s. 247–277; B. G
, Zaangażowanie
duchowieństwa katolickiego w ruch trzeźwościowy na Pomorzu przed 1920, „Studia Gdańskie”,
t. XXVIII, 2010, s. 142–172.
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wiony w pracy obraz, przede wszystkim w odniesieniu do inicjatyw przeciwalkoholowych. Pewne wątki można by było zapewne rozszerzyć, sięgając (w celach porównawczych) do prac na temat spożycia alkoholu w Rosji oraz polityki alkoholowej jej władz,
w tym działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów wysokoprocentowych13.
Warto zastanowić się również, czy w badaniach nad konsumpcją i nadużywaniem alkoholu na ziemiach polskich pod zaborami nie byłaby przydatna perspektywa wykorzystywana w badaniach nad (post)kolonializmem, obecna chociażby z pracach dotyczących
14
historii pijaństwa w Indiach pod brytyjską dominacją .
Ruchy na rzecz trzeźwości zainicjowane w Królestwie Polskim stają się dla Bołdyrew także okazją do wspomnienia o podobnych akcjach organizowanych w innych
krajach. Jak podkreśla autorka, w Kongresówce „za ojczyznę ruchu abstynenckiego uważano Stany Zjednoczone”, a polska opinia publiczna śledziła „działalność [amerykańskich — S.K.-M.] organizacji antyalkoholowych i wprowadzenie w niektórych stanach
prohibicji” (s. 120). Po tym stwierdzeniu następuje próba rekonstrukcji działań ruchu na
rzecz trzeźwości w USA oraz w wybranych krajach europejskich, przede wszystkim we
Francji, w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech, dokonana jednak głównie na podstawie
relacji zamieszczanych w ówczesnej publicystyce polskiej. Wykorzystanie w większym
stopniu zagranicznej literatury przedmiotu umożliwiłoby autorce nakreślenie bardziej
rzetelnego obrazu oraz odnotowanie wielu podobieństw między polskimi i zachodnimi
akcjami antyalkoholowymi.
Na uzyskanie lepszego oglądu działań podejmowanych w USA pozwoliłoby
uwzględnienie licznych prac na temat tamtejszej, wiodącej antyalkoholowej organizacji
kobiecej, czyli Chrześcijańskiego Związku Kobiet na rzecz Trzeźwości (Woman’s Christian
Temperance Union); o prowadzonej przez jego członkinie „Wojnie Krzyżowej Kobiet” pisała polska prasa, a za nią także autorka recenzowanej książki15. Wykorzystanie opracowań
poświęconych czołowym stowarzyszeniom w ramach amerykańskiego ruchu na rzecz
trzeźwości — takim jak Partia Prohibicyjna (Prohibition Party) czy Ligi Antysaloonowa
16
(Anti-Saloon League) — umożliwiłoby usytuowanie w szerszym kontekście rodzimych
inicjatyw, podejmowanych przez różne organizacje oraz grupy religijne i masońskie, stanowiące wówczas główny punkt zainteresowania prasy polskiej, a teraz — samej Bołdyrew. Partia Prohibicyjna i Liga Antysaloonowa na przełomie XIX i XX w. wpłynęły na
zmianę taktyki całego amerykańskiego ruchu na rzecz trzeźwości, który skupił się na
13

P. H
, The Alcoholic Empire: Vodka and Politics in Late Imperial Russia, Oxford 2002;
K. T
, Under the Influence: Working-Class Drinking, Temperance, and Cultural Revolution
in Russia, 1895–1932, Pittsburgh 2006; W.A. M K , Sobering Up the Souls of the People: The Politics
of Popular Temperance in Late Imperial Russia, „Russian Review”, t. LVIII, 1999, nr 2, s. 212–222.
14
Cf. teksty zawarte w tomie: A History of Alcohol and Drugs in Modern South Asia: Intoxicating
Affairs, red. H. F
-T , J. T
, New York 2014.
15
B.L. E
, The Politics of Domesticity; J.S. B
, „Give to the Winds Thy Fear”.
The Women’s Temperance Crusade, 1873–1874, Westport (CT) 1985.
16
K.A. K , Organized for Prohibition: A New History of the Anti-Saloon League, New Haven
(CT) 1985; L.M.F. A
, The Politics of Prohibition: American Governance and the Prohibition
Party, 1869–1933, New York 2013.
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osiągnięciu jednego celu, mianowicie prohibicji, oraz zastosował po raz pierwszy strategię lobbingu legislacyjnego i presji na ustawodawców. Polityka obu wspomnianych organizacji, skuteczniejsza od aktywności stowarzyszeń religijnych i wolnomularskich, zmieniła amerykański ruch antyalkoholowy, przyczyniając się do zajęcie przez niego wiodącej
pozycji na arenie międzynarodowej.
Dzięki lepszemu wykorzystaniu prac poświęconych sytuacji w krajach europejskich,
takich jak Francja czy Wielka Brytania, Bołdyrew mogłaby natomiast pokazać różnice
między sytuacją w Stanach Zjednoczonych, będących liderem ruchu abstynenckiego, a tą
w krajach Starego Kontynentu. W Wielkiej Brytanii i we Francji do lat dziewięćdziesiątych XIX w. propagowano raczej wstrzemięźliwość w spożywaniu napojów wysokoprocentowych niż całkowitą abstynencję, postulowaną przede wszystkim właśnie w USA17.
Dopiero postępujące rozpowszechnianie zjawiska nadmiernej konsumpcji trunków,
w tym absyntu, oraz pojawienie się we francuskim ruchu antyalkoholowym nowych
przywódców (przede wszystkim Paul-Maurice Legraina) przyczyniły się do zmiany strategii i wszczęcia akcji rozpropagowywania wśród Francuzów idei całkowitej abstynencji. Przypadek tamtejszego ruchu na rzecz trzeźwości jest interesujący również ze względu na rządowe próby wprowadzenia ograniczeń w spożywaniu alkoholu wśród żołnierzy
w czasie I wojny światowej18. W tym aspekcie działania francuskie przypominały te podejmowane przez władze amerykańskie, polegające na wprowadzeniu prohibicji w armii
w okresie Wielkiej Wojny.
Mając w pamięci przykłady amerykański, angielski i francuski, warto zastanowić
się, jakie korzyści badaniom Bołdyrew przyniosłoby bardziej zaawansowane zastosowanie perspektywy transnarodowej. Autorka sięga po nią w wybranych miejscach swojej
pracy, przed wszystkim pisząc o popularyzacji wiedzy o alkoholizmie oraz o organizacjach propagujących trzeźwość, gdzie wspomina o wyjazdach polskich aktywistów ruchów abstynenckich na międzynarodowe kongresy antyalkoholowe. Bliższe przyjrzenie
się transnarodowemu ruchowi na rzecz trzeźwości — dzięki wykorzystaniu większej
19
liczby opracowań naukowych — pozwoliłoby na porównanie inicjatyw polskich z tymi
podejmowanymi poza granicami Królestwa. Widoczne wtedy stałyby się liczne podo-

17

Na temat stosunku Brytyjczyków do alkoholu i alkoholizmu w czasach panowania Królowej
Wiktorii cf. klasyczną już dziś pracę B. H
, Drink and the Victorians: The Temperance Question
in England, London 1971. Warta uwagi jest również książka L.L. S
, Crusade Against Drink
in Victorian England, New York 1988.
18
P.E. P
, Drink and the Politics of Social Reform: Antialcoholism in France since 1870,
Palo Alto (CA) 1988; H. B
, Alcoolisme et antialcoolisme en France au XIXe siècle, „Histoire,
Economie et Société”, t. III, 1984, nr 4, s. 609–628.
19
W bibliografii książki A. Bołdyrew znajdziemy jedną pracę na ten temat: I. T
, Woman’s
World/Woman’s Empire: The Woman’s Christian Temperance Union in International Perspective,
1880–1930, Chapel Hill 1991. Z niedawno wydanych prac warto wymienić książkę na temat międzynarodowej organizacji wolnomularskiej na rzecz trzeźwości — Independent Order of Good Templars;
praca ta, co warte podkreślenia, wprowadza także kwestię rasową do historii działań na rzecz abstynencji (D.M. F
, Temperance and Racism, John Bull, Johnny Red, and the Good Templars,
Lexington 2015).
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bieństwa: przejście w ostatnich dekadach XIX stulecia od antyalkoholowych stowarzyszeń religijnych do świeckich inicjatyw na rzecz trzeźwości; rosnąca rola lekarzy w ruchu
i związane z tym postrzeganie alkoholizmu w kategoriach patologii i choroby; używanie
popularnej od przełomu XIX i XX w. retoryki eugenicznej; kierowanie inicjatyw abstynenckich do rosnącej klasy robotniczej; przypisywanie szczególnej roli kobietom; postrzeganie inicjatyw antyalkoholowych jako prób zapobiegania przemocy domowej.
Perspektywy transnarodowa i porównawcza umożliwiłyby także położenie większego
nacisku na elementy w tym kontekście nietypowe a zajmujące w historii pijaństwa i inicjatyw na rzecz abstynencji w Królestwie Polskim miejsce szczególne, mianowicie na
znaczenie rewolucji 1905 r. czy rolę Kościoła katolickiego.
Reasumując, monografia Anety Bołdyrew, częściowo poświęcona alkoholizmowi
definiowanemu jako patologia społeczna, uzmysławia potrzebę kompleksowych badań
nad problemem spożywania alkoholu i nad inicjatywami na rzecz jego ograniczenia
w czasie trwania „długiego wczesnego XX wieku”. Poza przyjęciem perspektywy trójzaborowej i przyjrzeniem się również dwudziestoleciu międzywojennemu, badania te powinny niewątpliwie uwzględnić wielonarodowy i wieloreligijny charakter społeczeństwa
zamieszkującego dziewiętnastowieczne ziemie polskie, a następnie II Rzeczpospolitą.
Istotne byłoby również przyjrzenie się polskim inicjatywom w perspektywie porównawczej i transnarodowej. Recenzowana książka stanowić będzie niewątpliwie dla takich
badań ważny punkt odniesienia oraz zachętę do rozwinięcia wątków, które nie zostały
w niej w pełni omówione.

***

Zohar A m a r, Efraim L e v, Arabian Drugs in Early Medieval Mediterranean Medicine, Edinburgh Studies in Classical Islamic History
and Culture, Edinburgh 2017, ss. 290, il. 35
Badacze średniowiecznej kultury materialnej rzadko zwracają uwagę na problem używek, co nie dziwi, jeśli wziąć pod uwagę nader skromną podstawę źródłową do badań
nad tym tematem. Dlatego też nie poświęcano im dotąd z reguły odrębnych studiów; wyjątkiem są prace koncentrujące się na miejscu i roli alkoholu w społeczeństwie średniowiecznym. Informacje dotyczące innego rodzaju używek pojawiają się najczęściej w studiach obejmujących szerzej zarysowane zagadnienia. Podejmując się badań nad
zjawiskiem tzw. nowych substancji, rozpowszechnianych przez Arabów po ich podbojach, Zohar A m a r i Efraim L e v również nie zamierzali tworzyć studium traktującego
wyłącznie o używkach, nie sposób jednak zaprzeczyć, że opisy dystrybucji i zastosowania owych substancji stanowią bardzo istotny element ich badań. Dlatego też pojawienie
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się książki „Arabian Drugs in Early Mediecal Mediterranean Medicine” należy zdecydowanie uznać za wydarzenie istotne i wyczekiwane.
Głównym tematem książki Amara i Leva jest wpływ rozpowszechnianych przez
Arabów nowych substancji leczniczych na średniowieczną medycynę śródziemnomorską. Należy przy tym zdecydowanie podkreślić, że słowo drugs jest przez autorów używane zarówno na określenie używek, jak i po prostu środków leczniczych, niekoniecznie
wywierających wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Zakwalifikowanie niektórych spośród omawianych przez nich substancji jako używek jest jednak możliwe dzięki znajomości ich właściwości oraz oczekiwanych efektów zastosowania.
Zgodnie z głównym założeniem autorów większość z owych substancji nie była
znana na Bliskim Wschodzie i w Europie, i dopiero rozszerzenie arabskiej kontroli nad
rozległymi terytoriami podbitymi umożliwiło transfer i dystrybucję nowych roślin i substancji z południowej i wschodniej Azji. Zjawisko to było już wzmiankowane przez
wielu badaczy1, nigdy wcześniej nie stało się jednak przedmiotem odrębnej, pogłębionej
analizy. Najważniejszym celem autorów „Arabian Drugs” było zatem ponowne rozpatrzenie owego procesu oraz zrekonstruowanie możliwie jak najpełniejszej listy wszystkich nowych substancji medycznych rozprowadzanych na Bliskim Wschodzie i w basenie Morza Śródziemnego od czasu arabskich podbojów aż po wiek XII. Amar i Lev
postanowili również zbadać znaczenie owych substancji w spuściźnie medycznej średniowiecza oraz ich wpływ na rozwój i rozpowszechnianie nowych technologii w zakresie upraw.
Pionierskie badania nad zasięgiem i znaczeniem arabskich innowacji rolniczych
prowadził już Andrew W a t s o n2, którego książka zyskała ogromną popularność i wywołała żywą dyskusję. W przekonaniu Watsona arabskie podboje spowodowały rewolucję
rolniczą, stwarzając zupełnie nowe możliwości uprawy roślin. Kanadyjski badacz opierał
swoje tezy przede wszystkim na analizie dystrybucji czternastu kluczowych roślin tropikalnych z południowej i wschodniej Azji, które rozprzestrzeniły się na Bliskim Wschodzie
i w Europie w następstwie podbojów arabskich. Jego twierdzenia spotkały się z krytyką,
zwłaszcza ze strony Eliyahu A s h t o r a, który dowodził, że niektóre z wymienionych
przez Watsona roślin były znane już w okresie rzymskim, oraz że żadna rewolucja rolni3
cza się nie wydarzyła . Amar i Lev uznali tezę Watsona za słuszną w kwestii nowych
możliwości upowszechnienia roślin, metod agrotechnicznych i towarów, które pojawiły
1

F. A
, The Seven Books of Paulus Aegineta, London 1847; C. T
, The Mystery
and Romance of Alchemy and Pharmacy, London 1897; D. C
, Arabian Medicine and Its
Influence on the Middle Ages, London 1926; M. M
, The Background and Origins of Arabian
Pharmacology, „Ciba Symposia”, t. VI, 1944, s. 1847–1872; M. R
, The Arab Contribution to
Botany and Pharmacology, „Arab Affairs”, t. VI, 1988, s. 71–86; D. H , Islamic Science
and Engineering, Edinburgh 1993.
2
A. W
, Agricultural Innovation in the Early Islamic World, London-New York 1983.
3
E. A
, Review of A. M Watson, Agricultural Innovation in the Early Islamic World, „Bibliotheca Orientalis”, t. XLII, 1985, s. 421–423; opinie zwolenników i przeciwników tezy Watsona zostały
zgromadzone w: M. D
, Plants and Progress: Rethinking the Islamic Agriculture Revolution,
„Journal of World History”, t. XX, 2009, s. 187–206.
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się w następstwie podbojów arabskich, zakwestionowali jednak skalę owej rewolucji.
Postanowili zatem udoskonalić metodę swojego poprzednika i zaproponować nową,
która umożliwiłaby skrupulatną identyfikację nowych arabskich substancji.
Książka składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, indeksów nazw omawianych
substancji, mapy przedstawiającej ich pochodzenie oraz 35 ilustracji. Obszerny rozdział
wprowadzający („Introduction”, s. 1–47) poświęcony został procesom przyswajania wiedzy teoretycznej oraz praktyk leczniczych wywodzących się z Grecji, Indii oraz Persji
przez przedstawicieli cywilizacji arabskiej. Rozdział ten zaczyna się od omówienia czynników, które wywołały, a następnie stymulowały rozprzestrzenianie się idei naukowych
w imperium Abbasydów. Brak barier politycznych umożliwiający swobodny przepływ
ludności, handlu i wiedzy stworzył korzystne uwarunkowania dla prowadzenia wszelkiego rodzaju wymiany na ogromnych obszarach Imperium, z kolei otwartość Abbasydów
na naukę i innowacje ułatwiała przepływ idei pomiędzy poszczególnymi podbijanymi
ludami. Omawiając wkład poszczególnych szkół w arabską spuściznę medyczną, autorzy
podkreślają znaczenie Bagdadu jako międzykulturowego ośrodka naukowego, czerpiącego z wpływów zarówno greckich, indyjskich, jak i perskich („Baghdad as an Intercultural
Centre and the Triumph of the Galenic Medical Legacy”, s. 10–13). Zainteresowanie
nauką skłaniało Abbasydów do gromadzenia różnorodnych dzieł naukowych z terytoriów swojego imperium i ze świata zewnętrznego. Dzieła autorów klasycznych tłumaczone były na język arabski w ramach tzw. projektu tłumaczeniowego Bayt al-Hikma
(Dom Mądrości), zapoczątkowanego na przełomie VIII i IX stulecia. Projekt ten objął
wszelkie dziedziny nauki, jednak przedmiotem szczególnego zainteresowania uczonych
i tłumaczy była medycyna, a zwłaszcza zbiory greckich autorów, które pozyskiwano
z Bizancjum i przekładano na język arabski. Początkowo szkoła grecka cieszyła się
znacznie większą popularnością niż perska i indyjska, które, jak tłumaczyli autorzy, stały
w sprzeczności z arabskim monoteizmem; medyczna spuścizna Greków została natomiast poddana „oczyszczeniu” i zaadaptowana przez chrześcijan w czasach bizantyńskich, i jako taka przyjęta przez naukę arabską, wywierając na nią znaczący wpływ poprzez przekazywanie zarówno wiedzy medycznej, jak i stosowanych praktyk. Szkoła
perska powinna być tymczasem — w przekonaniu autorów — postrzegana nie jako konkurencja dla szkoły greckiej czy indyjskiej, lecz raczej jako centrum pośredniczące
w transmisji wiedzy medycznej z Indii na tereny imperium Abbasydów. Znaczenie greckiej, indyjskiej i perskiej szkoły medycznej znacznie zmalało w związku z triumfem
szkoły Galena, która została z czasem uznana za jedyną oficjalną reprezentację medycyny arabskiej. Jak jednak podkreślają autorzy, największy sukces odniosła ostatecznie
szkoła indyjska, która wprawdzie nie miała znaczącego wkładu w arabską teorię medyczną, zdołała jednak utrzymać długotrwały wpływ dzięki swoim unikatowym substancjom leczniczym.
Kolejne podrozdziały poświęcone zostały historii handlu indyjskiego i śródziemnomorskiego, w tym bizantyńskiego i arabskiego („The Commercial Aspect”, s. 13–47).
Autorzy szczegółowo omówili w nich główne szlaki handlowe, najważniejsze ośrodki
i najaktywniejsze grupy pośredniczące w wymianie między Wschodem a Zachodem.
Kwestie najistotniejsze dla zrozumienia kluczowych dla autorów zagadnień zostały
przedstawione w podrozdziałach dotyczących handlu śródziemnomorskiego. Starannej
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analizie okoliczności, które miały wpływ na zmiany zachodzące w jedenasto- i dwunastowiecznej działalności handlowej w basenie Morza Śródziemnego (takie jak rozszerzenie aktywności poszczególnych grup handlowych w konsekwencji wypraw krzyżowych,
spadek intensywności międzynarodowej działalności handlowej Żydów na rzecz jej koncentracji wokół lokalnych ośrodków w Egipcie4 czy znaczny wzrost wpływów kupców
włoskich), towarzyszy omówienie trzech głównych szlaków łączących europejskie ośrodki handlowe z miastami portowymi wybrzeża syryjsko-palestyńskiego oraz z portami północnoafrykańskimi. Autorzy podkreślili również znaczenie działalności włoskich kupców
(Wenecja, Genua, Florencja, Amalfi), których uznali za najważniejszych graczy na arenie
handlu śródziemnomorskiego. Omawiana część rozdziału została podsumowana twierdzeniem, że granice polityczne niemal nigdy nie zakłócały swobody przepływu osób i towarów w basenie Morza Śródziemnego ani działalności licznych ośrodków handlowych
łączących kupców różnych ras, języków i religii.
Główne założenia autorów recenzowanej książki, stosowana przez nich metodologia
oraz stan badań zostały przedstawione w rozdziale drugim („Agricultural and Pharmaceutical Innovations: Milestones in Research and Case Studies”, s. 48–81). Znaczna
część rozdziału została poświęcona omówieniu wyżej wspomnianych twierdzeń Andrew
Watsona na temat rewolucji rolniczej, z którymi Amar i Lev w znacznym stopniu się zgadzają, podkreślając jednak zdecydowanie swoje wątpliwości co do skali zjawiska. W celu
zrekonstruowania możliwie najbardziej kompletnej listy nowych substancji medycznych
rozpowszechnianych po podbojach arabskich autorzy udoskonalili metodologię Watsona
i przetestowali ją wstępnie na kilku gatunkach roślin. Wyniki badań, którym poświęcili
5
osobny artykuł , zostały skrótowo omówione w podrozdziale „The ‘Agriculture Revolution’ and the Watson Thesis — Cucurbitaceae Family as a Model” (s. 49–59). Rośliny
zostały tam podzielone na dwie grupy: nowe, wprowadzone i rozpowszechniane dopiero
przez Arabów, oraz gatunki znane lub uprawiane na Bliskim Wschodzie jeszcze przed
podbojami, których nowe odmiany pojawiały się dzięki działalności arabskich pośredników. Przykłady roślin należących do obu wymienionych grup wywodzą się ze zbadanej
przez autorów rodziny dyniowatych (Cucurbitaceae). Arbuz i melon (Citrullus lanatus
i Cucumis melo) miały ugruntowaną pozycję w lewantyńskim rolnictwie i zwyczajach
żywieniowych już w czasach biblijnych, a zatem można zakwalifikować je do grupy roślin uprawianych jeszcze przed podbojami. Działalność Arabów doprowadziła jednak do
rozwoju i rozpowszechnienia nowych odmian roślin z tej samej rodziny, takich jak ogórek siewny (Cucumis sativus) i ogórek melon (Cucumis melo), tym samym należą więc
do obu grup.
W celu identyfikacji nowych roślin i substancji wprowadzonych na Bliski Wschód
i do Europy po podbojach arabskich autorzy korzystali ze wzmianek w źródłach pisanych
(literatura farmaceutyczna, dzieła poświęcone alchemii i perfumerii, relacje podróżników, dzieła z zakresu herborystyki i botaniki, zapisy handlowe), analizy filologicznej

4

L. G
, Trade and Institutions in the Medieval Mediterranean, Cambridge 2012.
Z. A
, E. L , Watermelon, Chate Melon and Cucumber: New Light on Traditional
and Innovative Field Crops of the Middle Ages, „Journal Asiatique”, t. CCXCIX, 2011, s. 193–204.
5
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nazw własnych, lingwistyki komparatywnej oraz odkryć archeobotanicznych. Jednym
z najważniejszych dążeń autorów było dotarcie do substancji, o których nie informują
autorzy klasyczni (przede wszystkim Dioskurydes i Galen, których dzieła tłumaczono na
arabski w ramach projektu tłumaczeniowego Abbasydów), zakładali bowiem, że ich nieobecność w dziełach owych autorów, przy jednoczesnym powszechnym występowaniu
w arabskiej literaturze medycznej, może wskazywać na znaczącą rolę Arabów albo we
wprowadzeniu tych substancji w dziedzinę farmakologii, albo w poszerzeniu ich zastosowań medycznych. Na temat pochodzenia, charakterystyki i zastosowania substancji medycznych niewspomnianych w pracach Dioskurydesa ani Galena pisali dwaj andaluzyjscy uczeni — Abu Dawud Sulayman ibn Hassan Ibn Juljul (944–994) i Abu al-Walid
Muhhamad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ahmad Ibn Rushd, znany także
jako Awerroes (1126–1198), których traktaty są jednymi z najważniejszych źródeł dla
autorów recenzowanej książki.
Rozdział trzeci, „‘Arabian’ Substances” (s. 82–227), przynosi staranną analizę nowych substancji medycznych zidentyfikowanych przez autorów, uwzględniającą ich pochodzenie, charakterystykę, dystrybucję i zastosowanie. Każda grupa substancji opisana
została w odrębnym podrozdziale w zależności od swojego przeznaczenia; mamy zatem
podział na lekarstwa, przyprawy i substancje przemysłowe („Drugs, Spices and Industrial
Substances”, s. 83–129), perfumy i pachnidła („Perfumes and Incenses”, s. 129–162)
oraz kamienie szlachetne („Gemstones”, s. 162–227). Autorzy wybrali 37 substancji medycznych, które opisali według zdefiniowanego na początku rozdziału schematu —
każde z powstałych w ten sposób haseł rozpoczęto cytatem ze średniowiecznych źródeł
arabskich, po którym następuje wskazanie miejsca pochodzenia substancji, dokładny
opis jej wyglądu oraz informacje na temat handlu. Autorzy przedstawiają następnie
wszelkie wzmianki związane z przeznaczeniem substancji; co istotne, każda z nich —
poza zastosowaniem w charakterze używki, przyprawy, perfum, barwnika czy ozdoby
— mogła być używana jako środek leczniczy. Wśród medycznych zastosowań omówionych w rozdziale przeważało leczenie serca (tamaryndowiec indyjski, goździk), żołądka
(goździk, agar, muszkatołowiec korzenny), astmy (bambusowiec), hemoroidów (śliwa
wiśniowa, smocza krew), wszelkiego rodzaju dolegliwości jelitowych (ambra, strączyniec cewiasty), a także paraliżu (nanercz, ambra).
Na podstawie szczegółowych opisów zastosowania niektóre z opisywanych środków medycznych można uznać za używki. Jak podają autorzy, śliwa wiśniowa
(Combrotaceae), poza leczeniem chorób żołądka, gardła i uszu, stosowana była w celu
„wspomagania stosunków seksualnych, stymulowania wzwodu członka i produkcji spermy”. Podobne działanie miały sprowadzane z Kairu do Palermo bambusowiec (Bambusa
vulgaris lub Bambusa arundinacea) i tamaryndowiec indyjski (Tamarindus indica), które
wykorzystywano m.in. jako afrodyzjaki. Z kolei spożywanie owoców palmy betelowej
(Areca catechu) miało „zbawiennie wpływać na trawienie, oddech, wzmacniać dziąsła
i powodować szczęśliwy nastrój”; co więcej, „zarówno królowie, jak i ich żony i niewolnice spożywali owoce palmy betelowej przed przystąpieniem do aktu seksualnego”.
Sprowadzany przez włoskich kupców z Egiptu galgant (Alpinia galanga) miał z kolei,
jak pisze Ibn Juljul, „wzmacniać organy wewnętrzne, zwiększać popęd płciowy i potencję seksualną”. Interesujące zastosowanie miał również agar (Aquilaria agalocha), uwaDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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żany za jedną z najbardziej wartościowych perfum i wykorzystywany jako kadzidło
m.in. w trakcie rytuałów indyjskich. Wytwarzana z niego maść używana była do masażu
ciała, stosowano go również jako środek na „ukojenie nerwów”, zapobiegający gorączce
oraz stymulujący popęd seksualny. Do innych wzmiankowanych przez autorów substancji stosowanych w charakterze używek zaliczyć można jaśmin, ceniony nie tylko
ze względu na jego użyteczność w leczeniu przeziębień i infekcji, lecz także jako składnik preparatów wzmagających popęd płciowy, oraz piżmo, rozgrzewające ciało i odświeżające oddech, przeciwdziałające „słabości organów płciowych” i zapewniające
długowieczność.
W rozdziale czwartym („Discussions and Conclusions”, s. 228–334) autorzy podsumowali przeprowadzone badania i ponownie rozważyli wkład poszczególnych szkół
w rozwój medycyny arabskiej, konkludując, że jej największym osiągnięciem było włączenie praktycznych aspektów zarówno indyjskiej, jak i perskiej medycyny do dotychczas
uprawianej szkoły Galenowej. Równocześnie podkreślili, że chociaż znaczna większość
zbadanych środków leczniczych była pochodzenia indyjskiego, to założenia indyjskiej
tradycji medycznej nie wywarły znaczącego wpływu na medycynę arabską. To grecka
tradycja medyczna dominuje w przeanalizowanych źródłach i według greckiej teorii
arabscy lekarze dokonywali klasyfikacji i kategoryzacji substancji leczniczych.
Dołączone do pracy zdjęcia omawianych substancji, pochodzące ze zbiorów autorów, indeksy nazw arabskich, angielskich i łacińskich — stosowanych w systematyce
naukowej — oraz obszerna bibliografia podnoszą walor naukowy omawianej książki.
Można jedynie żałować, że korzystanie ze zgromadzonej bibliografii jest nieco utrudnione przez stosowaną skądinąd w anglosaskiej historiografii praktykę zestawiania
wszystkich cytowanych dzieł w jednym zbiorze, bez wyodrębnienia źródeł i literatury
przedmiotu.
Chociaż używki nie są głównym przedmiotem badań autorów recenzowanej pracy
i pojawiają się raczej w ramach omawiania szerszych zagadnień, „Arabian Drugs in Early
Medieval Mediterranean Medicine” może być z pewnością uznana za pozycję bardzo
wartościową również dla badacza zainteresowanego tym aspektem kultury materialnej
i historii społecznej. Poparte przekonującą argumentacją ustalenie pochodzenia stosowanych w arabskiej medycynie substancji oraz prześledzenie ich drogi z południowej Azji
do Indii, następnie zaś na Bliski Wschód i w rejon Morza Śródziemnego było fundamentalnym celem, który wyznaczyli sobie Amar i Lev, i równocześnie najważniejszym ich
osiągnięciem.
Karolina Morawska
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny
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Jedzą, piją, lulki palą. Kulturowe aspekty korzystania z używek na
przestrzeni wieków, t. I: Używki w świetle źródeł archeologicznych
i historycznych, red. J. Ż y c h l i ń s k a, A. G ł o w a c k a - P e n c z y ń s k a,
A. K l o n d e r, ss. 226; t. II: Antropologia używek w gospodarce i życiu
społecznym, red. J. Ż y c h l i ń s k a, A. G ł o w a c k a - P e n c z y ń s k a,
J. W o ź n y, ss. 211; t. III: Używki w sztuce i literaturze, red. J. Ż y c h l i ń s k a,
A. G ł o w a c k a - P e n c z y ń s k a, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego, Bydgoszcz 2016, ss. 211
Badania różnych aspektów historii społecznej wymagają dużej ostrożności, dosyć łatwo
(i często nieświadomie) przenieść bowiem kategorie, którymi posługujemy się w życiu
społecznym, na analizowany materiał źródłowy. Historyk badający np. seksualność dawnych czasów musi zdawać sobie sprawę, że czym innym jest biologiczny popęd płciowy,
który generuje różnego rodzaju zachowania, a czym innym warunkowana kulturowo seksualność. To właśnie przez pryzmat danej kultury seksualność została przedstawiona
w źródłach. Jak łatwo pewne, zdawałoby się banalne kwestie społeczne można opacznie
zrozumieć, wykazała ostatnio Aneta P i e n i ą d z, która odcięła się od współczesnego pojmowania instytucji braterstwa i na podstawie wczesnośredniowiecznych źródeł stworzyła nowy, odpowiadający opisywanej epoce model i dopiero po dokonaniu tego zabiegu
przystąpiła do analizy źródeł1. Jeszcze trudniej jest badać emocje oraz uczucia konkretnego człowieka, a właściwie ich obraz i konceptualizację w źródłach pisanych i pozostałościach materialnych (sztuka, materiał archeologiczny, pochówki). Wydaje się, że historyk coraz częściej w badaniach takich sięgać powinien do dorobku innych nauk,
niekoniecznie humanistycznych czy społecznych. Inspirujące tu mogą być np. prace naukowców badających zjawiska poznawcze u zwierząt2. Dorobek etologów, którzy obserwują zachowanie zwierząt, i prymatologów łączących genezę niektórych zachowań
zwierząt i ludzi może służyć nie tylko badaniom nad okazywaniem emocji, tworzeniem
więzi społecznych i strategii obronnych, lecz także zrozumieniu kwestii żywieniowych.
Być może na pograniczu nauk humanistycznych i biologicznych znajdziemy odpowiedź
na pytania, kiedy i dlaczego człowiek zaczął używać pewnych roślin, które uznajemy za
używki, oraz czy sam — jak każde „zwierzę” — próbował takich środków, czy może
obserwował nawyki żywieniowe innych istot. Podobnie rzecz się ma z najpopularniejszą
używką, czyli alkoholem. Warto zaznaczyć, że badacz historii społecznej musi zdawać
sobie sprawę z zastrzeżeń, o których wspomniałem wyżej: czy w każdej kulturze np. wino
postrzegane było jako używka, czy też jako codzienny, choć kosztowny napój; kiedy
i gdzie było uznawane za środek leczniczy. Podobnych założeń wstępnych w przypadku
badań nad konsumpcją używek poczynić należy więcej. Brak głębszej refleksji metodologicznej uważam za największy mankament recenzowanych tomów, poświęconych kul1

A. P
, Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu. Wyobrażenia i praktyka społeczna,
Kraków 2014.
2
Vide popularnonaukowa, ale inspirująca książka Fransa
W
, Bystre zwierzę. Czy jesteśmy
dość mądrzy, aby zrozumieć mądrość zwierząt?, tłum. Ł. L
, Kraków 2016.
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turowym aspektom funkcjonowania używek w dawnych społecznościach. Mamy tu bowiem do czynienia raczej ze zbiorem często niezwykle interesujących case studies,
zabrakło jednak odpowiedzi na pytanie, jak badać używki. I czy używki zawsze są
używkami.
Pierwszy tom zawiera 14 artykułów poświęconych używkom w świetle różnorakich
źródeł archeologicznych i historycznych, co sprawia, że jest on bardzo niejednorodny.
„Odmiennym stanom świadomości” w epoce brązu przyjrzała się Justyna Ż y c h l i ń s k a,
która zasygnalizowała prowadzone przez siebie badania nad wykorzystywaniem różnego
rodzaju środków psychotropowych w kulturze łużyckiej („Altered States of Mind —
in Bronze and Early Iron Ages”, s. 9–16); zaprezentowany materiał archeologiczny oraz
przywołane źródła porównawcze rzeczywiście pozwalają wierzyć w potencjał badawczy
podjętej przez autorkę problematyki. Inne odczucia wywołuje tekst Bogusława O l s z e w s k i e g o poświęcony wpływom substancji psychodelicznych na procesy kulturotwórcze („Kulturowe aspekty stosowania enteogenów w czasach przedhistorycznych
i współcześnie”, s. 19–28). Autor słusznie stwierdza, że enteogeny, czyli środki wywołujące doświadczenie boskości, były używane zarówno w czasach prahistorycznych, jak
i współcześnie; podaje przykłady pochodzące z czasów archaicznych, znalezione w twórczości poetów i pisarzy XIX i XX w. oraz w subkulturach ubiegłego stulecia. Brakuje
jednak uzasadnienia tak szerokiego potraktowania tematu. Pożyteczna jest natomiast zaproponowana przez Olszewskiego systematyzacja, co prawda pobieżna, substancji psychoaktywnych stosowanych w różnych kulturach, na różnych kontynentach i w różnych
epokach. Przedmiotem trzeciego z kolei artykułu jest wąska kwestia używek stosowanych przez Sauromatów, badana na podstawie analizy przeznaczenia kamiennych ołtarzyków wytwarzanych przez koczowników (s. 31–40). Autorka tekstu, Aleksandra
J a n a s, w interesujący sposób dowodzi, że mogły one służyć do przygotowywania somy,
który to proces znany jest np. z „Rygwedy”. Badaczka wskazuje również na inne używki
znane w świecie koczowników, jak konopie czy bieluń.
Lektura scharakteryzowanych tu pokrótce trzech artykułów pozwala podtrzymać
sformułowane wyżej zastrzeżenie: interesujące okazują się teksty, w pozytywnym sensie
tego słowa, przyczynkarskie, natomiast bez głębszej refleksji metodologicznej trudno
jest poczynić ustalenia ogólne, dotyczące roli, miejsca, funkcji, a wreszcie przeznaczenia
poszczególnych substancji. Można natomiast wskazać widoczną w powyższych tekstach
relację między wierzeniami i pobożnością a zażywaniem substancji odurzających.
Pozostałe studia dotyczą już niemal wyłącznie alkoholu i tytoniu. Interesujące wydają się tu szczególnie teksty Pauliny S z u l i s t -P ł u c i n i c z a k („Co kryje się za zasłoną? Sceny biesiadowania w starożytności — studium wybranych przedstawień”, s. 43–
60), poświęcony starożytnym zabytkom ikonograficznym przedstawiającym ucztowanie
i picie wina, oraz Anny O d r z y w o l s k i e j - K i d a w y („Piwo w kulturze życia codziennego”, s. 109–124), która nakreśliła obraz konsumpcji piwa w Polsce XVI w.
Autorka słusznie podnosi wątpliwość, czy napój ten postrzegany był wówczas w kategoriach używki, czy może stanowił alternatywę dla zanieczyszczonej często wody — alternatywę zdrową i pożywną. Świetnym, wciąż niezbyt intensywnie wykorzystywanym
w badaniach nad kulturą staropolską źródłem są różnego rodzaju inwentarze, rachunki
i inne źródła gospodarcze. Andrzej K l o n d e r zaproponował taki rekonesans badawczy,
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zwracając uwagę na próbę balansowania dworu magnackiego między prestiżem
a oszczędnością w zakresie przygotowywania bankietów, zwłaszcza na przykładzie zakupu ekskluzywnych alkoholi („»Mierny zbytek«. Stół magnacki Rzeczypospolitej XVII–
XVIII wieku oglądany z nieco odmiennej perspektywy”, s. 141–152).
Kilka tekstów prezentowanego tomu za punkt wyjścia przyjęło zabytki kultury materialnej, takie jak tabakierki, kieliszki, kufle, filiżanki czy kotły służące do warzenia alkoholu. Podstawę źródłową takich badań stanowiły, jak w przypadku tekstu Anny
P e n k a ł y (s. 155–170), spisy majątków i inwentarze pośmiertne szlachty albo zachowane artefakty, np. fajki gliniane, którym przyjrzeli się Jakub P u z i u k (s. 171–186)
oraz Jacek W o ź n y (s. 187–192). We wszystkich wymienionych tekstach autorzy zwracają słusznie uwagę, że badania nad tego typu zabytkami pozwalają śledzić modę na
pewne używki, ich rozpowszechnianie się, a nawet kierunek, z którego moda taka dotarła
do Rzeczypospolitej. Pierwszy tom zamyka tekst Moniki N a w r o t - B o r o w s k i e j poświęcony refleksji nad używkami w literaturze medycznej oraz wychowawczej przełomu
XIX i XX stulecia („Wpływ używek na zdrowie w świetle poradników z II połowy XIX
i początków XX wieku”, s. 193–226). Jest to niewątpliwie jeden z bardziej interesujących artykułów w zbiorze; został w nim nakreślony obraz samoświadomości społeczeństwa pod względem zażywania różnorakich substancji — nie tylko różnego rodzaju alkoholi, lecz także kawy, herbaty, czekolady, przypraw korzennych i oczywiście tytoniu.
W drugim tomie zebrano czternaście tekstów traktujących o znaczeniu używek dla
życia gospodarczego oraz społecznego. Zakres chronologiczny studiów jest ograniczony
do czasów nowożytnych i najnowszych, a obok tekstów historyków pojawiają się rozprawy antropologiczne i socjologiczne poświęcone współczesności. Motywem przewodnim
tomu są zmiany społecznych funkcji używek, które od czasów nowożytnych traciły znaczenie religijne na rzecz gospodarczego, z kolei ich konsumpcja, często traktowana jako
luksus, stawała się uzależnieniem. Znalazły się tu zarówno teksty dotyczące Nowego
Świata, jego gospodarki i sprowadzanych stamtąd używek jak tytoń czy kawa (Marcin
G r a b a n, Agata B ł o c h), jak i funkcjonowania społecznego tego typu substancji w kulturach pozaeuropejskich (Stanisława B u d z i s z -C y s e w s k a o toastach na Kaukazie,
szczególnie w Gruzji, s. 117–132, oraz Beata K i j a n k a o kawie, tytoniu i alkoholu
w przysłowiach tureckich, s. 91–104). Odrębna grupa artykułów dotyka ważnego problemu uzależnienia od alkoholu — Jarosław P i e t r z a k przyjrzał się alkoholizmowi kobiet
w okresie staropolskim (s. 57–76), a Grażyna C z e r n i a k oraz Justyna Z y ś k pijaństwu
na mazurskich wsiach w XIX stuleciu (s. 77–90); Marta Z a w i c h r o w s k a w niewielkim przyczynku podjęła próbę naszkicowania psychologicznego i społecznego portretu
osób uzależnionych od alkoholu i ich współuzależnionych bliskich (s. 149–154). Warto
zwrócić uwagę na interesującą antropologiczną próbę spojrzenia na współczesne, „nowe”
używki, autorstwa Sebastiana L a t o c h y, który poddał analizie reklamy napojów energetyzujących (s. 157–174); autor odnalazł w nich elementy myślenia mitycznego i symbolicznego, charakterystyczne dla tzw. kultur tradycyjnych.
Ostatni tom wydaje się najbardziej atrakcyjny dla niefachowego, ale zainteresowanego tematem czytelnika, a jednocześnie jest najbardziej spójny tematycznie. Zostały
w nim zgromadzone głównie studia dotyczące obrazu używek w literaturze; co prawda
podtytuł mówi również o sztuce, tej został poświęcony jednak zaledwie jeden artykuł,
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autorstwa Marcina S k i b i c k i e g o („»A votre santé!« — alkohol w reklamie na przykładzie dawnego plakatu francuskiego”, s. 9–28), w którym przedstawione zostały prace
najwybitniejszych plakacistów francuskich przełomu XIX i XX w. Godna uznania jest
publikacja kolorowych podobizn omawianych dzieł, zarówno tych reklamujących alkohol, jak i promujących trzeźwość. Problemowi zażywania narkotyków przez artystów
przyjrzała się Anna K o w s z e w i c z („Narkotyki w literaturze i życiu prywatnym polskich artystów tworzących w latach 1821–1939”, s. 121–136). Pozostałych jedenaście
artykułów dotyka szerokiego problemu obrazu używek (alkohol, narkotyki, kawa)
w dziełach literackich, a także w filmie (Krzysztof T r o j a n o w s k i, „Bimber, boczek,
bułka. Okupacyjna kuracja »witaminą 3B« na przykładzie powieści i filmu »Cafe pod
Minogą« Stefana Wiecheckiego i Bronisława Broka”, s. 29–38) i audycji radiowej (Natalia K o w a l s k a, „Najpyszniejszy grzech. Radiowy obraz kobiet uzależnionych od jedzenia”, s. 39–48). Ten ostatni tekst jest o tyle interesujący, że pokazuje stan uzależnienia od pokarmu, którego nadmierne spożycie dostarcza rozkoszy. Autorka słusznie
podkreśla, że w przeciwieństwie do innych uzależnień trudno w tym wypadku osiągnąć
sukces w walce z nałogiem a całkowita abstynencja jest po prostu niemożliwa. Jest to
jedyny artykuł we wszystkich omawianych tomach, który do tematu uzależnień wprowadza nowy aspekt „codziennej” konsumpcji jako używki.
Autorzy tomu pokazują, jak dobrym uzupełnieniem standardowo wykorzystywanych przez historyków źródeł mogą być utwory literackie. Przykładem niech będzie studium Dominiki D ź w i n e l („Kilka uwag o kawie w kulturze i literaturze XVIII wieku”,
s. 49–62), która omówiła rolę kawy w codziennym życiu elit osiemnastowiecznej
Rzeczypospolitej. Przywołane przez badaczkę źródła dopełniają obrazu znanego z materiałów gospodarczych, medycznych, inwentarzy kafenhauzów czy wreszcie wytworzonego na podstawie zachowanych do naszych czasów serwisów kawowych. Anegdotyczny,
a zarazem interesujący charakter ma rozprawka Wojciecha Ś l u s a r c z y k a, który na
podstawie kilku dzieł literackich naszkicował obraz farmaceutów, którzy, wykonując leki
na bazie alkoholu, często sami popadali w uzależnienie (s. 137–160). W tomie nie mogło
oczywiście zabraknąć tekstów poświęconych twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza; ich autorkami są Aneta J a b ł o ń s k a, która zajęła się motywem narkotyzowania
się w powieściach Witkacego (s. 161–170), oraz Małgorzata A n d r z e j a k -N o w a r a,
badająca zażywanie morfiny, alkoholu i kokainy w przygotowanej przez Jerzego
Jarockiego krakowskiej inscenizacji „Matki” (s. 171–184).
Reasumując, trzeba stwierdzić, że chociaż w omawianym wydawnictwie zabrakło
tekstów poruszających fundamentalne zagadnienie, mianowicie — jak badać kulturowe
i społeczne aspekty funkcjonowania używek w dawnych czasach (nie została podjęta
nawet próba odpowiedzi na pytanie, czym są używki), bogate spektrum prezentowanych
badań, różnorodność chronologiczna i geograficzna oraz wielorakość wykorzystanych
źródeł materialnych i pisanych stanowią jednak o roli, którą ten zbiór rozpraw, relacji
i czasem drobnych przyczynków może odegrać w pracy kolejnych badaczy — nie tylko
zresztą historyków, lecz także antropologów, socjologów czy psychologów.
Jakub Maciej Kosiorek
Polska Akademia Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii
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Biographies of Drink. A Case Study Approach to our Historical Relationship with Alcohol, ed. Mark H a i l w o o d, Deborah T o n e r, Cambridge
Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2015, ss. 256
Wydawać by się mogło, że tematyka alkoholu w kontekście społeczno-historycznym została już dość dobrze opracowana i niewiele nowych pytań można jeszcze w tej kwestii
postawić. Szeroko omawiane były dotychczas zagadnienia związane m.in. z produkcją
napojów procentowych i regulującym ją prawodawstwem, odtwarzano także receptury
oraz sposoby picia w różnych okresach na poszczególnych obszarach geograficzno-kulturowych. Badania te często nastawione jednak były na analizę jakiegoś konkretnego zagadnienia z wykorzystaniem metody badawczej obowiązującej dla danej dziedziny nauki.
Nie jest to oczywiście nieuzasadnione, jednakże zmiana perspektywy i sposobu patrzenia
na pewne zjawiska może przynieść nowe inspirujące wnioski i odkrycia. Dlatego też
uczeni coraz częściej postulują inter– oraz multidyscyplinarne podejście do analizy różnorakich aspektów ludzkiej działalności na przestrzeni dziejów.
Do przyjęcia takiego właśnie stanowiska może przekonać lektura recenzowanego
tomu. Stanowi on podsumowanie dyskusji zapoczątkowanej konferencją „Biographies
of Drink: Case Studies of Approaches to Drinking Studies”, zorganizowaną przez redaktorów zbioru w 2013 r. na Uniwersytecie w Warwick. Zgodnie z założeniem zgromadzone zostały teksty autorów z różnych części świata, specjalizujących się w rozmaitych
obszarach tematycznych, okresach a nawet dziedzinach naukowych. W tomie zamieszczono bowiem teksty zarówno historyków, jak i antropologów, socjologów, a nawet, co
ciekawe, niezależnych badaczy i artystów. Jednakże mimo pozornie sporej różnorodności wszystkie je łączy alkohol jako słowo klucz, które stanowi punkt wyjścia do badań,
oraz sposób spojrzenia na podjętą problematykę.
Jak we wstępie zadeklarowali sami redaktorzy, głównym zadaniem tomu jest zaproponowanie jednej wspólnej ścieżki metodologicznej w badaniach nad historycznymi
związkami społeczeństw z alkoholem. Ma to w zamierzeniu umożliwić dialog, wymianę
myśli i konceptów między niejednokrotnie bardzo odległymi dyscyplinami naukowymi. Ścieżka ta została określona jako biographies of drink, co bezpośrednio nawiązuje do
słynnej pracy z 1986 r. pod redakcją Arjuna A p p a d u r a i a pt. „The Social Life
of Things: Commodities in Cultural Perspective”. Upraszczając koncepcję Appaduraia
— rzeczy posiadają własne biografie, które współistnieją i wpływają na biografie ludzi,
a kontekst ich występowania zmienia całkowicie sens ich istnienia. Redaktorzy recenzowanego zbioru, Marck H a i l w o o d i Deborah T o n e r, proponują metodę biograficzną
w odniesieniu do szeroko pojętych badań nad alkoholem (alcohol studies). Idą nawet
nieco dalej, sugerując, że skoro alkohol pozostaje ściśle związany z ludzkim jestestwem,
badanie historii człowieka z tej perspektywy pozwala na wysnucie całkowicie nowych
wniosków (s. 2).
Analizując zawartość tomu, można dojść do wniosku, że zaproponowane podejście
istotnie otwiera nowe możliwości badawcze. Publikacja podzielona została na cztery części tematyczne poświęcone różnym sposobom funkcjonowania biografii alkoholu
(biography of drink) w odniesieniu do społeczeństwa, kultury materialnej, narodu i jedDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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nostki. Co istotne, jak podkreślają redaktorzy, związek społeczeństwa z alkoholem nie
musi wywoływać jedynie negatywnych skojarzeń. Trunki w różnych ujęciach jawią się
wszakże nie tylko jako używka, lecz także istotny staje się powód, dla którego po nie sięgano, rytuał, miejsce i naczynia z których je pito; są one także nośnikiem tożsamości kulturowej i elementem prestiżu społecznego. Rozprawy zamieszczone w zbiorze mają charakter biografii, każda z nich jest studium przypadku, opowieścią posiadającą początek,
rozwinięcie i zakończenie. Poniżej pokrótce omówione zostały cztery działy książki oraz
niektóre zawarte w nich artykuły. Ich różnorodność, choćby pod względem kontekstu,
ukazuje, jak uniwersalnym problemem badawczym jest alkohol. Nie oznacza to, że pozostałe teksty oceniam jako mniej wartościowe czy nieinteresujące, te przedstawione poniżej dają jednak reprezentatywny ogląd wielopłaszczyznowości „Biographies of Drink”.
Na część pierwszą, zatytułowaną „Biographies of Drink and Society”, składają się
trzy teksty badaczy wywodzących się z odległych środowisk naukowych, których zainteresowania skupiają się pozornie wokół zupełnie odmiennych kwestii. Wspólnym fundamentem każdego z artykułów jest „biografia alkoholu”, z którą związana jest problematyka społeczno-ekonomiczno-kulturowa z kluczową kwestią obyczajowych ograniczeń
w zakresie spożywania trunków. Dzięki temu teksty mogą wejść ze sobą w dialog i do
pewnego stopnia oraz na pewnych płaszczyznach pozwalają na spojrzenia porównawcze.
David R o s e n t h a l, wychodząc od szesnastowiecznej opowieści współzałożyciela
Academii della Crusca we Florencji o uwielbieniu wina i barów, szkicuje dzieje tawern
florenckich, a jednocześnie zwraca uwagę na niezwykle istotne zmiany społeczne i obyczajowe, które zaszły we włoskich miastach w dobie reform XVI w. (s. 14–29). David
M u g g l e t o n z kolei omawia historię brytyjskiego stowarzyszenia charytatywnego
Ye Ancient Order of Froth Blowers, działającego w latach 1924–1931, którego członkowie traktowali np. picie piwa jako element tożsamości narodowej, a tym samym sprzeciwiali się próbom wprowadzenia abstynencji (s. 49–71).
Na część drugą książki składają się dwa rozdziały poświęcone artefaktom związanym z konsumpcją i sprzedażą alkoholu. Również w tym przypadku metodyka badań poszczególnych autorów jest zróżnicowana, a oni sami zajmują się odległymi od siebie
epokami. Shaun A. M u d d z Uniwersytetu w Exeter analizuje pochodzące z Trewiru naczynia z okresu rzymskiego, na których umieszczane były zawołania nawiązujące do
picia wina. Mudd, szkicując ich biografię, podkreśla wagę tego napoju dla gospodarki
Cesarstwa Rzymskiego i jego znaczenie dla tożsamości grup wchodzących w skład
Imperium lub utrzymujących z nim relacje (s. 72–99). Christopher R o u n t r e e i Rupert
A c k r o y d to z kolei niezależni badacze i artyści, którzy na bazie biografii współczesnej
sieci pubów JD Wetherspoon stworzyli niemalże katalog detali estetycznych i opisali wystrój oraz funkcjonowanie brytyjskich pubów od XIX w. po teraźniejszość. Zwrócili
także uwagę na sens, treści i idee, które szczegóły te ze sobą niosą (s. 100–137).
W części trzeciej, zatytułowanej „Biographies of Drink and the Nation”, na szczególną uwagę zasługuje studium polskiej badaczki Doroty D i a s -L e w a n d o w s k i e j.
Autorka niezwykle intersująco ukazała związek występujący między poczuciem tożsamości narodowej przedstawicieli siedemnasto– i osiemnastowiecznej szlachty polskiej
a dokonywanymi przez nich wyborami określonych gatunków i odmian wina oraz sposobem ich konsumpcji. Celne uwagi dotyczące ówczesnego postrzegania tradycyjności
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i nowoczesności, a także polskości i obcości w kontekście spożycia wina pochodzącego
z dwóch obcych krajów, Węgier i Francji, działają niezwykle inspirująco i prowokują do
dalszych przemyśleń (s. 138–157).
Czwarta i ostatnia część zbioru, „Biographies of Drink and the Individual”, poświęcona została funkcji alkoholu w życiu jednostek i składa się z dwóch artykułów. W dziale
tym, podobnie jak wcześniej, również mamy do czynienia z zupełnie różnymi spojrzeniami i kontekstami historyczno-geograficznymi, jednak metoda biography of drink pozwala na wyciągnięcie wspólnych wniosków i odkrycie ogólnych prawidłowości.
Jak różnorodne środowiska naukowe reprezentują autorzy zgromadzonych w zbiorze studiów, pokazują zamieszczone na końcu tomu krótkie notki na temat ich afiliacji
i zainteresowań naukowych. Jednakże, co dość zaskakujące, dzięki zgodnemu przyjęciu
przez nich na potrzeby omawianego projektu metody biograficznej, osiągnięte efekty
zdają się realizować postawiony przez redaktorów tomu cel, czyli spójny i wielostronny
dialog. Otwarte pozostaje pytanie, czy metoda biograficzna nie jest aż nazbyt uniwersalna i otwarta. Niezależnie od tego, czy Hailwoodowi i Toner uda się do niej przekonać
odbiorcę, w moim przekonaniu „Biographies of Drink” jest zbiorem zdecydowanie wartym uwagi. Teksty, które zawiera, są wybitnie zajmujące, i to nie tylko dla zainteresowanych problematyką alkoholu w kontekście historycznym. Niewątpliwie dzięki próbom
wdrażania nowych metod poznania nauka rozwija się i otwiera kolejne fascynujące
przestrzenie.
Beata Jabłonowska
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

***

Alexander 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., Walter
de Gruyter, Berlin-Boston 2016 (Images and Context, vol. XV), ss. 787
Ikonografia dionizyjska jest od lat przedmiotem intensywnych badań i podstawą niesłabnących dyskusji na temat elementów mitu i form kultu tego niezmiernie skomplikowanego bóstwa o wielu postaciach (polymorphos) i wielu funkcjach. Jest to też wielkie zagadnienie badawcze dla wszystkich archeologów i historyków sztuki badających ceramikę
attycką, w której tematyka dionizyjska zajmuje poczesne miejsce. Dionizos i postacie
z jego kręgu (satyrowie, menady) to najczęstszy motyw malarstwa wazowego, zdecydowanie dominujący nad innym wyobrażeniami ze sfery mitu i wierzeń religijnych.
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Znakomity znawca religii greckiej, Albert H e n r i c h s, wskazał niegdyś cztery podstawowe domeny działania Dionizosa: wino, menady, teatr, świat podziemny. Każda
z nich znalazła odbicie w przedstawieniach plastycznych tego boga i jego orszaku.
Badacz chcący w jakikolwiek sposób odnieść się do fenomenu Dionizosa w wierzeniach
i kulturze Greków nie może obejść się bez prac Cornelii I s l e r -K e r é n y i (autor omawianej tu pracy nie zdążył, rzecz oczywista, wykorzystać ostatniej, wydanej w 2015 r.
książki tej uczonej, „Dionysos in Classical Athens. An Understanding through Images”)
czy licznych, znakomitych studiów François L i s s a r r a g u e’ a (ostatnio „La cité des
satyres. Une anthropologie ludique. Athènes, VIe-Ve siécle avant J.–C”, Paris 2013).
Recenzowana książka powstała na podstawie dysertacji obronionej w roku 2003 na
Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu pod kierunkiem znakomitego archeologa i historyka sztuki antycznej Tonio H ö l s c h e r a. Autor zaznacza, że w trakcie dalszych studiów nad podjętą w niej problematyką dążył do opanowania narastającej literatury przedmiotu i pragnął ustosunkować się do aktualnego stanu badań, ale nie zmienił zasadniczych
tez rozprawy. W przypisach i bibliografii czytelnik znajdzie prace wydane do 2014 r., co
oznacza też uwzględnienie praktycznie najnowszych odkryć i ustaleń archeologicznych,
w tym dyskusji o przeznaczeniu słynnego „budynku Z1” na Kerameikos, z którego pochodzą interesujące znaleziska ceramiki, a uważanego dziś za dom publiczny, a nie za
zwykły budynek mieszkalny (oikema).
Autor podzielił pracę na osiem części czy dużych rozdziałów, składających się
z mniejszych podrozdziałów, zaczynając od problemu przeznaczenia i użycia naczyń ceramicznych, z których, zgodnie z podtytułem książki, uwzględnia praktycznie tylko naczynia sympotyczne, choć wspomina także o innych. W ten sposób jego praca staje się
ważnym przyczynkiem do problematyki sympozjonu jako formy życia towarzyskiego,
instytucji społecznej i zarazem instytucji ściśle związanej ze sferą wierzeń, mającej ściśle określony charakter rytualny. W kolejnych częściach książki badacz systematycznie
omawia całość przedstawień, które świadczą nie tylko o znajomości poszczególnych
wątków mitu Dionizosa, lecz także o charakterze sympozjonu. Wypada żałować, że nie
zdążył skorzystać z najnowszego opracowania tego zagadnienia, świetnej książki Marka
W ę c o w s k i e g o („The Rise of the Greek Aristocratic Banquet”, Oxford 2014).
Heinemanna jako archeologa interesuje zasadniczo tylko materiał ikonograficzny.
Spis omówionych i interpretowanych przez niego przedstawień obejmuje 461 pozycji,
ale w tekście operuje oczywiście znacznie obfitszym materiałem, ograniczonym jednak
do V w. p.n.e. (Thomas H. C a r p e n t e r w 1997 r. obliczył liczbę waz i fragmentów waz
attyckich z okresu archaicznego i klasycznego z przedstawieniami Dionizosa i tematyki
dionizyjskiej na 9813, czyli 18,5% całości zachowanego materiału ceramicznego z Aten).
Książka jest zatem studium z zakresu historii sztuki czy archeologii klasycznej, ale autor
kompetentnie i z ogromną erudycją korzysta także ze źródeł literackich („Index locorum” liczy osiem stron), chociaż tylko do wyjaśnienia i interpretacji przedstawień na
analizowanych naczyniach. Nie bada naturalnie całości problematyki dionizyjskiej (charakter, natura, funkcje boga, święta i obrzędy) i z tego punktu widzenia dość szczupła
bibliografia pozostawia może nieco do życzenia, ale zamiarem Heinemanna było przedstawienie tylko Dionizosa występującego na naczyniach używanych do picia jako boga
wina, biesiady i związanej z tym zabawy z jej elementami seksualnej swobody, radości
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i nawet rozwiązłości (rozdz. III „»Krachende Liebschaften«: Erotische Beziehungen
in der Welt des Dionysos”, s. 161–22). Z pewnych ograniczeń takiego podejścia autor
badający zachowania biesiadne i sympotyczne (Trinkgelage) zdaje sobie dobrze sprawę
(cf. s. 514–515), chociaż może zbyt daleko idzie we wnioskach sformułowanych wyłącznie na podstawie ikonografii, uważając, że w Attyce V w. p.n.e. (czy przynajmniej
w świadomości twórców i odbiorców ceramiki artystycznej) Dionizos nie miał charakteru bóstwa związanego ze światem zmarłych czy z teatrem (s. 517). Są to wnioski w świetle opracowanego przez autora materiału całkowicie uprawnione, ale odnoszą się tylko
do analizowanej przez niego ikonografii i wobec tego świadczą naturalnie o charakterze
sympozjonu i tematyce podejmowanych na nim rozmów czy recytowanej poezji lub śpiewanych pieśni, lecz nie o całości treści wierzeń związanych z Dionizosem. Eleuzyński
Iakchos czy problem Dionizosa syna Persefony nigdzie się u Heinemanna — właśnie
ze względu na zawężenie badania do ikonografii wazowej — nie pojawiają. Niewątpliwym
osiągnięciem autora jest jednak wydobycie tego tak ważnego dla Ateńczyków aspektu
boga, który był dla nich przede wszystkim dawcą wina, a ono z kolei było absolutnie
niezbędnym elementem życia społecznego, bez którego obywatel Aten nie wyobrażał
sobie ani kontaktów z innymi ludźmi, ani swojego własnego życia, ani funkcjonowania
polis. Warto w tym kontekście postawić jednak pytanie, jak boga wina i pijatyki łączono
z Iakchosem będącym eleuzyńską postacią Dionizosa, bóstwa związanego z Demeter
i Persefoną, przejętego, być może, z tak zwanych wierzeń i mitów orfickich.
Heinemanna należy z pewnością zaliczyć do grona najwybitniejszych obecnie znawców ikonografii dionizyjskiej obok wspomnianej wyżej Isler-Kerényi. Jego praca jest
wynikiem dogłębnych studiów i świadczy o nieprzeciętnej erudycji autora oraz znakomitym warsztacie. Starannie i pięknie wydana książka stanie się bez wątpienia podstawowym narzędziem każdego badacza kultu dionizyjskiego, a także punktem wyjścia
do studiów nad sympozjonem, obyczajowością i kulturą Aten okresu klasycznego. Jej
ogromnym walorem są czytelne ilustracje, a także wspomniany wyżej ich dokładny
wykaz z podstawowymi informacjami bibliograficznymi, pozwalający na dalsze studia
nad tym pracowicie zgromadzonym materiałem.
Włodzimierz Lengauer
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Glenn D y n n e r, Yankel’s Tavern. Jews, Liquor, and Life in the Kingdome of Poland, Oxford University Press, New York 2014, ss. 249
Żydowska karczma na stałe wpisała się w romantyczno-sentymentalne wyobrażenie
o krajobrazie polskiej prowincji za sprawą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
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Przedstawiony tam, poetycko spotęgowany obraz dowodzi, jak ważną instytucją według
poety był właśnie szynk1. Temat ten stanowi również ważne pole badawcze dla historyków zajmujących się zarówno tematyką gospodarczą, jak i historią społeczną. Karczma
nie była bowiem jedynie miejscem sprzedaży alkoholu czy posiłków — choć oczywiście
stanowiła istotne ogniwo w propinacji wyrobów alkoholowych — ale także przestrzenią
rozrywkową, kulturalną i handlową. Tu jak w soczewce skupia się wiele problemów badawczych, począwszy od „menu” serwowanych trunków, kończąc na formach prawnych
sankcjonujących funkcjonowanie lokalu. Temat karczem już wcześniej podejmowany był
2
3
przez historyków, m.in. Józefa B u r s z t ę i Mariana S z c z e p a n i a k a . Jak trafnie zauważa Jakub G o l d b e r g, mimo że ukazało się sporo publikacji poruszających problematykę propinacji w dobrach prywatnych i królewskich, niewiele miejsca poświęcono
w nich arendarzom żydowskim4. Książka Glenna D y n n e r a, „Yankel’s Tavern. Jews,
Liquor, and Life in the Kingdom of Poland”, poświęcona funkcjonowaniu karczem prowadzonych przez ludność żydowską na terenach Królestwa Polskiego w XIX w., stanowi
istotne uzupełnienie wzmiankowanych badań.
Dynner w swoich pracach zajmuje się szeroko rozumianą tematyką żydowską,
a w głównym nurcie jego zainteresowań znajduje się społeczeństwo żydowskie Europy
Wschodniej w czasach nowożytnych oraz wpływ chasydyzmu i haskali na jego funkcjonowanie. Jest on autorem m.in. książki o znaczeniu chasydyzmu dla społeczności żydowskiej w nowożytnej Polsce oraz redaktorem tomu dotyczącego kontaktów między
mistykami żydowskimi i chrześcijańskimi w nowożytnej Europie Wschodniej5.
W omawianej książce Dynner podjął liczne wątki, w tym problem „mitologizacji”
Żyda jako karczmarza. Za punkt wyjścia przyjął archetypiczny obraz Mickiewiczowskiego
Jankiela, którego karczma jest swego rodzaju odzwierciedleniem społeczeństwa polsko-litewskiego (s. 14); następnie zajął się wpływem religii żydowskiej na funkcjonowanie
karczmy. Interesujący jest fragment poświęcony „odczarowaniu” mitu trzeźwego i niepijącego Żyda. Według autora jednym z głównych powodów, dla których właściciele karczem chętnie oddawali je w dzierżawę starozakonnym, było przekonanie, że mogą oni
zmaksymalizować dochód z handlu, jednocześnie minimalizując straty wynikające
ze spożycia „na własny użytek”, gdyż Żydzi po prostu nie pili alkoholu (s. 31). Autor
podejmuje problematykę rozwiązań prawnych (w tym ograniczeń) dotyczących sprzedaży wyrobów alkoholowych i prowadzenia karczem przez ludność żydowską. Godne
uwagi wydają się rozważania nad wpływem, który zarządzenia rabinów wywierały na
handel i produkcję gorzałki. Dynner zdecydowanie rozgranicza karczmy miejskie i zlokalizowane poza rogatkami; rozważa społeczne aspekty funkcjonowania szynku, co
1

J. Ż
l, Karczma żydowska jako locus delicti, czyli próba przestrzennego usytuowania
zbrodni rytualnej, „Teksty Drugie”, t. IV, 2008, s. 200.
2
J. B
a, Wieś i karczma. Rola karczmy w życiu wsi pańszczyźnianej, Warszawa 1950.
3
M. S
k, Karczma, wieś, dwór. Rola propinacji na wsi wielkopolskiej od połowy XVII do
schyłku XVIII wieku, Warszawa 1977.
4
J. G
g, Żyd a karczma wiejska w XVIII wieku, „Wiek Oświecenia”, t. IX, 1993, s. 205.
5
G. D
r, Men of Silk: The Hasidic Conquest of Polish Jewish Society, New York 2006; idem,
Holy Dissent: Jewish and Christian Mystics in Eastern Europe, Detroit 2011.
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cenne, nie tylko w codzienności, lecz także w sytuacjach ekstraordynaryjnych, np. w czasie powstania listopadowego, i przygląda się, jak w takich okolicznościach funkcjonowali np. szmuglerzy i szpiedzy. Autor wykorzystał źródła pochodzące m.in. z Archiwum
Głównego Akt Dawnych, w tym akta Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Rady
Ministrów Księstwa Warszawskiego i Centralnych Władz, a także z YIVO Archives,
przede wszystkim z kolekcji Eliyahu’a Guttmachera. Ponadto sięgnął po przedwojenne
periodyki, takie jak „Biblioteka Warszawska”, „Dziennik Praw”, „Izraelita”, „Jutrzenka”,
„Ha-Magid”, „Prawda”, „Ha-Tsefirah” czy „Undzer Ekspres”.
Ten skrótowo przedstawiony wybór zagadnień poruszonych przez Dynnera przekonuje, że mamy do czynienia z kolejnym ważnym głosem w dyskusji nad dziejami relacji
polsko-żydowskich. Jego książka jest również interesującym przykładem, w jaki sposób
zagraniczny badacz, niezwiązany z polskim środowiskiem naukowym, prezentuje swój
punkt widzenia na znany i analizowany przez polskich uczonych materiał źródłowy.
Jakub Maciej Kosiorek
Polska Akademia Nauk
Instytut Archeologii i Etnologii

Stuart W a l t o n, Odlot. Kulturowa historia odurzenia, przeł. Anna
K u n i c k a, Wydawnictwo Althyeia, Warszawa 2017, ss. 435
Prezentowany tom jest polskim tłumaczeniem książki, która miała swoją premierę
w 2001 r. Jej autor, Stuart W a l t o n, jest znanym brytyjskim dziennikarzem, autorem
publikacji o koktajlach alkoholowych, współautorem „The World Encyclopedia of Wine”,
a także „A Natural History of Human Emotions” (2006). Pierwsze wydanie omawianego
dzieła ukazało się równolegle z ważną pracą brytyjskiego historyka Richarda D a v e n p o r t a - H i n e s a, „The Pursuit of Oblivion: A Global History of Narcotics 1500–2000”
(pol. wyd. 2006). Obie pozycje sprowokowały szeroką dyskusję i zainicjowały żywsze
naukowe zainteresowanie problemem odurzania i uzależnień. Walton nadał swojej książce wyraźną tezę i już we wstępie jasno określił cel, którym było uwolnienie „uniwersalnego ludzkiego doświadczenia odurzenia z rąk polityków, policji, służby zdrowia i przywódców religijnych” oraz przywrócenie go „jego oblężonym użytkownikom” (s. 9).
Krótko rzecz ujmując, „książka argumentuje na rzecz legalizacji” (s. 10). Dumny i gwarantujący względną poczytność podtytuł „Kulturowa historia” może być dobrym przyczynkiem do trwającej od dawna dyskusji, czym jest owa „historia kulturowa”. Myślę, że
jednak żaden z poważnych badaczy zajmujących się tym dylematem, nie uznałby za nią
żywiołowego, czasem erudycyjnego, ale i niepozbawionego demagogii manifestu
Waltona, przeplatanego dość wybiórczo i przypadkowo używaną argumentacją odwołującą się do przykładów zaczerpniętych z czasów historycznych. Autor zna dotychczasową historyczną i historyczno-kulturową literaturę naukową dotyczącą narkotyków i odurzania, uważa ją jednak za mało przydatną i ograniczoną. Za takim przekonaniem Waltona
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stoją dwie przyczyny. Po pierwsze akademiccy badacze, odmiennie oczywiście niż on
sam, nie uważają zasadniczo odurzenia za niezbędne człowiekowi tak jak jedzenie czy
picie; po wtóre — nie nadają się oni do prowadzenia badań nad tym tematem, ponieważ
najczęściej są (lub za takich się podają) pozbawieni własnego doświadczenia z narkotykami. Tymczasem autor omawianego tomu brał narkotyki i obiecuje, że będzie to czynił
nadal, by się zrelaksować, a zarazem lepiej zrozumieć temat. Takie podejście metodyczne stawia nie lada wyzwanie np. historykom przestępczości czy prostytucji! W tej sytuacji i ornitolodzy powinni przemyśleć staranniej paradygmat swej nauki, by nie przechodzić tak łatwo do porządku dziennego nad faktem, że są nielotami!
Swój wywód Walton zamknął w siedmiu rozdziałach poprzedzonych „Wprowadzeniem”, a zamkniętych „Konkluzją”. Rozdział pierwszy zatytułowany został wymyślonym przez autora terminem „intoksykologia”, czyli „badanie zmieniania stanów świadomości za pomocą naturalnych i syntetycznych środków chemicznych” (s. 31).
W kolejnym rozdziale z dużym i zrozumiałym w kontekście wcześniejszych publikacji
znawstwem autor omówił stosunek kultur starożytnych Greków i Rzymian do picia wina
i odurzania się nim. Na wybranych przykładach przedstawił rolę wina w orgiastycznych
świętach na cześć Dionizosa oraz społeczne znaczenie sympozjonu; opisał także stosunek do tego napoju wybranych starożytnych filozofów. W rozdziale trzecim, „Czwarty
grzech śmiertelny”, jak sugeruje już sam tytuł, omówione zostały stanowiska, które
wobec problemu odurzania się zajmują trzy najważniejsze religie monoteistyczne: judaizm, chrześcijaństwo i islam. Walton starał się tu ukazać dynamikę zmian w nastawieniu
do eksperymentów z odmiennymi stanami umysłu. Skłonny do komentowania przede
wszystkim współczesności dość łatwo od rozważań na temat średniowiecznego Kościoła
chrześcijańskiego przechodzi do współczesnej propagandy prozdrowotnej. Przekonuje,
że argumenty dobrostanu fizycznego wynikającego z abstynencji łączą się tu z ideą moralną przypominającą/zastępującą religię. W rozdziale czwartym pojawia się pytanie, czy
narkotyki są destruktywne dla życia społecznego i jakie działania podejmują władze
wobec problemu odurzania się obywateli. Trudno nie zgodzić się z autorem, że mamy
w tej kwestii do czynienia z morzem hipokryzji, bo państwa z jednej strony penalizują
niektóre środki odurzające, z drugiej zaś — pozwalają na jawne propagowanie innych,
czerpiąc nawet zyski z ich produkcji. W rozdziale tym znalazł się także katalog najważniejszych środków odurzających — dozwolonych i zakazanych — które opatrzone zostały opisami działania i skrótowym rysem historii ich używania. W rozdział piątym Walton
omówił różnorodne, czasem drastyczne, a czasem szczególnie nierozsądne przedsięwzięcia prohibicyjne dotyczące wszystkich rodzajów używek — od tytoniu po ciężkie narkotyki. Z oczywistych względów główny nacisk położył na rozwiązania brytyjskie i amerykańskie, podkreślając zresztą, że stały się one wzorem, z którego czerpały inne systemu
prawne. W kolejnym rozdziale opisany został model prohibicji propagowany przez środowiska medyczne. Autor ukazał tu, jak bardzo w przypadku XIX w. historia odurzania
i medycyny zazębiają się. Dopiero gdy, jak pisze autor, z a c z ę t o u z n a w a ć (podkreślenie — M.K.), że regularne zażywanie narkotyków może zagrażać zdrowiu, drogi te się
rozeszły. Znamienne, że autor stanowczo nie przyjmuje do wiadomości istnienia destruktywnego wpływu odurzania na zdrowie. Kontestuje też opinię, że po twarde narkotyki
sięgają ludzie, którzy wcześniej mieli już doświadczenia z lżejszymi używkami, np. maDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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rihuaną. Opinię taką kwituje sarkastyczno-demagogicznym żartem, że kto skończył na
heroinie, ze stuprocentową pewnością zaczynał od kaszki dla niemowląt (s. 27). Ostatni
rozdział poświęcony został wpływowi praktyki odurzania się na kulturę. Walton dokonał
subiektywnego wyboru artystów i różnego rodzaju twórców z rozmaitych epok, którzy
wspomagali swoje natchnienie lub relaksowali się, sięgając po różnorakie środki odurzające. W rozdziale tym pisze zarówno o pijaństwie Sokratesa czy Janis Joplin, jak i uzależnieniu od narkotyków współczesnych idoli muzyki pop. I trzeba tu zaznaczyć, że daleki jest od zachwytu nad twórczością powstałą po spożyciu czy zażyciu, często używając
epitetów w stylu „popaprany papier” (o twórczości Jacka Kerouaca, s. 398) czy „welon
bełkotliwej apatii” (s. 399), który ma według niego z natury towarzyszyć twórczości powstałej wskutek nadużywania alkoholu; nieco bardziej dobrodusznie drwi z „odurzonych” aforyzmów Waltera Benjamina (s. 403). I wreszcie — „Konkluzja”. I zaskoczenie!
To tekst pisany bowiem jako ostrzeżenie przed uzależnieniem. Nie warto brać stale, bo
stan odurzenia zmieni się w codzienność, a wszak to od codzienności winno uciekać się
w odurzenie. Lektura książki nie jest ani łatwa, ani miła, ani bezemocjonalna. Autor
pisze chaotycznie, brak mu dyscypliny intelektualnej. Odwołuje się często do drugo–
i trzeciorzędnych afer, spraw czy postaci oczywistych dla kultury brytyjskiej, niezrozumiałych jednak dla polskiego czytelnika.
Małgorzata Karpińska
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny
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Nowożytny ród szlachecki jako „wspólnota pamięci”.
Przypadek książąt Sanguszków (XV–XVIII w.)*
Słowa klucze: pamięć zbiorowa, epoka nowożytna, świadomość genealogiczna, tożsamość
rodów szlacheckich, kultura rodów szlacheckich, Sanguszkowie, Rzeczpospolita Obojga
Narodów
Keywords: collective memory, Early Modern Era, genealogical awareness, noble families
identity, noble families culture, the Sanguszko Family, the Polish-Lithuanian Commonwealth
Klasa arystokratyczna przez długi czas była podporą pamięci
zbiorowej [...] nigdzie poza tym nie odnajdujemy takiej ciągłości
życia i myśli, nigdzie ranga rodziny nie jest tak określona przez
to, co ona i inni wiedzą o jej przeszłości.
Maurice Halbwachs1

W polskiej historiografii nie podjęto jak dotąd badań nad tożsamością nowożytnych
2
rodów szlacheckich. Wydaje się to dlatego zaskakujące, że historycy zajmujący się
najwyższą warstwą społeczną Rzeczypospolitej Obojga Narodów wielokrotnie podkreślali znaczenie więzów krwi w różnych odsłonach działalności szlachty, głównie

* Praca powstała w ramach projektu badawczego „Pamięć o dynastycznym pochodzeniu litewskich rodów książęcych: pisemne i wizualne formy jej utrwalania od XV do XVIII w.” finansowanego
przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji nr UMO-2013/11/N/HS3/04848.
1

H
1969, s. 336–337.
Termin „ród” używany świadomie jako określenie wspólnoty krewniaczej szerszej niż rodzina.
Rodzina jest zaś rozumiana jako grupa osób wzajemnie od siebie zależnych, skupionych w jednym
gospodarstwie domowym (za: K
2011, s. 354–356; F
2015, s. 65 n.). W naszym rozumieniu ród (dom, familia) jest strukturą mogącą obejmować więcej niż jedną rodzinę. Stosownie do
tego pod pojęciem pamięci zbiorowej rodu będziemy rozumieć zjawisko przyswajania przez członków
wspólnoty takich wspomnień, które miały integrujący wpływ na cały ród.
2
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w polityce, ale także w życiu społecznym i gospodarczym3. O ile istnienie szlacheckich wspólnot rodowych w XVI–XVIII w. przedstawiane jest w literaturze jako
4
oczywiste , o tyle nie postawiono dotąd pytania o czynniki, wokół których wyodrębniały się i integrowały tego typu wspólnoty. Odpowiedź jest z pozoru oczywista, co
być może wpłynęło nad brak większego zainteresowania tożsamością rodów szlacheckich. Zgodnie z elementarną definicją ród to osoby złączone wspólnotą krwi,
5
pochodzące od jednego przodka . Czynnikiem spajającym szlachecką familię była
zatem relacja genealogiczna — pokrewieństwo, co uzewnętrzniało się w postaci
nazwiska używanego przez wszystkich jej członków. Niemniej, by pokrewieństwo
mogło pełnić taką funkcję, osoby złączone więzami krwi musiały mieć jego świadomość, tj. musiały pamiętać o swoim wspólnym pochodzeniu. Pamięć ta obejmowała
osoby, wydarzenia lub prawdy, do których odwoływał się dany krąg krewniaczy,
jako jednoczący wszystkich swoich członków. W tym świetle nowożytne rody szlacheckie jawią się jako „wspólnoty pamięci”, a przedstawiciele tych rodów — jako
osoby pamiętające o jakimś ważnym elemencie wspólnej przeszłości.
Niniejszy artykuł jest próbą weryfikacji powyższej tezy na przykładzie wspólnoty, którą w XVI–XVIII w. tworzyli Sanguszkowie — litewski ród o dynastycznym
6
pochodzeniu, wywodzący się z Wołynia . Próba rekonstrukcji elementów składających
się na pamięć tej familii wpisuje się w nurt badań nad świadomością genealogiczną
litewskich rodów książęcych. W ostatnich latach kwestia ta stała się przedmiotem
żywego zainteresowania historyków polskich, ukraińskich, litewskich i rosyjskich.
Dotychczasowe prace koncentrowały się jednak na analizie problemu w świetle staropolskiego piśmiennictwa genealogiczno-heraldycznego (ze szczególnym uwzględ7
nieniem legend herbowych) . Celem prezentowanych rozważań jest głębsze poznanie
świadomości genealogicznej książęcych familii. Nie interesuje nas bowiem wizja
dziejów utrwalona na kartach kronik, herbarzy czy panegiryków, lecz ta, która rzeczywiście funkcjonowała w pamięci przedstawicieli rodów. Dlatego też pierwszeństwo
w rozpoznaniu zjawiska przyznajemy zabytkom kultury wytworzonym przez samych
członków wspólnoty rodowej, analizujemy je za pomocą pojęć i twierdzeń wypraco8
wanych przez antropologię historyczną w ramach teorii pamięci zbiorowej .
3

Przede wszystkim: Z
1977, s. 138–193; Z
1989, s. 175–190; M
1994, passim; D
2000, s. 20–26.
4
Vide syntetyczne ujęcia życia codziennego i obyczajów szlachty: Ł
1931, s. 97–99; B 1933, s. 113–146; C
,D
1976, s. 31 n.
5
D
1959, s. 15; S
2005, s. 72.
6
Vide najważniejszą literaturę genealogiczną poświęconą Sanguszkom: W
1895, s. 422–455;
Sprawa 1901; Biogramy 1992, s. 462–524.
7
Spośród licznych prac vide przede wszystkim: C
1991; S
2001, s. 31–44; J
2002, s. 263–305; B
2003, s. 199–208; T
2005; J
2010, s. 274–
298; A
2011. Vide też: K
1982, s. 266–322.
8
Przede wszystkim: H
1969, A
2013, A
2015. Warto tu odnotować, że osiągnięcia tych badaczy (szczególnie koncepcja pamięci kulturowej J. Assmanna) są wykorzystywane w polskich badaniach nad staropolską kulturą szlachecką, vide np. R
2004, O
2016.
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Wybór książąt Sanguszków do niniejszego studium wynika z dwóch powodów. Po pierwsze był to ród, który w początkach XVI w. rozdzielił się na trzy gałę9
zie: niesuchojeską , koszyrską i kowelską. Stanowiły one odrębne rodziny, które
używały własnych nazwisk, miały partykularne interesy gospodarczo-majątkowe,
10
a jednocześnie, wraz z rotacją pokoleń, oddalały się od siebie genealogicznie . Co
więcej, od lat czterdziestych XVI aż do połowy XVII w. zamieszkiwały oddalone
od siebie części Wielkiego Księstwa Litewskiego (potem Rzeczypospolitej Obojga
11
Narodów) — Wołyń i Witebszczyznę . Więź genealogiczna, majątkowa i terytorialna uległa zatem znacznemu osłabieniu. Na spoistość rodu negatywny wpływ
musiały mieć także przemiany tożsamości polityczno-kulturowej, które zaszły na
przełomie XVI i XVII w. w związku z integracją z elitami Rzeczypospolitej. To, że
interesująca nas wspólnota przetrwała w tak mało sprzyjających warunkach, zdaje
się wskazywać, że świadomość wspólnego pochodzenia musiała być u jej przedstawicieli szczególnie silna.
Drugim powodem jest natomiast bogata spuścizna archiwalna, która zachowała
się po Sanguszkach, a która pozwala na rekonstrukcję zasobu wspomnień funkcjo12
nujących w świadomości tej wspólnoty. Kwerenda w archiwum rodowym uzupełniona materiałami odnalezionymi w innych krajowych i zagranicznych zespołach
archiwalnych pozwoliła zgromadzić podstawę źródłową umożliwiającą zbadanie
pamięci zbiorowej interesującego nas rodu.
POWSTANIE RODU (XV W.)

Przyjmuje się, że książę Sanguszko, zmarły między 1454 a 1463 r. syn Fiodora
13
(Fedki) Olgierdowicza , był eponimem rodu. Z genealogicznego punktu widzenia
jest to podejście zasadne, klarownie porządkujące rodowód licznych potomków
Giedymina, z perspektywy społeczno-kulturowej wskazanie „założyciela” rodu nie
jest jednak aż tak istotne. Wspólnota rodowa stanowiła bowiem pewną ideę funkcjonującą w świadomości jej członków. Mogła zaistnieć dopiero wtedy, gdy grupa
krewnych uświadomiła sobie fakt tworzenia odrębnej społeczności powiązanej
9

Linia ta jako jedyna nie wprowadziła własnej odmiejscowej nazwy. Określenie „niesuchojeska”
czy „niesuchojesko-łokacka” zostało nadane przez historiografię.
10
Np. żyjący na początku XVII w. książęta Adam Aleksander z linii koszyrskiej i Szymon Samuel
z linii kowelskiej byli ze sobą spokrewnieni dopiero w trzynastym stopniu (według komputacji rzymskiej).
11
W 1543 r. książę Wasył Michalowicz kowelski wymienił z królową Boną swoje dobra wołyńskie
na położone na wschodzie Wielkiego Księstwa Litewskiego Smolany, Obolce i Horwol. Majątki te były
oddalone od Wołynia o ponad 800 km.
12
ANK AS. Znaczna część materiałów z archiwum rodowego Sanguszków została opublikowana
w: ASwSław oraz Monografia, I–III. Spośród innych wydawnictw źródłowych wykorzystanych w tej
pracy należy wskazać: AJZRos, I/1–5, VI/1.
13
W
1895, s. 422–423; Sanguszko 1993, s. 462–464; T
1999, s. 64–65.
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pokrewieństwem. Próbując zatem ustalić czas powstania interesującego nas rodu,
musimy wskazać nie tyle osobę protoplasty, ile moment wykrystalizowania się świadomości rodowej, pamiętając przy tym, że ze względu na dynamiczny charakter tego
typu zjawisk precyzyjne wyznaczenie „genezy” rodu jest niemożliwe.
CZAS POWSTANIA

Poszukując w materiałach źródłowych pierwszych przejawów zbiorowej świadomości Sanguszków, szczególną uwagę należy poświęcić samemu nazwisku. Jak
już wspomniano, dziedziczna nazwa rodowa, używana przez wszystkich członków
14
wspólnoty , stanowiła podstawowy zewnętrzny przejaw istnienia rodu. W przypadku książąt Sanguszków sytuacja jest jednak skomplikowana, ponieważ nazwisko,
pod którym ten ród jest obecnie znany — Sanguszko, pojawia się bardzo późno,
bo dopiero w drugiej połowie XVI w. (vide dalej). Oczywiście fakt ten nie może
świadczyć o równie późnym wykształceniu się świadomości rodowej. Dla okresu
wcześniejszego odnajdujemy bowiem inną nazwę własną, która, używana przez
wszystkich Sanguszków, pełniła funkcję ich nazwiska, choć nie do końca nim była.
Tą nazwą był patronimik Sanguszkowicz (Sankhuszkowicz, Sienkhuszkowicz lub
15
Sonkhuszkowicz ).
Określenie zależnościowe o takim brzmieniu pojawiło się już w pierwszej
połowie XV w. Jako typowe dla ruskiego kręgu kulturowego odmienne imię
16
17
odojcowskie , zostało wprowadzone przez synów Sanguszki . Zgodnie ze swoją
podstawową funkcją był to znak filiacji zachodzącej pomiędzy księciem a jego
potomkami. Oczywiste jest, że występując w takiej roli, patronimik „Sanguszkowicz” nie mógł funkcjonować jako nazwa rodowa, gdyż był używany tylko przez
jedną generację — synów Sanguszki, a nie przez wszystkich członków wspólnoty.
14

Z punktu widzenia współczesnego językoznawstwa nazwisko jest „dziedzicznym określeniem
człowieka, które przechodzi z ojca — rzadziej z matki — na dziecko, z męża na żonę” (za: R
1999,
s. IX). Definicja ta nie uwzględnia historycznej roli nazwiska, które identyfikowało człowieka ze względu na przynależność rodzinną lub rodową, a tym samym stanową. W niniejszej pracy, mówiąc o nazwisku rodowym, mamy na myśli taką nazwę osobową, która obligatoryjnie przechodząc z męskich przedstawicieli wspólnoty na ich potomstwo oraz żony, była używana przez wszystkim przedstawicieli
wspólnoty, identyfikując ich jako członków książęcego rodu Sanguszków.
15
Cytaty ze źródeł staroruskich zapisywane według zasad transkrypcji współczesnego alfabetu białoruskiego. Trzy warianty patronimiku Sanguszkowicz wynikają z odmienności występujących w zapisie imienia: Sanguszko (Sankhuszko, Sienkhuszko, Sonkhuszko), od którego ten patronimik został
utworzony. Unikatowe imię protoplasty rodu, będące najpewniej zdrobnieniem imienia Aleksander
(więcej na ten temat vide W
1895, s. 422; M
2010, s. 95), jest przyczyną wspomnianych odmienności, które nie mają większego znaczenia dla naszych rozważań.
16
Więcej o patronimach jako dominującej formie określenia zależnościowego w nazewnictwie
szlachty ukraińskiej, vide M
2010, s. 169 n.
17
Gramoty 1868, s. 7: dokument Świdrygiełły z 1431 r., gdzie wzmiankowany Wasyl Sanguszkowicz: „Wasilij Sankhuszkowicz”; vide też ASwSław, I, nr 45, s.43; III, nr 12, s. 9.
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I rzeczywiście, wraz z rotacją pokoleń omawiany patronimik zanikł. Najstarsi przedstawiciele kolejnej generacji, tj. wnukowie Sanguszki, książęta Michał i Andrzej,
pojawiają się w źródłach pod koniec XV w. tylko z patronimikiem utworzonym od
imienia ich ojca: „Aleksandrowicz”. Książęta ci nie posługiwali się w tym okresie
18
formą „Sanguszkowicz” .
Dopiero dokumenty z początku XVI w. pokazują, że patronimik „Sanguszkowicz” zaczął pełnić inną funkcję niż zwyczajowe wśród ruskich elit imię odojcowskie. Wtedy to grono użytkowników tego imienia rozszerzyło się na wszystkich
ówczesnych potomków księcia Sanguszki. Można powiedzieć, że patronimik „Sanguszkowicz” został reaktywowany. Jako dodatkowa nazwa własna, występująca obok
aktualnego imienia odojcowskiego, pojawia się on nie tylko u wnuków Sanguszki,
19
książąt Andrzeja Aleksandrowicza, Janusza Michałowicza i Wasyla Michałowicza ,
ale także u prawnuków — książąt Andrzeja Michałowicza z linii koszyrskiej (il. 1)
20
i Fiodora Andrzejewicza z linii niesuchojeskiej . Od tego też czasu jest on używany
przez wszystkich przedstawicieli kolejnych generacji potomków Sanguszki, a wystę21
pując także w imiennictwie małżonek książąt , stał się de facto nazwą całej wspól22
noty rodowej .
Pojawienie się patronimiku Sanguszkowicz w roli nazwiska potomków księcia
Sanguszki jest wydarzeniem bardzo ważnym dla procesu formowania się interesującej nas wspólnoty. Przede wszystkim fakt ten stanowi jednoznaczny dowód na to,
że w początkach XVI w. w pełni wykrystalizowała się tożsamość rodowa licznych
już wtedy potomków księcia Sanguszki. To właśnie w tym okresie ród ostatecznie
podzielił się na trzy odrębne gałęzie: koszyrską, niesuchojeską i kowelską. Zbiorowy
wysiłek przedstawicieli wszystkich tych linii, związany z jednoczesnym wprowadzeniem tego samego określenia zależnościowego, świadczy dobitnie, że pomimo
utworzenia osobnych rodzin i oddalającego się pokrewieństwa uważali się oni za
18

ASwSław, I, nr 113, s. 112: dokument Nekrasza Kolczejewicza z 1497 r., gdzie wzmiankowany
Michał Aleksandrowicz: „kniaziu Michajłu Oleksandrowiczu”. Vide też ASwSław, nr 83, 118, 146,
s. 80, 119, 146.
19
ASwSław, I, nr 147, s. 147: dział dóbr między Andrzejem Aleksandrowiczem i jego bratową Anną
z 1503 r., gdzie wzmianka o tym pierwszym: „Andriej Aleksandrowicz Sankhyszkowicz”; ASwSław, III,
nr 120, s. 91: dokument Janusza Michałowicza Sanguszki z 1511 r., gdzie intytulacja: „Janusz Michajłowicz Sonkhuszkowicza”. Vide też: AJZRos, VI/1, s. 83; ASwSław, III, nr 238, 466, s. 231, 444 (odtąd
podaję tylko dokumenty wystawione przez samych Sanguszków, vide też liczne dokumenty o zewnętrznej proweniencji, w których wzmiankowani są ciż książęta w: ASwSław, III, passim).
20
ASwSław, III, nr 263, s. 256: dokument Andrzeja Michałowicza Sanguszki z 1523 r., gdzie intytulacja: „Andriej Michajłowicz Sankhuszkowicza”. Vide też: ASwSław, nr 421, 460, 480, s. 391, 437, 458.
21
ASwSław, I, nr 147, s. 147: dział dóbr między Andrzejem Aleksandrowiczem i jego bratową Anną
z 1503 r., gdzie wzmianka o tej ostatniej: „kniahinieju Michajłowoju Aleksandrowicza Sankhuszkowicza”.
22
ASwSław, III, nr 354, s. 338: dokument Zygmunta I z 1528 r., gdzie ród Sanguszków określony
jako: „kniazi Sankhuszkowiczi”. Vide też: ASwSław, IV, nr 234, s. 292; VII, nr 21, s. 17; Monografia,
III, s. 67.
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Il. 1. Intytulacja dokumentu Andrzeja Michałowicza Sanguszki zawierająca rozbudowaną formułę
patronimiczną „Michajłowicz Sanguszkowicza”, 1534 r. (ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie)

wspólnotę opartą na więzach krwi i wspólnym pochodzeniu. Wydarzenie to należy
uznać za cezurę, po której możemy z całą pewnością mówić o istnieniu rodu książąt
Sanguszków.
Wyznaczywszy w ten sposób ante quem świadomości rodowej potomków księcia Sanguszki, wypada podjąć próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, od jakiego
czasu ta świadomość mogła funkcjonować. Innymi słowy, czy już u Sanguszki i jego
synów mogło pojawić się postrzeganie grupy obejmującej własnych braci, synów
czy bratanków w kategoriach odrębnej wspólnoty rodowej.
Postawiona kwestia jest bardzo trudna do rozstrzygnięcia. Wydaje się jednak,
że zarówno książę Sanguszko, jak i jego synowie uważali się bardziej za przedstawicieli dynastii Giedyminowiczów aniżeli za członków nowej wspólnoty rodowej.
Jest to najlepiej widoczne w przypadku protoplasty rodu, Sanguszki, który jako syn
i dziedzic księcia ratneńskiego Fiodora Olgierdowicza walczył o odzyskanie Ratna
i odbudowę działu dynastycznego zlikwidowanego na początku lat trzydziestych
23
XV w. Książę ten używał pieczęci z wizerunkiem św. Michała Archanioła, którego
24
kult na ziemiach ruskich był związany z najwyższą władzą książęcą i wojskową .
Sanguszko nie działał sam, pomagali mu synowie, o czym wspominają późniejsze
23

W latach 1430–1432 wielki książę Zygmunt Kiejstutowicz odebrał Sanguszce Ratno i przekazał
je Koronie Polskiej. Sanguszko nie pogodził się z tą decyzją i przez ponad dziesięć lat bezskutecznie
próbował je odzyskać. W 1440/1441 r. podjął nawet próbę zbrojnego odebrania ojcowizny, za co Władysław Warneńczyk ogłosił go buntownikiem i pozbawił włości koszyrskiej. Obszernie o tym H
1915, s. 28–33.
24
BCz, perg. 389: dokument Sanguszki z 1433 r., przy którym jest zachowana pieczęć. Vide też
G
1930, s. 28, Tabl. VIII, nr 50. Treści polityczne pieczęci Sanguszki i jego synów omawiam
w: R
2016, s. 232–237.
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latopisy litewskie25. Znamienne, że książęta Aleksander i Michał Sanguszkowicze
26
także posługiwali się pieczęciami hagiograficznymi ze św. Michałem , a więc również oni mogli dążyć do odzyskania dziedzictwa księcia Fiodora Olgierdowicza.
Wskazuje na to również fakt, że wobec nieposiadania Ratna nie wprowadzili oni
typowego u innych książąt litewskich imienia odmiejscowego (vide dalej). Warto
też zwrócić uwagę na występowanie u Sanguszki oraz jego synów imion Michał
27
i Aleksander . Były to imiona popularne wśród Giedyminowiczów do tego stopnia,
28
że uznaje się je za charakterystyczne dla reprezentantów tej właśnie dynastii .
W tym świetle staje się zrozumiałe, dlaczego dopiero u wnuków i prawnuków
księcia Sanguszki obserwujemy tak wyrazistą demonstrację świadomości rodowej
poprzez wprowadzenie patronimiku Sanguszkowicz. Dopiero w tych pokoleniach
fakt bycia Giedyminowiczem przestał być bowiem najważniejszym czynnikiem
budującym tożsamość, określającym rangę i wyznaczającym horyzont ambicji sięgających „udzielności” (rezygnacja z symbolicznej kwestii Ratna wydaje się tu bardzo
wymowna). Na pierwszy plan wysunęło się natomiast poczucie tworzenia ściślejszej,
bardziej zwartej wspólnoty, która chociaż wciąż utożsamiała się z dynastią, używała
tytułu książęcego i cieszyła się przywilejami, to w istocie była jednak rodem szlacheckim. Uświadomienie sobie tego pozostawało zatem w niewątpliwym związku
z uformowaniem się w ciągu XV w. nowej warstwy społecznej, która objęła litewskich właścicieli ziemskich. Potomkowie księcia Sanguszki musieli zająć w hierarchii tej warstwy należne im wysokie miejsce.
CZYNNIK SAMOIDENTYFIKACJI

To, że patronimik Sanguszkowicz stał się wyrazem świadomości rodowej, dowodzi jednoznacznie, że fundamentem tożsamości wspólnoty stało się przekonanie
o pochodzeniu od księcia Sanguszki. Inaczej niż u większości litewskich rodów
książęcych, dla których to pamięć o miejscu pochodzenia — gnieździe rodowym,
29
była czynnikiem konstytuującym wspólnotę , Sanguszkowie zintegrowali się wokół
25

Chronika 1975, s. 157 wspomina, że w 1440 r. przybyli do Wilna „kniazi Sanguszkowiczy z Wołynia”, aby przysiąc wierność Kazimierzowi Jagiellończykowi.
26
ASwSław, III, nr 18, s. 14: opis pieczęci Aleksandra Sanguszkowicza przy dokumencie tegoż
księcia z 1475 r. AGAD, perg. 7480: dokument Fiodory Kobryńskiej z 1487 r., przy którym jest zachowana pieczęć Michała Sanguszkowicza. Vide też O
2009, nr 262, s. 102, rys. na s. 256.
Analiza treści tych pieczęci: R
2016, s. 232–240.
27
Jak już wspomniano, sam Sanguszko był określany formą zdrobniałą od imienia Aleksander,
następnie imię to nadał swojemu starszemu synowi, protoplaście linii niesuchojeskiej i koszyrskiej.
W formie patronimicznej imię występowało u potomków obu tych książąt.
28
Zwraca na to uwagę M
2010, s. 95. Charakterystyczne, że obydwa imiona zanikają wśród
Sanguszków w pierwszej połowie XVI w., czyli w okresie, gdy ugruntowała się ich tożsamość rodowa.
29
Według obliczeń M
2010, s. 294 określenia odmiejscowe były najczęstszym, odnotowanym w 67% przypadków typem nazewniczym wykorzystywanym w identyfikacji warstwy najbardziej
uprzywilejowanej na ziemiach ukraińskich w XVI–XVIII w., zwłaszcza książąt. Dla interesującego nas
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świadomości o pochodzeniu od wspólnego przodka. Pojawia się zatem pytanie: dlaczego to protoplasta rodu, a nie gniazdo, został w początkach XVI w. wyniesiony do
rangi podstawowego czynnika samoidentyfikacji Sanguszków.
Niewątpliwie taka decyzja wynikała w pewnej mierze z tego, że książę Sanguszko był Giedyminowiczem i za jego sprawą wywodzący się od niego ród cieszył
30
się dynastycznym pochodzeniem, książęcym statusem (status ducalis) i pokaźną
31
fortuną rodową . Niemniej podobne okoliczności można odnieść do większości
protoplastów litewskich rodów książęcych, którzy nie stali się jednak centralnymi
postaciami integrującymi te wspólnoty. Posiadanie majątków ziemskich, które
w przypadku książąt litewskich przypominały swego rodzaju „dzielnice książęce”,
32
musiało być bardziej pożądanym źródłem prestiżu . Utworzone od sławnych, „starożytnych” grodów nazwy osobowe nie tylko podkreślały fakt władania ziemią,
dopełniały terytorialnie tytuł książęcy, lecz także przypominały o dynastycznych
korzeniach. W grodach tych znajdowały się zamki — główne rezydencje rodowe
stanowiące ważny symbol tych wspólnot.
Wydaje się więc, że głównym powodem innego podejścia Sanguszków do kwestii budowy tożsamości było to, że w początkach XVI w. ród ten nie posiadał swojego
pierwotnego gniazda — Ratna. Jako dawna książęca siedziba Fiodora Olgierdowicza
Ratno było jedynym zamkiem, który ze względu na swoje znaczenie i prestiż mógł
zostać wskazany jako miejsce pochodzenia wszystkich potomków Sanguszki. To,
że przez dłuższy czas książęta ci nie wprowadzali żadnych innych określeń odmiejscowych, zdaje się świadczyć, że pamiętali o utracie grodu. Pamięć ta była ściśle
związana z postacią Sanguszki, któremu bezpośrednio odebrano tę włość, a który
za wszelką cenę dążył do jej odzyskania. Nie przyjmując więc jako nazwy rodowej imienia odmiejscowego, a wprowadzając w to miejsce patronimik odnoszący
się do protoplasty, Sanguszkowie z końca XV i początku XVI w. odwoływali się do
okresu, tj. XVI w., wartość ta była jeszcze wyższa: według wspomnianej badaczki w 1569 r. aż 83%
książąt, panów i rycerstwa posługiwało się taką formą nazwiskową.
30
Prestiż i autorytet pochodzenia dynastycznego w Wielkim Księstwie Litewskim XVI w. wynikał
z faktu, że za księcia był uważany wyłącznie syn innego księcia; szeroko o tym J
2008,
s. 80 n. Godność książęca i związana z nią przynależność do stanu książęcego (ordo ducum, kniażacki
narod) była postrzegana jako efekt Boskiego działania, miała charakter wybitnie ekskluzywny i żadną
inną drogą nie można było jej nabyć. Najlepiej świadczy o tym przypadek potężnych Radziwiłłów,
którzy pomimo uzyskania tytułu książęcego z nadania władców niemieckich i potwierdzenia tego tytułu
przez wielkich książąt litewskich wciąż pozostali członkami warstwy „panów”, vide ASwSław, VII,
nr 45, s. 41, dokument Zygmunta Augusta z 1558 r., gdzie wzmiankowany Mikołaj Radziwiłł „Czarny”
jako „pan Mikołaj Radiwił”.
31
Według danych z początku XVI w. majątek rodowy Sanguszków obejmował ok. 166,5 kilometra
kwadratowego, zajmując w sposób zwarty 52% powierzchni ówczesnego powiatu włodzimierskiego
(północno-zachodnia część), a dobra te liczyły ponad 3 tys. dymów. Chociaż ich część została nabyta
bądź wymieniona w późniejszym czasie, to jednak zasadniczy zrąb fortuny stanowił pozostałość dawnej dzielnicy dynastycznej Fiodora Olgierdowicza. Za: Źródła dziejowe 1889, s. 113–114.
32
Z punktu widzenia językoznawczego szerzej o tym M
2010, s. 151 n.
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wydarzeń z lat trzydziestych poprzedniego stulecia, które odcisnęły się głębokim
piętnem na początkowych losach wspólnoty. Protoplasta rodu, książę Sanguszko,
był figurą pamięci przypominającą nie tylko o wspólnym pochodzeniu książąt, lecz
także o „traumatycznych” doświadczeniach związanych z utratą gniazda rodowego
oraz znacznej części działu dynastycznego.
Od początku XVI w. istotą wspominania księcia Sanguszki stało się podkreślanie wspólnych dynastycznych korzeni licznie rozrodzonych wówczas członków
rodu i budowanie ich rodowej tożsamości. Pamięć o protoplaście nie mogła zatem
ulec zatarciu (przynajmniej w tym okresie). Inaczej stało się z Ratnem, którego znaczenie jako symbolu niegdyś utraconej udzielności przestało być w ciągu XVI w.
zrozumiałe dla książąt pogodzonych ze swoją nową pozycją społeczną. To, że już
w pierwszych dekadach XVI w. dwie gałęzie rodu Sanguszków wprowadziły własne nazwy odmiejscowe — „Koszyrski” i „Kowelski”, wydaje się tego najlepszym
33
świadectwem .
INTEGRACJA WSPÓLNOTY (XVI W.)

Na przełomie XV i XVI w. uformował się zatem ród książąt Sanguszków, którego
tożsamość, autorytet i duma opierały się głównie na pamięci o pochodzeniu od
księcia Sanguszki. Była to wspólnota w pełni utożsamiająca się ze społeczeństwem
i kulturą Rusi litewskiej. Jej członkowie posługiwali się językiem ruskim, wyznawali prawosławie, a swoją ojczyznę, ziemię ruską, uznawali za „rozkoszną a prawie
34
świętą ziemię” . Trwanie tej wspólnoty zależało jednak od dochowania zobowiązania — nie wolno zapomnieć o naszym wspólnym, litewskim pochodzeniu.
PROTOPLASTA RODU

Przez pewien czas pamięć o założycielu wspólnoty Sanguszków była żywa. O zmarłym w latach pięćdziesiątych XV w. księciu pamiętali jego synowie i starsi wnukowie,
którzy urodzili się jeszcze za jego życia. Sytuacja uległa zmianie po ich śmierci na
przełomie XV i XVI w. Żyjący wówczas młodsi przedstawiciele rodu niewątpliwie
znali swojego wspólnego przodka, wiedza na jego temat pochodziła jednak już tylko
z opowieści ojców czy dziadków. Przekazywanie jej dalszym pokoleniom musiało
33

Nazwiska Koszyrski i Kowelski pojawiły się około drugiej i trzeciej dekady XVI w., wkrótce
po wprowadzeniu patronimiku Sanguszkowicz w roli nazwy rodowej (vide ASwSław, III, nr 238,
263, s. 231, 256). Upamiętniały one gniazda linii koszyrskiej i kowelskiej. Jako że w niniejszej pracy interesują nas przede wszystkim symbole integrujące całą wspólnotę rodową, wspominamy
o tych nazwach tylko okazjonalnie, nie poświęcając im większej uwagi.
34
ASwSław, VII, nr 213, s. 262: list księcia Romana Fiodorowicza Sanguszki do Zygmunta Augusta z 1568 r.: „Tę miłą ojczyznę swoję, rozkoszny, a prawie święty kraj, państwo swoje, ziemie ruską
w opanowanie nieprzyjacielowi swojemu posiadać dopuszczać raczysz”.
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się wiązać ze stopniowym zacieraniem wspomnień, co osłabić mogło ich rolę jako
głównej siły integrującej wspólnotę. Dlatego też pamięć o Sanguszce musiała zyskać
trwalszą podporę — odporniejszą na upływ czasu i niezależną od ludzkiej pamięci.
Taką podporą stał się właśnie wspomniany patronimik Sanguszkowicz. Charakterystyczne, że został on przyjęty jako nazwa rodowa ok. 40–50 lat od śmierci protoplasty, czyli w momencie, w którym potrzeba utrwalenia i przekazania ważnych
dla grupy wspomnień staje się największa i najpilniejsza, a niedopełnienie tego grozi
35
stopniowym zatarciem informacji . Nie może zatem dziwić, że na początku XVI w.,
gdy żywa pamięć o Sanguszce dogasała, u jego wnuków i prawnuków pojawiło się
pragnienie zarejestrowania i zabezpieczenia pamięci o fundatorze rodu, a tym samym
trwałego zintegrowania tworzonej przez nich wspólnoty.
Ze względu na swoją patronimiczną budowę imię Sanguszkowicz stanowiło
oczywisty symbol utrwalający pamięć o Sanguszce. Taka funkcja staje się jednak
w pełni widoczna dopiero w świetle specyficznego sposobu posługiwania się tym
patronimikiem. Specyfikę tę najlepiej oddają dwa dokumenty z drugiej i trzeciej
dekady XVI w. — pierwszy został wystawiony przez księcia Janusza Michałowicza,
wnuka księcia Sanguszki, w 1511 r., drugi zaś przez kancelarię litewską Zygmunta I
w 1516 r., a jego odbiorcą był książę Roman Andrzejewicz, prawnuk protoplasty.
W pierwszym dokumencie patronimik Sanguszkowicz występuje w intytulacji: „Ja
36
kniaz Janusz Michajłowicz Sonkhuszkowicza” , natomiast w drugim — w inskryp37
cji dokumentu: „Roman Andriejewicz Aleksandrowicza Sankhuszkowicza” .
Jak łatwo zauważyć, w obu przytoczonych wzmiankach patronimik Sanguszkowicz ma formę dopełniacza i w ten sposób powiązany został stosunkiem podrzędności z poprzedzającym go innym patronimikiem. W przypadku księcia Janusza było
to jego właściwe imię odojcowskie Michajłowicz, a w przypadku księcia Romana —
imię utworzone od jego dziada Aleksandra. Taki sposób zapisu wskazuje, że patronimik Sanguszkowicz nie funkcjonował samodzielnie i nie był typowym nazwiskiem
patronimicznym odmienianym według tego samego przypadku co imiona i tytuły
38
danej osoby . Wręcz przeciwnie, patronimik ten stanowił składnik rozbudowanej
formuły patronimicznej stanowiącej pewną narrację genealogiczną, która definiowała księcia ze względu na jego miejsce w ciągu filiacyjnym. W przypadku księ35

Zwraca na to uwagę A
2015, s. 66: „Po czterdziestu latach świadkowie, którzy przeżyli
jakieś ważne wydarzenie jako dorośli [...] wkraczają w wiek, kiedy pamięć zaczyna rosnąć, a wraz z nią
pragnienie utrwalenia i przekazania innym”.
36
ASwSław, III, nr 120, s. 91. Vide il. 1, gdzie patronimik Sanguszkowicz użyty w taki sam sposób.
37
ASwSław, nr 156, s. 133.
38
Jest to szczególnie widoczne w przypadku małżonek książęcych, które, stając się członkiniami
wspólnoty, nie mogły posługiwać się nazwą rodową inaczej niż poprzez odwołanie do imienia i przodków swojego męża. Jako przykład można wskazać księżnę Annę, żonę Aleksandra Sanguszkowicza (cf.
przypis 21), oraz Annę Chreptowiczównę, żonę księcia Andrzeja Michałowicza z linii koszyrskiej, która w swoim dokumencie z 1545 r. występuje jako: „Hanna Wasiliewna Chriebtowicza kniehini Andriejewaja Michajłowiczowa Sonkhuszkowicza” (ASwSław, IV, nr 303, s. 429).
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cia Janusza, wnuka Sanguszki, narracja ta miała charakter dwustopniowy; można ją
oddać w następujący sposób: „Andrzej, syn Aleksandra, syna Sanguszki”, natomiast
w przypadku Romana, prawnuka Sanguszki, mamy do czynienia z narracją trójstop39
niową: „Roman, syn Andrzeja, syna Aleksandra, syna Sanguszki” .
Powyższe obserwacje pokazują, jak ważną funkcję dla pamięci rodowej
Sanguszków pełnił w tym czasie patronimik Sanguszkowicz. Jego każdorazowe
zastosowanie było świadomym odwołaniem się, poprzez ojca i szereg dziadów, do
postaci protoplasty całej wspólnoty jako swojego przodka. W takim zastosowaniu
patronimika należy widzieć akt czynnego wspominania i tym samym „ożywiania” księcia Sanguszki w świadomości członków rodu. Biorąc zaś pod uwagę, że
patronimik ten przyjął się jako nazwa rodowa, trzeba przyznać, że była to bardzo
skuteczna metoda utrwalania pamięci fundacyjnej wspólnoty. Patronimik Sangusz40
41
42
kowicz pojawiał się na dokumentach , pieczęciach , inskrypcjach nagrobnych
czy w codziennym ceremoniale, czyniąc z tych przedmiotów i rytuałów zobiektywizowane nośniki pamięci o protoplaście rodu. Pojawienie się go w roli symbolu
rodowego wypada zatem uznać za początek pamięci kulturowej rodu Sanguszków
43
(„pamięć funkcjonalna”) .
Zabezpieczaniu pamięci o księciu Sanguszce służył nie tylko patronimik. Członkowie rodu otoczyli również opieką miejsce, w którym wspomnienia o założycielu
w sposób szczególny odżywały w ich świadomości. Tym miejscem była Ławra
39

Ze względów praktycznych Sanguszkowie dalszych pokoleń, począwszy od prawnuków księcia
Sanguszki, tylko incydentalnie korzystali z patronimiku zbudowanego z więcej niż dwóch imion patronimicznych. Powszechnym zabiegiem było natomiast „zawieszenie” środkowej części formuły patronimicznej i pozostawienie jej dwóch najważniejszych elementów: aktualnego imienia odojcowskiego,
powszechnego u ruskich elit tego czasu, oraz imienia Sanguszkowicz, będącego nazwą rodową. Istnienia i funkcjonowania rozbudowanej formuły patronimicznej nie odnotowała w swojej pracy M
2010, s. 169 n.
40
Vide bardzo liczne dokumenty książąt Sanguszków opublikowane w ASwSław, III, IV, VI, VII.
41
Na większości pieczęci Sanguszków z XVI w. widnieje litera „S” lub „C”, będąca syglem patronimiku Sanguszkowicz. Vide: dwie pieczęcie Fiodora Andrzejewicza z lat 1536–1547 (AGAD, perg.
4800 i in.; ANK AS, teka IV/87, s. 314 i in.), dwie pieczęcie Andrzeja Michałowicza z lat 1542–1555
(ANK AS, teka V/34 s. 131 i in.; ANK AS, teka V/42 s. 187 i in.), pieczęć Wasyla Michałowicza
z 1543 r. (AGAD perg. 4804), dwie pieczęcie Dymitra Fiodorowicza z lat 1549–1551 (ANK AS, teka
VIII/22 s. 167; ANK AS, teka VII/41 s. 208), dwie pieczęcie Aleksandra Andrzejewicza z lat 1555–
1562 (AGAD, perg. 7717; perg. 4806), dwie pieczęcie Lwa Aleksandrowicza z lat 1567–1570 (ANK
AS, teka X/137 s. 699 i in; ANK AS, rkps 23 i in.).
42
Patronimik widnieje na płycie nagrobnej księcia Dymitra Fiodorowicza Sanguszki z końca lat
pięćdziesiątych XVI w. (reprodukcja zabytku w: Monografia, II/1, s. 122; Z
2006, s. 45) oraz
na płycie upamiętniającej zapewne Aleksandra Andrzejewicza Sanguszkę, zmarłego w 1555 r. (vide
Monografia, III, s. 94).
43
Termin za A
2013, s. 59 n. Ten obszar pamięci kulturowej miał na celu podtrzymywać
„bieżącą” tożsamość oraz dumę wspólnoty. Obejmuje on niemal wszystkie opisane w pracy metody
utrwalania pamięci oprócz genealogii autorstwa Szymona Samuela Sanguszki.
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Kijowsko-Peczerska. Sanguszko był tam czczony jako fundator i dobroczyńca
klasztoru, a jego imię widniało w pomianniku, gdzie figurował on jako syn Fiodora
44
Olgierdowicza i założyciel rodu . Przynajmniej od końca XV w. cerkiew Zaśnięcia Matki Boskiej w Ławrze pełniła funkcję nekropolii rodowej (vide dalej), stąd
45
też Sanguszkowie opiekowali się klasztorem, regularnie posyłając tam daniny .
Pochówki kolejnych książąt w Ławrze Peczerskiej były bez wątpienia uroczystościami, w trakcie których w pamięci wspólnoty „ożywała” także postać protoplasty,
46
umacniając poczucie tożsamości rodowej .
„KSIĄŻĘTA LITEWSCY”

Książę Sanguszko stał się punktem odniesienia dla swoich potomków, gdyż,
jak wspomniano, ze względu na przynależność do Giedyminowiczów i posiadanie własnego księstwa był figurą przypominającą o dynastycznym rodowodzie i wysokiej randze wspólnoty. Wspominanie Sanguszki jako protoplasty
oznaczało jednocześnie wspominanie książęcej krwi, której członkowie rodu
byli spadkobiercami. Fakt ten pokazuje, że przekonanie o dynastycznym pochodzeniu od samego początku odrywało rolę ważnego, integrującego wspólnotę
elementu pamięci fundacyjnej Sanguszków. Najlepszym tego dowodem jest
to, że książęta bardzo szybko zadbali, by wspomnienie o swoim dynastycznym
pochodzeniu utrwalić w sposób bardziej jednoznaczny niż poprzez upamiętnienie protoplasty. W tym celu na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych
XVI w. sięgnęli po symbol, który jak żaden inny demonstrował świetność ich
rodowodu. Tym symbolem był herb Pogoń — wizerunek pędzącego jeźdźca
47
z uniesionym mieczem (il. 2) .

44

Driewnij pomiannik 1892, s. 23, gdzie wzmiankowany: „kniaz, Sienkouszko Fiedorowicz, kniaz(ia), Fieodora Olkirdowicza”.
45
Od końca XV w. Sanguszkowie z linii niesuchojeskiej przekazywali na rzecz Ławry dwie kłody
miodu przaśnego rocznie, która to danina w 1547 r. została zamieniona na kwotę pieniężną 6 kóp
i 24 groszy litewskich (ASwSław, VII, nr 10, s. 8).
46
W tym świetle należałoby skorygować obserwacje J
2010, s. 277, według której pamięć książęcych rodów Wołynia w pierwszej połowie XVI w. sięgała co najwyżej dziada. Już przytoczone przez badaczkę zeznania Zofii Zasławskiej przeczą temu, gdyż księżna zawarła w nich szereg
szczegółów dotyczących prapradziadka macierzysto-macierzystego; vide Monografia, II/1, s. 6. Natomiast przypadek Sanguszków pokazuje, że pamięć o protoplaście mogła sięgać nawet szóstego pokolenia jego potomków. Trudno zgodzić się z Jakowenko, że przed unią lubelską rody książęce Wołynia nie
przejawiały zainteresowania wiedzą o własnym rodowodzie. Jak pokazuje niniejsza praca, w ich świadomości od samego początku funkcjonował pewien zespół wspomnień odnoszących się do najdawniejszych dziejów wspólnoty. Unia lubelska przyniosła zaś konieczność reorganizacji tych wspomnień i ich
utrwalenia w oparciu o szerszy repertuar nośników pamięci właściwych dla kultury szlacheckiej epoki
sarmatyzmu (cf. dalej).
47
R
2015, s. 446 i n.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

NOWOŻYTNY RÓD SZLACHECKI JAKO „WSPÓLNOTA PAMIĘCI”

503

Powstały w latach osiemdziesiątych XIV w. herb Pogoń pełnił
w Wielkim Księstwie Litewskim
wiele ważnych funkcji. Był znakiem
monarszym, państwowym, ziemskim
lub osobistym, lecz przez dłuższy
czas nikt nie posługiwał się nim jako
48
znakiem rodowym . Dopiero z drugiej połowy XV w. pochodzą świadectwa, że Jagiellonowie traktowali
Pogoń jako swój symbol rodowy,
którym mógł posługiwać się każdy
49
przedstawiciel dynastii . W kolejnym stuleciu herbem tym pieczętował
się nawet niepełnoprawny Jagiellon,
biskup wileński Jan. Pogoń widnieje
Il. 2. Pieczęć sygnetowa z herbem Pogoń Fiodora
m.in. na jego pieczęci zachowanej
Andrzejewicza Sanguszki, 1543 r. (ze zbiorów
50
przy dokumencie z 1534 r. (il. 3).
Archiwum Narodowego w Krakowie)
Fakt ten wydaje się mieć kluczowe
znaczenie dla naszych rozważań. Jako
nieślubny syn Zygmunta I (legitymowany jednak przez papieża) Jan definiował swoje
pochodzenie przydomkiem „z Książąt Litewskich”, który odnosił się do protoplastów
51
Jagiellonów, Olgierda i Giedymina . Używanie Pogoni w tym kontekście sugerowało poszerzenie zakresu znaczeniowego herbu i otwierało możliwość jego przyjęcia
przez pozostałych potomków — owych „książąt litewskich”, do których zaliczali się
52
przede wszystkim Sanguszkowie, Czartoryscy i Słuccy . Przyjęcie Pogoni przez te
rody nastąpiło, jak wspomniano, w latach trzydziestych i czterdziestych XVI w., a więc
53
w tym samym okresie, z którego pochodzi wspomniana wyżej pieczęć biskupia Jana .
48

O genezie i funkcjach herbu Pogoń P
2003, s. 227–242, gdzie wykaz obszernej literatury na
ten temat.
49
Mam tu na myśli herb, który mógł być używany przez wszystkich członków danej wspólnoty
rodowej na podstawie faktu przynależności do niej.
50
BCz, perg. 811. Pozostałe znane wizerunki herbu biskupa Jana odnotowuje P
2003, s. 238–
240.
51
W
1968, s. 134; Ś
1962, s. 439–441.
52
Niemniej istotne znaczenie miał także fakt, że za Zygmunta Starego najważniejszym znakiem
dynastycznym Jagiellonów stał się Orzeł Biały, czego wyrazem była indywidualizacja godła poprzez
monogram królewski oraz wykorzystywanie Orła jako przedmiotu heraldycznego w herbach osób nobilitowanych i indygenowanych przez tegoż władcę (P
2003, s. 219 n., 223 n.). Zjawiska te wyraźnie
wskazują na pewne obniżenie rangi herbu Pogoń w systemie symboliki dynastycznej Jagiellonów.
53
W tym świetle przykuwa uwagę transakcja księcia Andrzeja Michałowicza Sanguszki z 12 marca
1534 r., związana ze sprzedażą Janowi z Książąt Litewskich wsi Ceceniówka położonej w powiecie krzeDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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Zdaje się to potwierdzać hipotezę, że
symbole używane przez nieślubnego
syna Zygmunta I stanowiły dla litewskich rodów książęcych bezpośredni
impuls do wprowadzenia Pogoni na
54
własne pieczęcie .
Przyjęcie herbu Pogoń przez Sanguszków wskazuje zatem na kolejne
fakty, które funkcjonowały w pamięci
rodu w początkach XVI w. Książęta
zachowali wspomnienie nie tylko
o tym, że poprzez swojego protoplastę Sanguszkę wywodzą się z dynastii
Giedyminowiczów, lecz także ich
świadomość genealogiczna obejmowała dalszych antenatów, tj. żyjąIl. 3. Pieczęć większa z herbem Pogoń Jana z Ksiących dwa stulecia wcześniej wielkich
żąt Litewskich, 1534 r. (ze zbiorów Biblioteki Ksiąksiążąt Olgierda i Giedymina. Przeżąt Czartoryskich w Krakowie)
konanie o pochodzeniu od władców
litewskich oczywiście umacniało
wysokie mniemanie członków rodu na jego temat. Wydaje się jednak, że ważniejsze było coś innego. Podkreślanie faktu wywodzenia się „z książąt litewskich” było
w istocie wyrazem świadomości bardzo bliskich związków krwi z dynastią panującą.
Świadomość ta była źródłem szczególnej dumy rodowej — tym większej, że sami
Jagiellonowie nie wypierali się owego pokrewieństwa. Najlepszym tego przykładem są słowa Zygmunta Augusta, który w trakcie obrad sejmu lubelskiego w 1569 r.
55
stwierdził, że rody te „liczą się być z królewskiego książąt litewskich” .
mienieckim (ASwSław, III, nr 480, s. 458–459). Przy okazji negocjowania i zawierania tej umowy Sanguszkowie musieli bezpośrednio zapoznać się z wyobrażeniem herbowym zdobiącym pieczęć biskupa
wileńskiego.
54
Należy podkreślić, że sięgnięcie po Pogoń przez Sanguszków nie było skutkiem przypadkowego
splotu okoliczności, lecz zwieńczeniem świadomych dążeń rodu opierających się na rodowej tradycji
„sfragistycznej”. Tego typu tradycja z pewnością funkcjonowała w rodzie Czartoryskich, którzy
w XVI w. powoływali się na dokument Władysława Warneńczyka z 1442 r., potwierdzający używanie
pieczęci z Pogonią przez przodków książąt (BCz, dok. dep. 1, treść dokumentu wielokrotnie publikowana, vide np. P
1858, s. 644). Również u Sanguszków taka tradycja musiała być obecna; mogła
ona nawiązywać do pieczęci księcia Fiodora Olgierdowicza (niestety niezachowanej) lub też jego syna
a starszego brata Sanguszki, księcia Romana Kobryńskiego, którego pieczęć przedstawiała godło Pogoni (vide: G
1930, s. 710, tabl. VIII; O
2009, nr 476, s. 138, rys. na s. 284).
55
Dniewnik 1869, s. 386. Słowa te padły pod adresem książąt Czartoryskich, domyślnie odnosiły
się jednak także do wszystkich rodów książęcych, które w ówczesnej opinii uchodziły za mające Olgierdowe pochodzenie.
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Herb Pogoń oraz przydomek „z książąt litewskich” stały się zatem figurą pamięci
uosabiającą zaszczytne wspomnienia Olgierdowych korzeni i pokrewieństwa z dynastią panującą. Nie może więc dziwić, że wspomniany herb już od chwili wprowadzenia
stał się najważniejszym eksponowanym w wielu miejscach symbolem rodowym. Od
56
lat trzydziestych XVI w. godło Pogoni obserwujemy na pieczęciach Sanguszków ,
57
58
chorągwiach i proporcach , broni i drogocennych naczyniach , a także płytach nagrob59
nych . Jego obecność nadawała tym przedmiotom „odświętnego” charakteru i czyniła
z nich trwale zobiektywizowane nośniki pamięci o zaszytym rodowodzie Sanguszków.
Poszerzały one zasób informacji utrwalonych w pamięci kulturowej rodu.
Używając godła Pogoni, Sanguszkowie integrowali się jako potomkowie wielkiego księcia Olgierda, czego najlepszym świadectwem jest epitafium Dymitra Fio60
dorowicza Sanguszki, który zmarł w 1555 r. nieopodal czeskiego Jaromierza (il. 4).
Książę ten został pochowany w tamtejszym kościele św. Marcina, a jakiś czas potem
jego młodszy brat Roman Fiodorowicz ufundował tam tablicę nagrobną. Na płycie znalazły się pokaźnych rozmiarów herb Pogoń oraz inskrypcja, która w dwóch
językach wspominała o Olgierdowym pochodzeniu zmarłego: „rodu wielkiego kniże
61
litewskie Olgierdowa”, „dux ex magnifica Olgierdorum familia” . Zagraniczną lokalizacją pochówku należy tłumaczyć dosyć szczegółową treść epitafium, dzięki której tablica nagrobna Dymitra unaocznia, jak w oparciu o użytkowanie herbu Pogoń
trwała u Sanguszków pamięć o Olgierdowej krwi. Inskrypcję z płyty należy bowiem
traktować jako objaśnienie przekazu genealogicznego herbu, który sam w sobie
mógł być niezrozumiały dla modlących się w kościele w Jaromierzu. Z kolei epi56

Świadczą o tym licznie zachowane odciski pieczęci Sanguszków z omawianego okresu (cf. przypis 41 oraz inne), jak również przekazy źródłowe. Np. ASwSław, VI, nr 134, s. 234; VII, nr 31, s. 24,
zeznania sądowe księcia Romana Fiodorowicza z lat 1558 i 1564: „sikniet moj z własnoju pieczatiu
mojeju, na kotorom syknietie Pohonia; pieczat sieriebrnaja, na kotoroj był hierb Jeho Miłosti Pohonia”.
57
Jedyna wzmianka źródłowa o chorągwiach książąt Sanguszków pochodzi z AJZRos, I/1, nr 89,
s. 368, inwentarz monastyru św. Mikołaja w Mielcu z 1593 r., z którego dowiadujemy się o złożonych
w tej świątyni chorągwi i proporcach hetmańskich księcia Romana Fiodorowicza. Na chorągwi tej
z pewnością widniała Pogoń, skoro przywilejem książąt Sanguszków było prowadzenie na wyprawę
wojenną własnych oddziałów pod znakami rodowymi, cf. J
2008, s. 107. Znana ze źródeł
ikonograficznych chorągiew Konstantego Ostrogskiego przedstawia właśnie herb tegoż księcia, vide na
ten temat PTAK 2002, s. 285.
58
O umieszczaniu Pogoni na tego typu zabytkach świadczy ASwSław, VII, nr. 78, s. 74, pokwitowanie Iwana Krasieńskiego z 1563 r., który pod zastaw 100 kóp groszy litewskich otrzymał od księcia
Romana Fiodorowicza „diewiet rostruchanow pod hierbom Jeho Miłosti”.
59
Pogoń widniała na płytach nagrobnych książąt Dymitra Fiodorowicza i Aleksandra Andrzejewicza z linii (cf. przypis 42).
60
Okoliczności śmierci księcia Dymitra Sanguszki omawia M
1992b, s. 472–473, vide
też: Z
2006, s. 36–46.
61
Cyt. za: Monografia, II/1, s. 122. Według M
1992b, s. 472–473 pierwszy napis został
sporządzony w języku czeskim; Z
2006, s. 44 twierdzi, że był on w języku polskim, tylko został zniekształcony przez czeskich rytowników.
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tafium księcia Romana Fiodorowicza
Sanguszki z 1571 r., w którego treści
znalazło się znamienne „ex Principibus Lithuaniae”, pokazuje, jak istotną
rolę dla pamięci o dynastycznym
pochodzeniu Sanguszków odgrywał
62
ten prestiżowy przydomek .
Integrujące działanie pamięci
o Olgierdowym pochodzeniu najbardziej uwidacznia się w testamentach
Sanguszków z lat siedemdziesiątych XVI w. W tym okresie można
zaobserwować
wyraźny
wzrost
znaczenia herbu Pogoń, który urasta do jednego z najważniejszych
symboli konsolidujących wspólnotę.
W 1571 r. umierający książę Lew
Aleksandrowicz Sanguszko oznajmił, że jest „p o m n y” na łączące go
z „jego bratem” Romanem Fiodorowiczem Sanguszką „pokrewieństwo”
63
i „wspólny herb” . Tenże książę
Roman w swoim testamencie z tego
samego roku, wzmiankując bratanka
Hrehorego Lwowicza, stwierdził, że
Il. 4. Epitafium z herbem Pogoń Dymitra Fiodoro„p a m i ę t a”, że są oni „z jednego
wicza Sanguszki, lata pięćdziesiąte/sześćdziesiąte
64
domu” i używają „jednego herbu” .
XVI w. (Monografia, t. II, cz. 1, s. 122)
Powyższe wzmianki odsłaniają dwa
centralne wspomnienia integrujące
książąt Sanguszków w drugiej połowie XVI w. Ich wspólnotę rodową konstytuowała po pierwsze świadomość pokrewieństwa i przynależności do jednego domu,
tj. pamięć o wspólnym pochodzeniu, po drugie — używanie herbu Pogoni, a zatem
pamięć o zaszczytnym rodowodzie „z książąt litewskich”.

62

S
1655, s. 787.
ASwSław, VII, nr 303, s. 384: testament Lwa Aleksandrowicza Sanguszki z 1571 r.: „pomnieczi
na to, iżem jest krwiu braterskoju [...] z Jeho Miłostiu kniaziem Romanom Sankhuszkowiczom, bratom
moim, złuczony i wżiwajuczi odnoho hierbu”. Warto odnotować, że obaj książęta byli przedstawicielami innych linii rodu i łączyło ich pokrewieństwo siódmego stopnia (według komputacji rzymskiej).
64
ASwSław, nr 309, s. 397: testament Romana Fiodorowicza Sanguszki z 1571 r.: „pamiatajuczi, że
so mnoju jest z odnoho domu i użiwajuczi odnoho hierbu”.
63
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„ZACNI PRZODKOWIE”

Wspomnienia o protoplaście rodu i dynastycznym pochodzeniu, utrwalone w początkach XVI w. w sposób efektywny i spektakularny, złożyły się na pamięć fundacyjną,
dzięki której wspólnota Sanguszków mogła trwać mimo rozrodzenia i rozproszenia. Zapewniwszy sobie istnienie, ród generował dalsze wspomnienia, które mogły
być dodatkowym spoiwem dla kolejnych pokoleń. Takich wspomnień dostarczali
przede wszystkim wybitni przedstawiciele, którzy odnosząc sukcesy i zdobywając
sławę, stawali się oczywistym punktem odniesienia dla następnych generacji. Na
nich właśnie powołał się książę Lew Aleksandrowicz Sanguszko we wspomnianym
testamencie z 1571 r., w którym, mówiąc o pokrewieństwie łączącym go z księciem
Romanem, określił je mianem „krwi braterskiej z dawna zacnych przodków domu
65
Sanguszkowa” .
Każdy indywidualny sukces członka rodu — awans urzędniczy, zasługa
wojskowa czy nabycie nowego majątku — miał swój integrujący wpływ na całą
wspólnotę, ponieważ odświeżał i umacniał we współrodowcach poczucie więzi
z odnoszącym sukces krewniakiem. W XVI w. takich sukcesów nie brakowało. Książęta potrafili rozsławić swój dom w Wielkim Księstwie Litewskim, a także za jego
66
granicami — w Koronie Polskiej, państwie moskiewskim czy krajach habsburskich .
Odnosili sukcesy w walkach z najazdami tatarskimi i moskiewskimi, sprawowali
prestiżowe urzędy szczebla lokalnego i centralnego, z powodzeniem poszerzali sub67
stancję rodową . Stanowili wzór dla kolejnych pokoleń, których obowiązkiem było
68
być „im posłusznym” i „iść torem przodków swoich” .
W celu utrwalenia pamięci o wybitnych przedstawicielach rodu Sanguszkowie
tworzyli w XVI w. nekropolie rodowe. Pierwszym takim miejscem stała się wspomniana już cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej, w której od końca XV w. do połowy kolejnego stulecia pochowano trzech przedstawicieli
69
rodu, w tym dwóch książąt z linii niesuchojeskiej . W początkach XVI w. swoją
65

ASwSław, nr 303, s. 384: testament Lwa Aleksandrowicza z 1571 r.: „krwiu braterskoho zdawna
zacnych prodkow naszich domu Sankhuszkowa”.
66
Np. posłowie króla rzymskiego Ferdynanda w liście do swojego mocodawcy z 1554. zamieścili
wzmiankę o Dymitrze Sanguszce: „quidam dux, kneź Dymither vocatus, de magna admodum domo et
de regno hoc arte militiae optime meritus” (ASwSław, VI, nr 107, s. 166). Z kolei poddany Iwana Groźnego, książę Michał Iwanowicz Worotyński, w liście do Zygmunta Augusta z 1567 r. wspominał o Sanguszkach jako o bliskich krewnych Jagiellonów (D
1862, nr 2375, s. 328).
67
Vide biogramy szesnastowiecznych przedstawicieli rodu Sanguszków: W
1895, s. 422–455;
Biogramy 1992, s. 462–524.
68
ASwSław, nr 278, s. 347: dokument Zygmunta Augusta z 1569 r.: „on zwykłostiu prodkow swoich [...] prisporajuczi”. Vide też: Monografia, II/1, s. 235–236, przypis 1; ASwSław, VII, nr 95, 144,
s. 93, 174.
69
Pochowano tu książąt: Aleksandra Sanguszkowicza (zm. po 1491), Andrzeja Aleksandrowicza
z linii niesuchojeskiej (zm. 1534) i Fiodora Andrzejewicza z linii niesuchojeżskiej (zm. 1547/1548). Za:
P
1931.
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własną nekropolię założyła gałąź koszyrska — w latach 1502–1565 jej członko70
wie byli chowani w cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej we Włodzimierzu Wołyńskim .
Kolejne dwie nekropolie Sanguszków powstały w latach pięćdziesiątych XVI w.
Były to cerkiew św. Spasa w Smolanach, którą na miejsce wiecznego spoczynku
71
wybrali książęta kowelscy , oraz monaster św. Mikołaja Cudotwórcy w Mielcu jako
72
nekropolia linii niesuchojeskiej .
W wymienionych wyżej świątyniach zmarłych członków rodu upamiętniano
poprzez ceremonię pogrzebu, sprawienie płyty nagrobnej oraz zlecanie odprawiania
modłów za duszę zmarłego, często związane z wpisaniem umarłego do pomiannika
73
cerkiewnego . Z czasem w nekropoliach zaczęto także gromadzić pamiątki po zmarłych. Jak dowiadujemy się z inwentarza monasteru mieleckiego, nad grobem pochowanego tam w 1571 r. księcia Romana Fiodorowicza zawieszono używane przez
74
niego: chorągiew, proporzec oraz buławę (książę był hetmanem polnym litewskim) .
Epitafia upamiętniające członków rodu, przyozdobione zachowanymi po nich
licznymi pamiątkami, czyniły z nekropolii prawdziwe „miejsca pamięci” (lieux de
75
mémoire) — świętą przestrzeń interakcji pomiędzy zmarłymi a żyjącymi członkami wspólnoty. Nekropolie pozwalały na „ożywienie” antenatów oraz ich wielkich
czynów w świadomości rodowej, do czego okazją były pochówki kolejnych książąt.
Wykazy członków rodów zawarte w pomiannikach cerkiewnych stanowiły w tym
kontekście istotny punkt zaczepienia. Dlatego też niezwykle ważne dla zachowania
wspomnień o przodkach było konsekwentne chowanie zmarłych w jednym miejscu. Jak się za chwilę przekonamy, przeniesienie nekropolii książąt niesuchojeskich
z Ławry Kijowskiej do monasteru mieleckiego stanowiło jedną z przyczyny zatarcia
się w drugiej połowie XVI w. w pamięci rodu ważnych informacji.
Powyższy przegląd szesnastowiecznych nekropolii Sanguszków pokazuje, że
miejsca te miały charakter rodzinny, a nie rodowy. Każda gałąź posiadała własne
70

Pochowano tam przynajmniej pięcioro Sanguszków z linii koszyrskiej: Michała Aleksandrowicza (zm. 1502), Hannę Andrzejównę (zm. 1559), Andrzeja Michałowicza (zm. 1560) i Aleksandra Andrzejewicza (zm. 1565). Za: P
1931.
71
Pochowano tu książąt z linii kowelskiej: Wasyla Michałowicza (zm. ok. 1558), Hrehorego Wasylewicza (zm. 1555) i Andrzeja Hrehorewicza (zm. 1591). Za: P
1931.
72
Pochowano tu książąt z linii niesuchojeżskiej: Andrzeja Fiodorowicza (zm. 1552), Romana Fiodorowicza (zm. 1571) i jego żonę Aleksandrę z Chodkiewiczów (zm. 1570), Fiodorę Fiodorównę (zm.
przed 1575), Marię Fiodorównę (zm. przed 1575), żonę Fiodora Andrzejewicza Hannę Despotównę
(zm. 1579), Romana Romanowicza (zm. 1591) oraz księcia z linii koszyrskiej Lwa Aleksandrowicza
(zm. 1571). Za: P
1931.
73
Na odprawianie modłów po swojej śmierci Sanguszkowie przeznaczali spore sumy pieniężne
kierowane do świątyń w całej prowincji, vide: ASwSław, IV, nr 430, s. 562–565: testament Fiodora
Andrzejewicza Sanguszki z 1547; nr 309, s. 397 oraz wyżej cytowane testamenty Lwa Aleksandrowicza
i Romana Fiodorowicza. Było to zjawisko typowe u prawosławnych rodów Wołynia, cf.: Z
-M 2012, s. 123–132.
74
AJZRos, I/1, nr 89, s. 368.
75
Termin za Pierre’em Norą, szerzej na ten temat vide S
2008, s. 11 n.
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miejsce pamięci, gdzie chowała swoich najbliższych krewnych76. W ten sposób
nekropolie były przestrzenią pamięci poszczególnych linii rodowych i – podobnie jak nazwiska odmiejscowe „Koszyrski” i „Kowelski” — budowały tożsamość
wspólnot wchodzących w obręb rodu Sanguszków. Pamięć rodziny była tutaj jednak składową pamięci rodowej, a obecność na płytach nagrobnych herbu Pogoń
oraz nazwy rodowej Sanguszkowicz nie pozostawiały wątpliwości, że nekropolie
upamiętniały członków większej wspólnoty wywodzącej się od księcia Sanguszki.
Powstanie nekropolii rodzinnych należy zatem traktować jako zjawisko swego
rodzaju dywersyfikacji utrwalania pamięci. Obowiązek upamiętnienia poszczególnych przedstawicieli rodu spadał na jego najbliższe otoczenie rodzinne. W ten sposób pamięć o każdym przodku i jego wybitnych dokonaniach była utrwalana we
właściwy sposób, dzięki czemu mogła pełnić funkcję spajającą całą wspólnotę.
***

Integrując się wokół osoby wspólnego protoplasty, dynastycznego pochodzenia
i wybitnych przodków, Sanguszkowie w XVI w. jawią się jako wspólnota mocno
skonsolidowana, dumna i świadoma swojej rangi. Pomimo znacznego oddalenia
genealogicznego i terytorialnego przedstawiciele rodu nie tylko deklarowali wzglę77
dem siebie „miłość doskonałą, braterską” i przyjaźń czy powierzali sobie opiekę
78
nad niepełnoletnim potomstwem , lecz także pragnęli chronić interes rodu, zapisując sobie, na wypadek wygaśnięcia swojej linii, majątki rodowe — tak „aby dom
79
Sanguszków się nie umniejszał, ale i owszem rozmnażał i rozszerzał” . „Święte”
wspomnienia ujęte w zrozumiałe figury pamięci i skutecznie zabezpieczone na trwałych zabytkach kultury materialnej zadecydowały o tym, że struktura konektywna
wspólnoty nie uległa w XVI w. dezintegracji.
REKONSTRUKCJA TOŻSAMOŚCI (XVII W.)

Przełom XVI i XVII w. to w dziejach rodu Sanguszków okres poważnych przemian
tożsamościowych, które przebiegały w ścisłym związku ze społeczno-kulturową
transformacją Wielkiego Księstwa Litewskiego po unii lubelskiej. Powstałe wtedy
76

Tylko jeden książę Sanguszko, Lew Aleksandrowicz z linii koszyrskiej (zm. 1571), został pochowany w nekropolii innej gałęzi rodu, tj. w monasterze mieleckim książąt z linii niesuchojeżskich.
77
ASwSław, VII, nr 301, s. 379: dokument Lwa Aleksandrowicza Sanguszki z 1571 r.: „krownuju,
blizko, powinnuju milost′ i prijazn′ [...] milost′ doskonaluju, braterskuju”.
78
Nieletnim Andrzejem Hrehorewiczem Sanguszką z linii kowelskiej opiekowali się kolejno: Andrzej Michałowicz i Aleksander Andrzejewicz (od 1558) z linii koszyrskiej, a następnie Roman Fiodorowicz (od 1563) z linii niesuchojeskiej. Ten ostatni został też w 1571 r. opiekunem nieletniego Hrehorego
Lwowicza z linii koszyrskiej (M
1992a, s. 471; M
1992c, s. 503–504).
79
ASwSław, VII, nr 303, s. 384: testament Lwa Aleksandrowicza Sanguszki z 1571 r.: „Pomnieczi
na tot dom Sankhuszkow, aby sia nie umniejszał, ale i owsziem sia rozmnożał i rozszirał”.
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nowe ramy odniesień do przeszłości rodów litewskich skutkowały u Sanguszków
wymazaniem z pamięci pewnej części wspomnień. W ich miejsce zostały wprowadzone nowe informacje, które pozwoliły na reintegrację wspólnoty. Efektem była
rekonstrukcja tożsamości: ruski ród Sanguszkowiczów o litewskim pochodzeniu
stał się spolonizowaną familią Sanguszków, powołującą się na te same korzenie, ale
w oparciu o nieco inne wspomnienia.
NOWA NAZWA RODOWA

Pierwsze przejawy przekształceń tożsamościowych u książąt Sanguszków można
zaobserwować już w latach pięćdziesiątych XVI w. i to — co znaczące — u najważniejszej gałęzi, niesuchojeskiej, która stanowiła jak dotąd ostoję pamięci rodowej
(przypomnijmy, że jako jedyna nie wprowadziła partykularnej nazwy odmiejscowej).
Wtedy to książęta z tej linii zrezygnowali z pochówków w Ławrze Peczersko-Kijow80
skiej, natomiast założyli nową nekropolię w monasterze mieleckim . Następnie,
w latach sześćdziesiątych tego stulecia, książęta niesuchojescy przestali używać
patronimiku Sanguszkowicz. Usuwając patronimiczną końcówkę, utworzyli nazwę
81
Sanguszko (il. 5), która odmieniana w związku zgody z imionami i tytułami stała
się pełnoprawnym nazwiskiem i szybko zaczęła być stosowana jako nazwa całego
82
rodu . Co prawda w pozostałych liniach, koszyrskiej i kowelskiej, patronimik Sanguszkowicz utrzymywał się jeszcze przez pewien czas, ale i w jego użytkowaniu
83
zaszły poważne zmiany osłabiające omówiony wyżej genealogiczny wydźwięk .
Zresztą i te gałęzie przestały w końcu określać się mianem Sanguszkowiczów i za
84
wygasłą w 1591 r. linią niesuchojeską przyjęły nazwę Sanguszko .
Jest swoistym paradoksem, że chociaż nowa nazwa rodowa brzmiała identycznie z imieniem założyciela familii, jej pojawienie się świadczy o postępującym procesie zapominania o protoplaście rodowym. Pamięć o Sanguszce wygasła
około lat siedemdziesiątych XVI w. Jeszcze z poprzedniej dekady pochodzą
80

Znamienne, że wraz z rezygnacją z pochówków w Ławrze Peczerskiej Sanguszkowie przestali
przekazywać na rzecz klasztoru doroczną daninę pieniężną w wysokości 6 kóp i 24 groszy litewskich
(wcześniej dwie kłody miodu przaśnego). Dowiadujemy się o tym z pozwu zadwornego archimandryty
peczerskiego Józefa, który w 1555 r. wniósł skargę przeciwko Romanowi Fiodorowiczowi o niepłacenie od sześciu lat wspomnianej daniny (ASwSław, VII, nr 10, s. 8).
81
Od 1560 r. Roman Fiodorowicz z linii niesuchojeskiej w wystawianych przez siebie dokumentach
nazywa siebie „Roman Fiedorowicz Sankhuszko”, co utrwala się na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XVI w. (vide dokumenty dotyczące tego księcia w: ASwSław, VII, passim). Potomstwo księcia
Romana nazywa się i jest nazywane wyłącznie jako Sanguszko (vide ANK AS, teka XVI/50, s. 255 i in.).
82
Cf. przypis 65.
83
Patronimik został wyłączony ze stosunku podrzędności wobec właściwego imienia odojcowskiego i zaczął być odmieniany tak jak zwyczajne nazwisko tych książąt, np.: „Lew Aleksandrowicz Sankhuszkowicz Koszirskij” (vide Monografia, III, s. 145; ASwSław, VII, nr 301–303, s. 379–384).
84
ANK AS, teka XXI/64, s. 318: dokument Hrehorego Lwowicza Sanguszki z linii koszyrskiej
z 1595 r.: „Hrihorij Lwowicz Sankhuszko”. Vide też: ANK AS, teka XXI/65, s. 323; teka XXI/66, k. 326.
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Il. 5. Intytulacja dokumentu Romana Fiodorowicza Sanguszki zawierająca nazwisko Sanguszko, 1570 r.
(ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie)

wzmianki wskazujące, że wciąż pamiętano o żyjącym ponad sto lat wcześniej
85
księciu , od drugiej połowy XVI w. mnożą się jednak przekazy świadczące, że
nazwa Sanguszko była traktowana wyłącznie w kategoriach nazwiska niemającego
86
nic wspólnego z imieniem przodka . Najlepsze tego świadectwo daje dokument
z 1621 r., w którym jeden z ówcześnie żyjących Sanguszków został określony jako
87
„Adam Aleksander z Sambuszka [sic] Koszyrski” (il. 6). Dokument ten został
wystawiony przez księcia Aleksandra Zasławskiego, syna Aleksandry Romanówny
88
Sanguszkówny z linii niesuchojeskiej . To, że książę zinterpretował nazwisko
rodowe swojej matki jako formę odmiejscową, a nie patronimiczną, dowodzi
jednoznacznie, że w początkach XVII w. nikt już nie pamiętał o istnieniu księcia
o takim właśnie imieniu89.

85

Archieograficzeskij sbornik 1867, s. 75: opis granicy między Koroną a Wielkim Księstwem Litewskim z 1547 r.: „kniaz Siendiuszko, kotoryj dierżał Kowiel i Ratno, i Ljuboml, i Wiżwu, i wsi tyje sieła”.
86
Pokazują to latopisy litewskie trzeciej generacji oraz kroniki Macieja Stryjkowskiego, gdzie jako
protoplasta rodu Sanguszków został wskazany szósty syn Olgierda — Fiodor Sanguszko (Chronika
1975, s. 141; S
1846, s. 57). Także w dokumentach odnajdujmy przejawy tego procesu,
np. Zygmunt August, wzmiankując w 1566 r. „kniażata Sankhuszka”, miał na myśli hetmana Romana
Fiodorowicza, a nie protoplastę familii (Monografia, II/1, s. 235, przypis 1).
87
ANK AS, teka XXI/64, s. 318.
88
W
1895, s. 602–603.
89
Również w XVIII w. nazwisko Sanguszków próbowano interpretować jako nazwę odmiejscową.
W 1751 r. Antoni Biejkowski, głosząc kazanie na pogrzebie Pawła Karola Sanguszki, wyjaśniał: od
Sanguszkowa, majętności w Litwie, w powiecie orszańskim, nazywali się Sanguszkami”; B
1751, K. L1V–L2R.
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Il. 6. Fragment dokumentu Aleksandra Zasławskiego wzmiankujący „Adama Aleksandra Sanguszkę
z Sambuszka Koszerskiego”, 1621 r. (ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie)

Łatwość, z jaką książęta Sanguszkowie zapomnieli o swoim protoplaście,
musi wydać się zadziwiająca, zwłaszcza gdy przypomnimy sobie, jak ważną rolę
postać ta odgrywała w procesie krystalizacji i integracji wspólnoty na początku
XVI w. Mimo to w ponad sto lat po śmierci Sanguszki jego potomkom przestało
zależeć na podtrzymywaniu pamięci o nim. Zjawisko to staje się zrozumiałe
w kontekście zmiany ram odniesień do własnej przeszłości, która musiała zajść
w rodzie Sanguszków pod wpływem przemian społeczno-kulturowych Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Rok 1569 oznaczał wielką zmianę dla statusu społecznego
90
i znaczenia politycznego książąt litewskich . Pod względem prawnym zostali oni
zrównani ze szlachtą Korony i Litwy, a z dawnych licznych przywilejów pozostało
im jedynie prawo do posługiwaniem się tytułem książęcym, uzasadnione „starożytnym”, a więc odpowiednio zaszczytnym pochodzeniem. Co prawda najbogatsze
rody książęce potrafiły wykorzystać unię lubelską dla wzmocnienia swojej potęgi
91
i znaczenia , ale dotyczyło to tylko pozycji wewnątrz własnych prowincji (Wołyń,
Ukraina). Tymczasem ich wpływ na politykę państwową uległ ograniczeniu, co
było wynikiem coraz wyraźniejszego faworyzowania przez królów polskich pol92
skojęzycznej szlachty katolickiej . Znamienne, że od 1569 r., tj. od mianowania
Romana Fiodorowicza hetmanem polnym litewskim, przedstawiciele rodu Sanguszków przez blisko 30 lat nie piastowali żadnego urzędu ani w Koronie, ani
90

Proces ten analizuje: K
2001, s. 5–25; K
2003, s. 65–88.
Wzmocnienie pozycji rodów książęcych po unii lubelskiej omawia szeroko J
2008,
s. 121–127.
92
Na temat przyczyn konwersji elit ruskich na katolicyzm istnieje obszerna literatura, vide m.in.:
D
1962; C
-H
1985; L
2004.
91
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na Litwie93. W rezultacie unia lubelska była okazją do weryfikacji pozycji ruskiej
magnaterii w elitach władzy państwowej. Kresowi książęta, chcąc do nich należeć,
musieli na nowo określić swoją rangę i wywalczyć stosowne miejsce w hierarchii
społecznej całej Rzeczypospolitej.
Tego typu wyzwania postawiła przed książętami Sanguszkami druga połowa
XVI w., nie może więc dziwić, że skutkowało to reorganizacją zasobu wspomnień
i zmianą obrazu własnej przeszłości. W świadomości członków rodu na pierwszy
plan wysunęły się te wspomnienia, które były źródłem największej dumy i sławy
wykraczającej poza granice Litwy i obejmującej Koronę. Należały do nich przede
wszystkim Olgierdowe pochodzenie i Jagiellonowe pokrewieństwo, a także sławne
czyny przodków rodu, którzy zasłynęli w wojnach z Tatarami i Moskwą. Utrwalenie i rozpowszechnienie tych informacji stało się głównym przedmiotem troski
rodu. Tłumaczy to zaobserwowane wyżej zjawiska z lat siedemdziesiątych XVI w.,
takie jak wzrost znaczenia Pogoni jako symbolu integrującego wspólnotę oraz
większa dbałość o zachowanie prestiżowych pamiątek po sławnych przodkach
(hetmanie Romanie). Na dalszy plan zeszły, a w końcu zaniknęły te wspomnienia,
które w tym okresie były już źródłem bardzo ograniczonego splendoru. Odnosiły
się one do protoplasty rodu — Sanguszki, który o ile mógł być pamiętany jako
jeden z Giedyminowiczów na litewskiej Rusi, o tyle w Królestwie Polskim nikt
94
o nim nie słyszał .
Biorąc pod uwagę, że w drugiej połowie XVI w. linia niesuchojeska była najznaczniejszą gałęzią Sanguszków, jest zrozumiałe, że właśnie od niej rozpoczęło
się zapominanie o protoplaście rodu. Proces ten szybko objął jednak pozostałe dwie
gałęzie — koszyrską i kowelską. Zapomnienie o założycielu nie mogło pozostać bez
wpływu na spoistość wspólnoty, której tożsamość uformowała się na gruncie pochodzenia od konkretnego antenata. Utrata tej świadomości, której skutkiem był zanik
patronimiku Sanguszkowicz używanego jako nazwa rodowa wspólna dla wszystkich
95
potomków Sanguszki, musiała poważnie zagrozić strukturze konektywnej rodu .
W tych okolicznościach do rangi najważniejszego czynnika integracyjnego
urosła postać najwybitniejszego w XVI w. przedstawiciela rodu — księcia Romana
Fiodorowicza Sanguszki, wojewody i hetmana, autora błyskotliwych i głośnych zwy93

Dopiero w 1597 r. książę Hrehory Sanguszko otrzymał nominację na kasztelanię lubaczowską,
z której rok później postąpił na kasztelanię bracławską (K
1992, s. 488–490). Znamienne, że
był to książę, od którego rozpoczęła się integracja kulturowa Sanguszków koszyrskich z magnaterią
koronną — Hrehory posługiwał się językiem polskim oraz wprowadził patronimik „Olgierdowicz”
(cf. dalej).
94
O księciu Sanguszce nie wzmiankuje żaden kronikarz polski, począwszy od Jana Długosza,
Annales, X–XII poprzez M
1521, W
1847–1848, B
1551, K
1555,
a skończywszy na P
, 1578, P
1858.
95
Być może to właśnie osłabieniem struktury konektywnej rodu należy do pewnego stopnia tłumaczyć to, że po wygaśnięciu linii niesuchojeskiej w 1591 r. nikt w rodzie nie zadbał, aby chociaż część
fortuny tej gałęzi pozostała przy Sanguszkach.
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cięstw nad Moskwą96. U schyłku stulecia pamięć o Romanie nabrała dla Sanguszków
bardzo dużego znaczenia, o czym świadczy nie tylko wspomniane wyżej zachowanie
97
pamiątek po nim, lecz także szybkie powstanie licznych portretów księcia (il. 7)
98
oraz zmiana imienia na Roman, jakiej dokonał jego syn Fiodor . Książę Roman
Fiodorowicz jako pierwszy w rodzie zaczął posługiwać się nazwiskiem Sanguszko,
wydaje się więc, że to właśnie dla podkreślenia i utrwalenia pamięci o pokrewieństwie z tak wybitną postacią przedstawiciele linii koszyrskiej i kowelskiej zaczęli
używać tego nazwiska. Nazwa Sanguszko stała się zatem symbolem utrwalającym
pamięć o pokrewieństwie z jednym z najwybitniejszych wodzów litewskich epoki
staropolskiej.
W tych okolicznościach ród Sanguszków zyskał nową figurę pamięci wyrażającą prawdę o wspólnym pochodzeniu. Każdy książę, nazywając się Sanguszko,
musiał uświadamiać sobie fakt posiadania wspólnego przodka z innymi przedstawicielem rodu noszącym takież nazwisko. Od schyłku XVI w. nazwisko to było
używane przez wszystkich współrodowców, stając się podstawowym i stabilnym symbolem konsolidującym wspólnotę. Nabierając cech imienia książęcego,
zyskało prestiż i sławę odpowiadającą randze i znaczeniu posługującej się nim
familii. To głównie dzięki przyjęciu wspólnego nazwiska Sanguszko w pierwszej
połowie XVII w. możemy zaobserwować podobne przejawy solidarności rodowej
99
co w poprzednim stuleciu .
NOWY PROTOPLASTA

Pojawienie się nowej nazwy rodowej nie oznaczało końca kryzysu tożsamościowego.
O ile przyjęcie nazwiska Sanguszko zapewniało trwanie wspólnoty, o tyle nie wypełniło luki powstałej wskutek zapomnienia o protoplaście i niewiele mówiło o jej randze
i pochodzeniu. Co prawda Sanguszkowie niezmiennie posługiwali się herbem Pogoń,
utrwalając w szerokim zakresie pamięć o nobilitującym pochodzeniu z „królewskiego
rodu Książąt Litewskich”, ten zasób wspomnień od samego początku był jednak
współdzielony z innymi rodami o Olgierdowym rodowodzie (Czartoryscy, Słuccy).
Co szczególnie istotne — od schyłku XVI w. do tego grona zaczęły dołączać kolejne
familie uważane za potomków już nie tylko Olgierda, lecz także innych synów Gie96

Cf. obszerny biogram Romana Sanguszki: M
1992–1993c, s. 500–505.
C
1994, nr 2, s. 10–11: całopostaciowy portret Romana Sanguszki z XVII w. Ten
słynny obraz był kopią wcześniejszego nieznanego konterfektu, a na jego podstawie powstały kolejne
portrety księcia-hetmana, vide: C
1994, nr 3–4, s. 12–15; nr 5, s. 16–17.
98
W
1895, s. 436.
99
Od 1606 r. opiekunem nieletniego Adama Aleksandra z linii koszyrskiej był Szymon Samuel
z linii kowelskiej. W 1622 r. Szymon Samuel pożyczył Adamowi Aleksandrowi 800 kóp groszy litewskich. W 1639 r. Adam Aleksander był prawdopodobnie na pogrzebie Szymona Samuela, a w roku kolejnym, fundując kościół parafialny w Kamieniu, zapisał, aby po jego śmierci prawo prezenty przypadło
krewnym z linii kowelskiej (Monografia, III, s. 201, 216, 247).
97

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

NOWOŻYTNY RÓD SZLACHECKI JAKO „WSPÓLNOTA PAMIĘCI”

515

dymina (np. Wiśniowieccy, Zbara100
scy, Koreccy, Poryccy, Różyńscy) .
Rody te, przyjmując herb Pogoń lub
przydomek „z książąt litewskich”,
doprowadziły do modyfikacji treści genealogicznych obu tych symboli, czyniąc z nich nośniki szerszej
pamięci o litewskim dynastycznym
pochodzeniu. Tymczasem Sanguszkowie potrzebowali wzmocnić poczucie
własnej tożsamości i dumy w oparciu
o zastrzeżony wyłącznie dla siebie
(bądź bardzo wąskiej grupy rodów)
zasób wspomnień, który wyrażałby
ich autorytet i ambicje.
Co więcej, w pierwszych dekadach XVII w. elity koronne zaczęły
podważać prawo licznych rodów książęcych (zwłaszcza tych zubożałych) do
zagwarantowanego im w 1569 r. tytułu
rodowego. Skutkowało to reinterpretacją postanowień sejmu lubelskiego
i doprecyzowaniem, komu rzeczywiście przysługiwał ten szczególny
„fawor rzeczpospolitej”101. Dotyczył
Il. 7. Portret Romana Fiodorowicza Sanguszki,
on wyłącznie „starożytnych i prawpoczątek XVII w. (ze zbiorów Muzeum Okręgodziwie z dawnych ruskich i litewskich
wego w Tarnowie)
książąt idących niektórych familii”102.
Wskazując więc konkretnego Giedyminowego protoplastę, Sanguszkowie pragnęli potwierdzić także to, że ich ród należy
100

Materiał sfragistyczny nie pozostawia wątpliwości, że w XVI w. na Olgierdowe pochodzenie
i bliskie pokrewieństwo z Jagiellonami powoływała się wąska grupa rodów książęcych. Byli to Sanguszkowie, Czartoryscy i Słuccy. Już w herbarzu Bartosza Paprockiego grupa ta jest jednak dużo szersza — oprócz wymienionych rodów wśród potomków „książąt litewskich” znaleźli się: Wiśniowieccy,
Zbarascy, Poryccy, Woronieccy i Różyńscy (P
1858, s. 827–836). W ślad za tym na pieczęciach
niektórych przedstawicieli tych rodów pojawiła się Pogoń (vide pieczęcie opublikowane
w: O
2009, passim).
101
Początki tego procesu można zaobserwować w drugiej dekadzie XVII w. (słynny list Jana Firleja), a jego kulminacją był spór sejmowy z lat 1638–1641. Kwestia tytułów książąt litewskich była elementem szerszej debaty dotyczącej przede wszystkim problemu tytułów nadanych przez zagranicznych
władców (vide T
2017, s. 108–112).
102
G
1634, k. C4v.
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Il. 8. Intytulacja dokumentu Adama Aleksandra Sanguszki zawierająca patronimik Olgierdowicz,
1634 r. (ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie)

do elitarnej grupy „starożytnych” książęcych familii, które mają pełne prawno tytułować się zaszczytnym rodowym tytułem.
Nie może zatem dziwić, że właśnie w początkach XVII w. doszło do rekonstrukcji pamięci fundacyjnej Sanguszków. Do zasobu wspomnień o obligatoryjnym znaczeniu wprowadzono postać „nowego” protoplasty, a pamięć o nim została
utrwalona w szeregu nośników. Zadziwiające jednak, że ta rekonstrukcja odbyła
się dwutorowo: do innego założyciela odwołali się książęta z linii koszyrskiej, do
innego — książęta z linii kowelskiej. Świadczy to o tym, że w początkach XVII w.
pamięć o protoplaście odgrywała dla Sanguszków inną rolę niż we wcześniejszym
stuleciu. Jej celem było nie tyle skonsolidowanie wspólnoty (taką rolę pełniło od
końca XVI w. nazwisko), ile wzmocnienie przekonania o własnym splendorze
i wyrażenie aspiracji. Poszczególne gałęzie rodu we własnym zakresie zdecydowały,
które wspomnienia lepiej wypełnią taką funkcję.
Pierwsza na tym polu była linia koszyrska. Już w 1601 r. książę Hrehory
Lwowicz Sanguszko, sporządzając testament, posłużył się patronimikiem Olgier103
dowicz . Głównym użytkownikiem tego imienia był jednak jego syn Adam
Aleksander. Książę ten jako pierwszy w swojej linii przeszedł na język polski, zrezygnował ze zwyczajowego ruskiego patronimiku (aktualnego imienia odojcow104
skiego), wprowadzając w to miejsce wieloimienność właściwą elicie koronnej ,
i – co szczególnie ważne — przyjął katolicyzm. W ten sposób dążył on do inte103

Monografia, III, s. 188: testament Hrehorego Lwowicza Sanguszki z 1601 r., gdzie intytulacja:
„Hrihoriej Olkirdowicz Sankguszko”. Pojawienie się u niektórych rodów książęcych w XVI i XVII w.
patronimików ukazujących imię dynastycznego założyciela rodu odnotowuje M
2010, s. 174 n.,
określając je mianem przydomków rodowych.
104
O roli wieloimienności jako wyznaczniku prestiżu społecznego w Polsce i zachodniej Europie
vide: S
-B
2008, s. 51–64, gdzie wcześniejsza literatura na ten temat.
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gracji z rodami senatorskimi Rzeczypospolitej, a miarą skuteczności jego działań
były kolejne awanse urzędnicze: kasztelanie bracławska i kijowska, województwa
105
podlaskie i wołyńskie (il. 8). To właśnie temu księciu w sposób szczególny zależało na wzmocnieniu poczucia własnej wartości. W tym celu wyniósł on do rangi
protoplasty swojego rodu wielkiego księcia Olgierda, dotąd uchodzącego za jednego
106
z dalszych antenatów wspólnoty .
Jak już wiadomo, Olgierdowe pochodzenie od samego początku stanowiło
ważną część pamięci fundacyjnej Sanguszków. We wprowadzonym patronimiku
107
należy zatem widzieć kolejny etap utrwalania wspomnień o nim , warunkowany
omówionymi wyżej zmianami pola znaczeniowego Pogoni i przydomku „z książąt
litewskich”. Ponieważ przestały one jednoznacznie wyróżniać potomków Olgierda,
Sanguszkowie Koszyrscy postanowili wprowadzić patronimik, który rozwiewał
wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Sięgając w ten sposób do wspomnień funkcjonujących od zawsze w pamięci rodowej, utrwalonych na licznych zabytkach pamięci
kulturowej, Hrehory Lwowicz, a następnie jego syn Adam Aleksander, uznali się za
Olgierdowiczów, dobitnie podkreślając swoje zaszczytne pochodzenie i pokrewieństwo z Jagiellonami.
Chociaż patronimik Olgierdowicz wydawał się spełniać potrzeby tożsamościowe wspólnoty Sanguszków, w latach dwudziestych XVII w. przedstawiciele
drugiej linii rodu, zamieszkujący na Witebszczyźnie książęta kowelscy, wprowadzili całkowicie nowy zespół wspomnień odnoszących się do tego fragmentu
pamięci fundacyjnej. Było to zasługą księcia Szymona Samuela Sanguszki,
który podobnie jak Adam Aleksander z linii koszyrskiej był pierwszym w swojej
linii katolikiem używającym języka polskiego, dwóch imion (zamiast patronimiku odojcowskiego), a przy tym dążył do podniesienia znaczenia rodu (piasto108
wał kasztelanie mścisławską i witebską, potem został wojewodą witebskim ).
W odróżnieniu od swoich krewnych z Wołynia, Szymon Samuel uznał, że protoplastą Sanguszków był nie wielki książę Olgierd, lecz jego młodszy brat — książę
Lubart Giedyminowicz. Wyrazem tego przekonania stał się patronimik Lubar-

105

K
1992–1993, s. 464–467.
Patronimik występuje w dokumentach Adama Aleksandra Sanguszki: ANK AS, teka 1/9, s. 395,
dokument z 1634 r.: „Adam Aleksander Olgerdowicz Sanguszko”. Vide też: ANK AS, teka XXXI/45,
s. 1; rkps 29. Patronimik obecny także w dedykacjach: SUSZA 1646, k. A3r: „Adamowi Aleksandrowi
Sanguszkowi Olgirdowiczowi Koszyrskiemu”.
107
Przypadek Sanguszków koszyrskich pokazuje, że wbrew obserwacjom J
2010,
s. 277 świadomość genealogiczna rodów książęcych nie zawsze była tożsama z tą utrwaloną na kartach
piśmiennictwa historycznego epoki. Pomimo ukazania się tak wpływowych dzieł jak herbarze Bartosza
Paprockiego, Szymona Okolskiego (tutaj próba pogodzenia obu tradycji, cf. dalej) czy Wojciecha Wijuka Kojałowicza, zgodnie uznających Lubarta za protoplastę Sanguszków, linia ta aż do swojego wygaśnięcia powoływała się na swoje Olgierdowe korzenie.
108
N
1992, s. 510–513.
106
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Il. 9. Intytulacja dokumentu Szymona Samuela Sanguszki zawierająca patronimik Lubartowicz, 1634 r.
(ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie)

towicz, który konkurencyjnie wobec imienia Olgierdowicz książąt koszyrskich
109
został wprowadzony ok. 1620 r. (il. 9) .
Decyzja Szymona Samuela może zaskakiwać, gdy przypomnimy sobie, że postać
protoplasty miała być dla Sanguszków źródłem przede wszystkim prestiżu. Niewątpliwie za bardziej nobilitującego przodka musiał uchodzić Olgierd — wielki książę
litewski i ojciec Władysława Jagiełły. Decyzji o wyborze Lubarta nie można jednak
tłumaczyć niewiedzą księcia kowelskiego, który utrzymywał stały kontakt ze swoimi
110
krewnymi z linii koszyrskiej , a co więcej doskonale orientował się w treści kronik litewskich z drugiej połowy XVI w., zgodnie wywodzących dom Sanguszków
111
od Olgierda . Dlatego też wskazanie Lubarta przez Szymona Samuela należy traktować jako w pełni świadome zerwanie z pamięcią współnoty oraz tradycją dziejopisarską Litwy. W to miejsce wprowadził on wizję początków rodu zgodną z polskim
109

W
1895, s. 453. BNAN-U, f. 91, spr. 210, s. 273: B. Gorczak stwierdza, że patronimik ten
pojawił się w 1605 r., co jednak wymaga weryfikacji. Dopiero z lat dwudziestych XVII w. pochodzą
dokumenty Szymona Samuela potwierdzające jego użycie, vide ANK AS, teka XLIV/38, s. 580, dokument z 1634 r., gdzie intytulacja: „Symeon Samuel Sanguszko Lubartowicz”. Vide też: ANK AS, teka
XXXIV/51, s. 1. Patronimik obecny także w legendzie pieczęci księcia z 1629 r.: ANK AS, teka XL/47,
s. 290, i in.: „SYM(eon) · SAM(uel) · LVBARTHOWIC · SANGVSCVS · DVX · D(e) · KOW(el) ·
P[alatinus] · WITEBS[ciensis]”, oraz w dedykacjach i utworach panegirycznych, vide: H
1627,
M
1639, D
1639.
110
Cf. przypis 99. O tym, że książę Szymon Samuel świetnie orientał się w sprawach rodzinnych
swoich krewnych z linii koszyrskiej, świadczy też sporządzona przez niego genealogia Sanguszków (cf.
dalej), w której wskazał on urzędy, koligacje oraz potomstwo książąt Hrehorego Lwowicza i Adama
Aleksandra.
111
Jak pokazuje wspomniana wyżej genealogia, Szymon Samuel bardzo dobrze znał dzieło S
1846, według którego Sanguszkowie wywodzili się od szóstego syna Olgierda Fiodora
(cf. przypis 71).
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piśmiennictwem historyczno-genealogicznym: w herbarzach Bartosza
Paprockiego z końca XVI w. po raz
pierwszy pojawiła się bowiem informacja o pochodzeniu Sanguszków od
112
Lubarta Giedyminowicza .
Decyzję Szymona Samuela
należy zatem tłumaczyć chęcią „adaptacji” pamięci swojego rodu do
wizji początków Sanguszków, która
w początkach XVII w. upowszechniła
się w świadomości genealogicznej
stanu szlacheckiego Rzeczypospolitej. Książę kowelski musiał zdawać sobie sprawę z wielkiej roli,
jaką herbarze Bartosza Paprockiego
Il. 10. Herb złożony Szymona Samuela Sanguszki
odgrywały w kształtowaniu wiedzy
zawierający w centralnych polach godła Pogoń
i Kolumny, 1639 r. (Andrzej Hączel Mokrski, Pogonia
o dziejach rodów szlacheckich Polżałobna [...] Symeona Samuela Lubartowicza
ski i Litwy. Nie chcąc pozostawać
Sanguszka...)
w opozycji do polskiego historyka,
postanowił spożytkować przekaz jego
dzieł dla wzmocnienia poczucia tożsamości i dumy rodowej. Zgodność z przekazem Paprockiego sprawiała, że pamięć o dynastycznym pochodzeniu Sanguszków
zyskiwała niezwykle trwałe zabezpieczenie w postaci niekwestionowanego źródła
wiedzy o genealogii rodów szlacheckich. Ranga Sanguszków jako książęcej familii
wywodzącej z książąt litewskich stawała się prawdą powszechną i niepodważalną.
Uznając Lubarta za protoplastę rodu, Szymon Samuel dołożył wszelkich starań,
aby „nowa” pamięć fundacyjna trwale zakorzeniła się w świadomości Sanguszków,
stając się ważnym czynnikiem budującym wspólnotę. W tym celu wprowadził szereg
nowych symboli rodowych, które wyrażając pamięć o pochodzeniu od Lubarta, miały
konsolidować Sanguszków jako wspólnotę Lubartowiczów. Obok wspomnianego
już patronimiku rolę taką miał odgrywać herb Kolumny, z którego Szymon Samuel
113
uczynił drugi po Pogoni znak rodowy (il. 10) . Ponieważ Kolumny były uważane za
pierwotny herb Giedyminowiczów, zostały one wykorzystane jako godło przysługujące Sanguszkom właśnie z tytułu pochodzenia od syna Giedymina — Lubarta. Znak
ten odgrywał więc rolę prestiżowego symbolu mającego na celu utrwalić przeko112

P
1578, s. 1142–1143; P
1858, s. 829–831.
Kolumny znalazły się w drugim polu herbu złożonego księcia Szymona Samuela Sanguszki,
który został wprowadzony ok. 1626 r. (analiza treści herbu w: R
2011, s. 9–84). Herb ten występuje na pieczęci Szymona Samuela oraz na grafikach heraldycznych z poświęconym temu księciu
utworem panegirycznym (vide przypis 86).
113

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

520

JAKUB ROGULSKI

nanie o Lubartowych korzeniach Sanguszków. Do „nowego” rodowodu
odwoływały się także wprowadzone
przez Szymona Samuela symbole
rodzinne linii kowelskiej — przydomek „z Kowla” oraz rezydencja Biały
114
Kowel (12) , które miały przypominać mieszkającym na Witebszczyźnie
Sanguszkom o ich wołyńskich korzeniach, czyli o związkach z prowincją,
której władcą — według ówczesnej
wiedzy historycznej — był niegdyś
115
książę Lubart .
Szymon Samuel Sanguszko nie
zadowolił się jednak wprowadzeniem symboli utrwalających nową
wizję dziejów rodu, które — jak to
widzieliśmy w przypadku pamięci
o księciu Sanguszce — mogły okazać
się niewystarczające dla zapewnienia
pamięci fundacyjnej wspólnoty. Zrekonstruowane przez siebie początki
Sanguszków książę kowelski postanowił oprzeć na jeszcze bardziej odporIl. 11. Pierwsza strona genealogii Sanguszków
autorstwa Szymona Samuela Sanguszki, rękopis
nym na upływ czasu fundamencie.
z pocz. XVIII w. (ze zbiorów Archiwum NarodoW tym celu sporządził w latach dwuwego w Krakowie)
dziestych XVII w. genealogię Sanguszków (il. 11). Była to niewielka
kronika domowa, w której przedstawił dzieje rodu począwszy od protoplastów,
owych książąt litewskich, a skończywszy na współcześnie mu żyjących członkach
116
familii . W genealogii tej Szymon Samuel stwierdził wprost, że „nasze domostwo

114

ANK AS, teka XXXIX/48 s. 311, dokument Szymona Samuela Sanguszki z 1631: „Symeon
Samuel Sanguszko z Kowla”. Biały Kowel był barokową rezydencją w Smolanach, wzniesioną przez
Szymona Samuela Sanguszkę w latach dwudziestych XVII w., vide: N
2007, s. 109–117.
115
Za Janem Długoszem w piśmiennictwie historycznym Polski i Litwy utrwaliło się przekonanie,
że Lubart Giedyminowicz za sprawą małżeństwa z córką księcia włodzimierskiego odziedziczył po nim
znaczną część Wołynia, po czym w 1340 r. opanował resztę tej krainy.
116
Rękopis genealogii Szymona Samuela Sanguszki przechowywany jest obecnie w AGAD ZMM,
t. 6, s. 7–14. Analiza informacji zawartych w genealogii pozwala datować powstanie tekstu na lata
1621–1630.
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poszło od Lubarta”117. Obszernie opisując sławne czyny wojenne Giedyminowicza (wieloletnie wojny z królami polskimi), pokazał on, jak znakomitą i zasłużoną
postacią był wskazany przez niego założyciel wspólnoty. Od tegoż Lubarta Szymon
Samuel wywiódł wszystkie pokolenia Sanguszków, wskazując dla każdego przedstawiciela rodu ciąg filiacyjny łączący go z protoplastą. Wypełniając w ten sposób
118
„dryfującą lukę” pomiędzy „starożytnym” protoplastą a współcześnie żyjącymi
Sanguszkami, Szymon Samuel wzmocnił przekonanie o Lubartowym rodowodzie
wspólnoty, z samego Lubarta uczynił zaś protoplastę jednoznacznie utożsamianego
z rodem Sanguszków, niejako dlań „zastrzeżonego”. W zamyśle autora dziełka miał
on stać się nowym symbolem jednoczącym ród i legitymizującym zaszczytne dynastyczne pochodzenie.
Szymon Samuel Sanguszko spisał swoją genealogię na pergaminie, po czym
119
wszył ją do francuskiego modlitewnika wydanego w Paryżu w 1505 r. Całość przekazał swojemu najstarszemu synowi z zaleceniem, aby nie zapomniał o tej książce,
ale „takimże sposobem synowi swojemu zostawił” i w ten sposób uczynił ze swojej
kroniki swego rodzaju relikwię rodową, która uzupełniana o informacje dotyczące
kolejnych przedstawicieli familii miała być przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Informacje i wspomnienia eksternalizowane na kartach dziełka zostały wyniesione
do rangi zasobu wiedzy obligatoryjnego dla każdego członka wspólnoty. Dzięki
temu pamięć o Lubartowym pochodzeniu miała już nigdy nie zaniknąć w świadomości Sanguszków.
Wysiłki księcia Szymona Samuela odniosły sukces. Co prawda nie udało mu
się przekonać do swojej wersji krewnych z linii koszyrskiej, którzy jeszcze w latach
trzydziestych wspominali swoje Olgierdowe pochodzenie, wraz z wygaśnięciem tej
gałęzi w 1653 r. stworzona przez księcia kowelskiego wizja dziejów Sanguszków
120
stała się jednak jedyną obowiązującą . Wprowadzone przez niego symbole rodowe
117

AGAD ZMM, t. 6, s. 7: „Giedymin miał siedm synów: [...] Olgierda, [z] którego syn Jagiełło
poszedł, który królem polskim był; Kiejstuta, z którego Witold książę litewskie był; Lubarta, z którego
domostwo nasze poszło”.
118
Zjawisko typowe dla niepiśmiennego zapamiętywania historii, wynikające z tego, że świadomość historyczna obejmuje tylko prapoczątki oraz najbliższą przeszłość wspólnoty, nie przechowując
informacji o tym, co się działo pomiędzy tymi dwiema płaszczyznami; niewiedza ta powiększa się wraz
z kolejnymi pokoleniami, stąd też określenie „dryfująca luka” (ang. floating gap), za: A
2015,
s. 64–65. W przypadku książąt Sanguszków ta luka obejmowała 50 lat.
119
Horae 1505. Szymon Samuel Sanguszko otrzymał ten modlitewnik od Mikołaja Zenowicza
w 1621 r. i odtąd książka ta znajdowała się w bibliotece Sanguszków. W XVIII w. modlitewnik w niejasnych okolicznościach trafił do biblioteki Tarnowskich w Dzikowie, tam Michał Marczak na początku
XX w. odłączył genealogię od modlitewnika, włączając to dziełko do gromadzonych materiałów genealogicznych. Modlitewnik jest obecnie przechowywany w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie
(sygn. BN XVI.I.2779). Na temat modlitewnika vide S
1892, s. 23–44.
120
Należy jednak odnotować, że historiografia staropolska podjęła próbę pogodzenia obu tradycji
genealogicznych poprzez uczynienie z Lubarta szóstego syna Olgierda — taką wizję pochodzenia Sanguszków zawarł w swoim herbarzu O
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Il. 12. Drukowana tablica genealogiczna Sanguszków wywodząca ród od Lubarta Giedyminowicza,
1689 r. (Jan Głuchowski, Philosophia universa
honori et gloriae immortali [...] Casimiri Iosephi
Antonii Sanguszko...)

zostały przyjęte przez jego potomków, ugruntowując w ich świadomości pozycję Lubarta jako
121
protoplasty . Co zaś szczególnie
istotne spisana przez Szymona Samuela genealogia stała się kanonem wiedzy genealogicznej o Sanguszkach,
obowiązującym nie tylko w rodzie,
lecz także wśród szlachty Rzeczypospolitej. Książęta kowelscy traktowali
genealogię jako tekst „święty” —
sporządzając jej nowe kopie, przepisywali treść literalnie, dodając
jedynie informacje odnoszące się do
122
kolejnych pokoleń rodu . Przekonanie o pochodzeniu od Lubarta tak
mocno utrwaliło się w świadomości
potomków Szymona Samuela, że do
końca epoki nowożytnej nazywali
123
się Lubartowiczami , a w 1744 r.
prawnuk księcia, Paweł Karol, otrzymał od króla Augusta III zgodę na
zmianę nazwy miasta Lewartów na
Lubartów, który miał stanowić nowe
124
gniazdo rodowe . Z dzieła Szymona

ków, ani w piśmiennictwie historycznym (K
1897, s. 11; K
1905, s. 108;
N
1841, s. 234 n.), mimo to jej pokłosie można incydentalnie odnaleźć w późniejszej twórczości
panegirycznej (np.: G
1751, k. a1v, gdzie określenie księcia Pawła Karola mianem „dux Paulus
Carolus Olgerdo Lubartowicz Sanguszko”).
121
Dotyczy to przede wszystkim patronimiku Lubartowicz oraz nazwy gniazda rodowego Biały
Kowel, od którego potomkowie Szymona Samuela tytułowali się książętami na Białym Kowlu; vide
np. BCz, rkps 3821, dokument Pawła Karola Sanguszki z 1719 r.: „Paweł Lubartowicz na Białym
Kowlu Sanguszko”. Natomiast herb Kolumny obserwujemy u synów Szymona Samuela jeszcze w latach czterdziestych XVII w., vide ANK AS, teka LI/39, s. 259, pieczęć Hieronima Władysława Sanguszki z 1642 r.
122
W rękopisie Szymona Samuela Sanguszki znajdują się uzupełnienia dokonane dwiema innymi
rękami, zawierające informacje dotyczące jego synów i wnuków. Z kolei w ANK AS, rkps 558 znajdują
się dwie osiemnastowieczne kopie genealogii.
123
Patronimikiem Lubartowicz posługiwał się jeszcze książę Janusz Modest Sanguszko zmarły
w 1806 r., vide: ANK AS, teka 51/5, s. 2; teka 51/16, s. 4.
124
S
1993, s. 33–39.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

NOWOŻYTNY RÓD SZLACHECKI JAKO „WSPÓLNOTA PAMIĘCI”

523

Samuela korzystali także historycy, heraldycy i panegiryści w pracach poświęconych
125
genealogii rodu (il. 12) .
Działania księcia Szymona Samuela z lat dwudziestych XVII w. oznaczały
kres przemian tożsamościowych. Jego wysiłki związane z odtworzeniem i należytym utrwaleniem pamięci fundacyjnej wspólnoty wzmocniły jej poczucie dumy:
jako niekwestionowani potomkowie Lubarta Giedyminowicza Sanguszkowie mogli
z wyższością odnosić się do innych rodów magnackich Rzeczypospolitej. Szymon
Samuel zadbał jednak nie tylko o pamięć fundacyjną. Jego celem było utrwalenie wszystkich wspomnień mających działanie integracyjne. Na kartach genealogii
zawarł całą swoją wiedzę o dziejach rodu („pamięć-magazyn”) obejmującą sławne
czyny, zasługi oraz urzędy pełnione przez wszystkich znanych mu Sanguszków,
126
a wnikliwa analiza dziełka pokazuje, że była to wiedza imponująca . Najważniejsze koligacje rodowe utrwalił w swoim herbie złożonym z godeł czterech najbli127
128
żej spokrewnionych rodów . W Białym Kowlu założył nową nekropolię , a za
bardzo prawdopodobne należy uznać, że w tamtejszej rezydencji znajdowała się
galeria prezentująca wizerunki najwybitniejszych przedstawicieli rodu.
Zasługą Szymona Samuela była kompleksowa reprodukcja tożsamości rodowej,
której trwałym zabezpieczeniem stała się pamięć kulturowa w najbardziej zaawan129
sowanej postaci, określanej mianem „pamięci-magazynu” . Genealogia stanowiła
bowiem prawdziwy rezerwuar wspomnień, z którego w stosownej chwili Sanguszkowie mogli zaczerpnąć obszerne i wiarygodne informacje integrujące wspólnotę
oraz utwierdzające ją w przekonaniu o własnym splendorze i wspaniałości.
PODSUMOWANIE

Według Jana A s s m a n n a „wspólnoty pamięci” cechuje konieczność dochowania
społecznego zobowiązania: „czego nie wolno nam zapomnieć”, co odnosi się do
125

Świadectwa korzystania z genealogii Szymona Samuela odnajdujemy zarówno w herbarzach
z XVII i XVIII w. (vide: K
1897, s. 11 n.; N
1841, s. 234, gdzie heraldyk wprost
stwierdza, że korzystał z genealogii), jak i w utworach panegirycznych z tego okresu (np. drukowana
genealogia Sanguszków: G
1689).
126
Książę przytoczył z pamięci aż 43 książąt i księżnych należących do rodu Sanguszków, sięgając
pamięcią do początków XVI w., czyli ok. 120 lat przed spisaniem genealogii (książę Michał Sanguszkowicz), a oprócz tego wskazał 31 osób spokrewnionych lub spoinowanych z rodem (przytoczone dane
pochodzą z edycji genealogii księcia Szymona Samuela Sanguszków, którą obecnie przygotowuję do
druku).
127
W herbie złożonym Szymona Samuela Sanguszki widzimy godła: Lis Sapiehów, Kościeszę
Chodkiewiczów, Gozdawę Paców i Hippocentaurusa Hornostajskich, vide: R
2011, s. 38 n.
128
Szymon Samuel Sanguszko polecił się jako pierwszy pochować w katakumbach wzniesionej
przez siebie rezydencji, po nim zostali tam pochowani jego syn Jan Władysław oraz wnuk Hieronim.
Za: P
1931.
129
Termin za: A
2013, s.59 n.
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zachowania wspomnień konstytuujących tożsamość grupy130. Z tym zobowiązaniem
zmagali się Sanguszkowie, począwszy od powstania wspólnoty na przełomie XV
i XVI w., aż po wiek XVIII. Aby utrwalić i przekazać kolejnym pokoleniom zasób
obligatoryjnych wspomnień, wprowadzali symbole rodowe (patronimiki, herby,
tytuły, przydomki, nazwy własne), zakładali miejsca pamięci (gniazda rodowe,
nekropolie, rezydencje), zabezpieczali „święte” przedmioty (dokumenty, pamiątki,
relikwie rodowe), a nawet spisywali własne dzieje (genealogia).
Generując w ten sposób pamięć kulturową wspólnoty, dbali o zachowanie
w swojej świadomości figur pamięci budujących ich tożsamość i zapewniających
legitymizację, autorytet oraz zaufanie. Do tych figur pamięci zaliczały się: 1) dynastyczny protoplasta-eponim (Sanguszko, potem Olgierd lub Lubart); 2) pochodzenie od władców litewskich i Jagiellonowe pokrewieństwo (z „królewskiego narodu
książąt litewskich”); 3) sławne czyny wybitnych przodków (szczególnie hetmana
Romana Sanguszki); 4) koligacje z innymi znaczącymi rodami magnackimi.
Do obowiązku każdego członka rodu należało wspominać i utrwalać te informacje, tak aby zachować spoistość wspólnoty, poczucie dumy i aspiracje. Zasób
„świętych” informacji nie był jednak stały i pod wpływem ważnych czynników
natury zewnętrznej (konieczność integracji z nowym centrum władzy) mogło dojść
do reorganizacji obrazu własnej przeszłości. Ta część wspomnień, która nie odpowiadała bieżącym potrzebom wspólnoty jako zbyt mało prestiżowa, przestawała być
wtedy utrwalana, ulegała zatarciu. Zjawisko to skutkowało jednak reakcją w postaci
rekonstrukcji odpowiedniego fragmentu pamięci i reprodukcji tożsamości w oparciu o wyeksponowanie nowych treści. Mogły one pochodzić z zasobów pamięci
rodowej bądź z piśmiennictwa historycznego, przy czym to ostatnie było źródłem
trwalszych i skuteczniejszych informacji pozostających w zgodzie z powszechną
wiedzą genealogiczną.
Sanguszkowie potrafili zadbać o to, by w ich pamięci lub w „pamięci” generowanej przez nich kultury trwał zawsze pewien zasób prestiżowych wspomnień
dotyczących nobilitującego pochodzenia protoplastów, wybitnych czynów znakomitych przodków oraz zaszczytnych rodowych koligacji. Dzięki temu przez cały
analizowany okres zachowali oni silne poczucie tożsamości i dumy narodowej.
Liczne przejawy solidarności, zwłaszcza próby zachowania integralności majątków rodowych, są tego najlepszym przykładem. Utrwalane przez Sanguszków
wspomnienia, pomijając przyjętą z kronik a wówczas w pełni wiarygodną koncepcję Lubartowego pochodzenia, pozostawały zasadniczo w zgodzie z prawdą historyczną. Co zaś szczególnie warte podkreślenia, w rekonstruowanej w niniejszej
pracy pamięci zbiorowej Sanguszków nawiązania do mitycznych rzymskich praprzodków książąt litewskich, Palemona czy Prospera Kolumny — postaci tak spopularyzowanych przez ówczesne kroniki, herbarze i panegiryki — mają charakter

130

A

2015, s. 46.
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jedynie marginalny i przygodny131. Na tym tle kultura pamięci rodu Sanguszków
w XVI–XVIII w. odznacza się wysokim stopniem wiarygodności i racjonalności
utrwalonych w niej treści.
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BCz [= Biblioteka XX. Czartoryskich w Krakowie], perg. 389, 7480; dok. dep. 1; rkps 3821
BNAN-U [= Biblioteka Naukowa Akademii Nauk Ukrainy im. Wasyla Stefanyka we Lwowie], f. 91, spr. 210, s. 273
ŹRÓDŁA DRUKOWANE I LITERATURA PRZEDMIOTU:

AJZRos = Archiw Jugo-Zapadnoj Rossii, cz. I: t. 1–5, VI: t. 1, Kijów 1859–1872
Annales = Ioannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, lib. X–XII: 1370–
1405, 1404–1412, 1413–1430, 1431–1444, Warszawa 1985–2001
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i meandry historiografii, Warszawa 2011
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ASSMANN 2013 = Aleida Assmann, Między historią a pamięcią. Antologia, red. Magdalena
Saryusz-Wolska, Warszawa 2013
ASSMANN 2015 = Jan Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna
tożsamość w cywilizacjach starożytnych, tłum. Anna Kryczyńska-Pham, Warszawa 2015
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Luba Radzimiński, Bronisław Gorczak, Lwów 1887–1888; [kontynuacja] Archiwum
książąt Sanguszków w Sławucie, t. III–VII, wyd. Bronisław Gorczak, Lwów 1890–1910
BACZEWSKI 2003 = Sławomir Baczewski, Mitologia i legenda Radziwiłłów w świetle
XVII- i XVIII-wiecznych narracji panegirycznych, w: Radziwiłłowie. Obrazy literackie.
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Ograniczają się one do lapidarnej wzmianki z Genealogii Szymona Samuela Sanguszki: „przodkowie nasi poszli z Włoch”, oraz do herbu Kolumny, który przypisywano Giedyminowiczom jako rzekomym potomkom Prospera Kolumny. Więcej o rzymskiej koncepcji pochodzenia szlachty litewskiej
vide J
2012, gdzie kompilacja wcześniejszej obfitej literatury.
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szlachty polskiej w czasach saskich, w: Między barokiem a oświeceniem. Obyczaje
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Abstract
The modern noble family as a „community of memory”.
The case of the princely House of Sanguszko (15th–18th centuries)
The article is an analysis of the collective memory of the princely House of Sanguszko
between the 15th and 18th centuries. Its aim is to establish the memories shaping this
community and bringing it together. The sources on which the article is based comprise
mementos of the family’s material and spiritual culture (documents, coats of arms, seals,
titles, residences, necropolises, portraits, sermons, chronicles etc.) treated as permanently
objectivised carries of family memory (cultural memory). The analysis demonstrates that
the House of Sanguszko emerged at the turn of the 16th century and its self-identification was
based on an awareness of shared descent from Prince Sanguszko. In the 16th century the House
of Sanguszko, divided into three branches (separate families), became integrated around three
obligatory memories (figures of memory). First — of Prince Sanguszko, who as the basic
element binding the community was commemorated primarily through the patronymic
„Sanguszkowicz”. Second — of the lineage encompassing „Dukes of Lithuania”, that is Grand
Dukes Algirdas and Gediminas, who as the basic source of prestige and authority (relatives
of the Jagiellonians) were recalled primarily through the use of the Pogoń coat of arms.
Third — of eminent representatives of the family (especially Hetman Roman Sanguszko)
the memory of whom as role models was cultivated in family necropolises. Although
the House of Sanguszko was a well-consolidated community, the turn of the 17th century was
marked by a crisis of identity caused by Prince Sanguszko sinking into oblivion and the need
to emphasise the stature of the family vis-à-vis the social and political transformations
following the Union of Lublin. In order to reintegrate the House of Sanguszko, its members
introduced the surname „Sanguszko” and carried out a reconstruction of their foundation
memory, introducing the figure of a new, worthy progenitor: Algirdas (temporarily)
and Liubartas. The memory of descent from the latter was secured by the Sanguszkos on such
durable and effective carriers that this vision of the beginnings of the family survived until
the 19th century.
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Polityczny wymiar koncepcji wojny ludowej
Henryka Kamieńskiego w kontekście debat połowy
lat czterdziestych XIX w.
Słowa klucze: XIX w., demokracja, Henryk Kamieński, powstanie, wojna ludowa
Keywords: the 19th century, democracy, Henryk Kamieński, uprising, the people’s war

Nie bez słuszności Andrzej W a l i c k i skonstatował kilka lat temu, że Henryk
1
Kamieński to dziś filozof „ponownie zapomniany” . Można by dopowiedzieć, że
owo „zapomnienie” dotyczy przede wszystkim poglądów filozoficznych oraz radykalizmu społecznego, który reprezentował Kamieński w połowie lat czterdziestych
XIX w. Z drugiej strony w ostatnich latach pewnym zainteresowaniem cieszy się
2
refleksja tego myśliciela na temat Rosji jako bezrozumnej barbarii . Nie wchodząc
jednak w jałowe dywagacje na temat poziomów „zapomnienia”, chciałbym wskazać,
że powodem dostrzeżonego przez Walickiego zjawiska może być minione już niemałe zainteresowanie tą postacią po II wojnie światowej. Powstała wówczas rozległa
literatura na ten temat powoduje, że coraz trudniej zaproponować nową interpretację
bez przemierzania wydeptanych już ścieżek, ponieważ biografia Kamieńskiego jest
3
już dobrze rozpoznana , a jego poglądy ekonomiczne czy filozoficzne były przed4
miotem dziesiątków studiów i przyczynków .
Wydaje się jednak, że dotychczasowi autorzy zwracali niewiele uwagi na stricte
polityczny wymiar wizji powstania, czyli na oryginalną koncepcję „wojny ludowej”
1

W
2009.
N
1985; O
1993; W
2007. Znamienny jest także fakt, że wydana w 1857 r.
praca Kamieńskiego Rosja i Europa. Polska w 1999 r. doczekała się pierwszego wznowienia; vide
K
1999.
3
P
1949; K
1964; W
1964; B
1972; P
1999.
4
Wśród najciekawszych prac wymienić należy: J
1938; K
1951; B
1959a;
B
1959b; P
1955; W
1973; F
1980; W
1982; S
1984;
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1998.
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sformułowaną przez Kamieńskiego w latach czterdziestych XIX w. Tymczasem
właśnie ta kwestia przyczyniła się do popularności myśliciela, traktowanego przez
współczesnych przede wszystkim jako twórca nietypowej koncepcji wojny o niepodległość. Świadczą o tym komentarze, które jego pisarska spuścizna wywołała
w ostatnich dekadach XIX w. Zamieszczony w „Dzienniku Poznańskim” nekrolog,
wyraźnie nieprzychylny Kamieńskiemu, zawiera informację, że był to co prawda
„umysł analityczny”, ale „w konkluzjach dochodził zawsze do błędu; przepowiadał niegdyś zwycięstwo polskich kos i cepów ponad trzema armiami opatrzonymi
5
w broń i działa” . Nie jest to bynajmniej jedyny nekrolog, w którym Kamieńskiego
6
prezentowano przede wszystkim jako twórcę oryginalnej koncepcji powstania .
Także w korespondencyjnej dyskusji z 1877 r. pomiędzy Janem Nepomucenem
Janowskim a Władysławem Kosińskim postrzegany był głównie jako „filozof
7
powstania” . Kosiński w swoim liście wskazywał, że pomiędzy Centralizacją Towarzystwa Demokratycznego Polskiego a Kamieńskim istniała zasadnicza rozbieżność
co do politycznej formy insurekcji. TDP reprezentować miało „zasadę katolicką”,
która „na tym zależy, iż ludzie inteligencji, wyżsi, rządzą i prowadzą”, Kamieński
zaś zasadę protestancką, wywołującą „w każdym indywiduum samodzielność, auto8
nomię” . Ponad dekadę później, w 1889 r., Bolesław Limanowski w krótkim szkicu
zwrócił uwagę głównie na sposób, w jaki Kamieński łączył powstanie z rewolu9
cją społeczną . Za przyjęciem proponowanej ramy analitycznej zdaje się wreszcie
przemawiać przekonanie samego Kamieńskiego. „Filozof powstania” sugerował
bowiem, że tę właśnie część swojego pisarskiego dorobku, którą poświęcił „wojnie
ludowej”, uznaje za najważniejszą. W swoich wspomnieniach stwierdził, że praca
nad dziełami poświęconymi powstaniu była dla niego istotniejsza niż dokończenie
10
książki o filozofii ekonomii materialnej, którą pisał w tym samym czasie .
Celem artykułu jest interpretacja teorii wojny ludowej Kamieńskiego jako
koncepcji politycznej, rozumianej zarówno jako argument w sporach politycznych połowy lat czterdziestych XIX w., jak i jako konkretna idea, zmierzająca ku
modernizacji i upodmiotowieniu polskiego społeczeństwa. Takie ujęcie wydaje
się zasadne przede wszystkim dlatego, że Kamieński w swoich pismach akcentował głównie „etap przygotowawczy” powstania, a jednocześnie przestrzegał przed
zbytnim zagłębianiem się w „prawidła sztuki wojennej”, zwłaszcza takiej, która lek-

5

DzienPozn 1866, s. 4.
RTH-L 1866, s. 335–337. Autor nekrologu streścił Prawdy żywotne, sugerując tym samym, że
było to najważniejsze z dzieł zmarłego.
7
J.N. Janowski do W. Kosińskiego [kopia listu], 26 stycznia 1877, BJ, sygn. 3685/4, k. 268.
8
W. Kosiński do J.N. Janowskiego, 3 lutego 1877, BJ, sygn. 3685/4, k. 128.
9
„Pobudka” 1889, s. 25–26.
10
K
1951, s. 25. W tym kontekście trudno zgodzić się z Walickim, wedle którego najistotniejsze dzieło Kamieńskiego to dwutomowa praca o filozofii ekonomii materialnej; vide W
2009,
s. 124.
6
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ceważyłaby różnice między „wojskiem a ludem walczącym”11. W pierwszej części
moich rozważań umieszczam „filozofa powstania” w szerokim kontekście epoki,
wskazując na skutki wyłonienia się nowego typu armii obywatelskiej na przełomie
XVIII i XIX w. dla życia politycznego oraz na nowe pytania, z którymi wiązało
się dążenie do umasowienia polskiego ruchu powstańczego. Następnie zestawiam
Kamieńskiego z pozostałymi protagonistami sporów lat 1843–1845, głównie z Karolem Stolzmanem i Ludwikiem Mierosławskim, wskazując na specyficzne cechy jego
politycznego stanowiska. W końcowych akapitach sumuję omawiane dyskusje oraz
argumentuję, że oryginalny wkład Kamieńskiego do polskiego myślenia o masowej
mobilizacji może być traktowany jako polityczna strona jego „filozofii twórczości”.
Pragnę podkreślić, że z uwagi na ograniczenia, które narzuca konwencja artykułu, nie będę drobiazgowo analizował wizji powstania autorstwa Kamieńskiego
przedstawionych w późniejszym okresie jego twórczości, gdy wciąż operował pojęciem wojny ludowej, ale nadawał mu inny sens, a także wypowiadał się w innym
kontekście, popierając swoiste „wzmożenie patriotyczne” u progu lat sześćdziesiątych XIX w. W wydanym pośmiertnie w 1866 r. przez Agatona Gillera tekście Wojna
ludowa Kamieński cytował co prawda swoje wcześniejsze prace, ale jednocześnie
odżegnał się od niektórych głoszonych wcześniej poglądów, np. afirmując dyscy12
plinę kosztem spontaniczności ruchu . Co więcej, sam Kamieński po wyjeździe
w 1851 r. do Szwajcarii nie bez powodu zmienił swój dotychczasowy pseudonim na
13
„X.Y.Z.” , symbolicznie odcinając się od części dawnych przekonań.
W ramach prowadzonych analiz przyświecają mi określone pryncypia metodologiczne, zaczerpnięte zarówno z dominującej obecnie w kręgach anglosaskich
badań nad dziejami idei politycznych tradycji szkoły Cambridge, jak i z dorobku
niemieckiej Begriffsgeschichte, której najwybitniejszym przedstawicielem był Reinhart K o s e l l e c k . Mimo znacznych różnic pomiędzy tymi zestawami propozycji
metodologicznych ich cechą wspólną jest niewątpliwie przekonanie o nieustannej
zmienności, a wręcz pewnej przygodności nie tylko treści, lecz także samych form
politycznego myślenia (np. pojęć czy środków ekspresji). Z tych powodów badacze
starający się łączyć oba podejścia koncentrują się nie tyle na ocenie danych idei,
ich racjonalności czy realizowalności, ile raczej na tym, dlaczego i w jaki sposób
w danym momencie historycznym określone koncepcje znajdowały takie, a nie inne
sposoby artykulacji, z jaką intencją były formułowane i jaką pełniły funkcję. Są to
zatem tradycje metodologiczne, w których pogłębiona, kontekstualna analiza histo11

K
1844, s. 236–237, 278.
K
1866, s. 6–11.
13
W taki sposób Kamieński podpisywał nie tylko swoje prace z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, lecz także listy. Vide X.Y.Z. do redakcji „l’Espérance”, [b.d., połowa XIX w.], Muzeum Adama
Mickiewicza w Paryżu, sygn. 1109/I [bez paginacji]; podobnie podpisał wiele listów do Karola Królikowskiego z tego okresu, vide BCz, sygn. 6914. Janowski w jednym ze swych artykułów drwił, że
„XYZ zmienia peryodycznie nie tylko nazwiska przybrane, ale i opinie swoje” (za: BJ, sygn. 3660/V,
k. 137; artykuł zawierający ten cytat ukazał się w DemPol 1860).
12
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ryczna zastępować ma wszelkie prezentystyczne przesądzenia i — na tyle, na ile to
możliwe — także osobiste sympatie badacza.
POLITYCZNY WYMIAR MASOWEJ ARMII

Pojęcie „wojny ludowej”, a zwłaszcza związana z nim wizja armii nowego typu,
w czasach Kamieńskiego posiadało już długą tradycję sięgającą czasów starożytnych.
W okresie nowożytnym Maurycy Saski wezwał (w 1732 r.) do organizacji powszech14
nego poboru we Francji . Idee te były obecne również w dobie wojny siedmioletniej,
kiedy starano się zreorganizować częściowo hierarchię militarną, a także wprowadzić
15
nowe sposoby rekrutacji żołnierzy . Refleksję nad tą koncepcją rozwijano następnie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XVIII w. w pismach niektórych
francuskich wojskowych. Szukając przykładów tego typu wojska w starożytności,
wskazywali oni, że armia obywatelska pełni funkcje nie tylko militarne, lecz także
polityczne i edukacyjne. W przeciwieństwie bowiem do armii zawodowej wojsko złożone z obywateli żołnierzy przepełnione jest duchem patriotyzmu, ponieważ wojna
16
staje się wówczas sprawą wszystkich warstw społecznych . Wskazaną problematyką interesowali się także najwięksi filozofowie oświecenia, jak Immanuel Kant czy
Jean Jacques Rousseau. Pierwszy wyrażał przekonanie, że armia zawodowa będzie
stopniowo wypierana przez milicję (na wzór szwajcarski), Rousseau natomiast zalecał Rzeczypospolitej, by w walce o zachowanie niepodległości budowała swoje siły
zbrojne mobilizując żołnierzy obywateli. Ogólnie myśliciele oświeceniowi, rozważając kwestię armii nowego typu, starali się wyjść poza pewną zewnętrzność, czy
też oderwanie obiektywnego państwa od społeczeństwa. Nowoczesne państwo, z ich
punktu widzenia, ukonstytuowało się bowiem poprzez monopolizację siły zbrojnej,
17
ale tym samym stworzyło barierę między sobą a resztą społeczeństwa .
Pełna realizacja idei żołnierza-obywatela stała się możliwa po 1789 r. W roku
1792 francuska Legislatywa wydała dekret La patrie en danger, na który odpowiedzieli nie tylko przedstawiciele burżuazji, lecz także — niespodziewanie dla
Legislatywy — tzw. pasywni obywatele i ubodzy proletariusze. W efekcie podczas
wojen prowadzonych przez rewolucyjną Francję po raz pierwszy w historii udało się
zmobilizować jednorazowo 300 tys. żołnierzy. Implikowało to zgodę na ich obecność w świecie polityki, do czego zresztą żołnierzy zachęcano, np. dostarczając im
18
prasę . Pobór powszechny do armii pruskiej, zapoczątkowany w 1814 r., również
wzmacniał tendencje demokratyzacyjne. Mobilizacja objęła bowiem grupy, które
dotąd były wolne od obowiązków wojskowych (np. mieszkańcy miast); wiązała się
14
15
16
17
18
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1915, s. 153–155, 176.

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

POLITYCZNY WYMIAR KONCEPCJI WOJNY LUDOWEJ HENRYKA KAMIEŃSKIEGO

535

także z rosnącym przekonaniem, że zapał patriotyczny i chęć oddania życia za państwo (ojczyznę) możliwe są tylko wówczas, gdy obywatel ma realny wpływ na jego
19
sprawy . Myśl ta zaczęła konkurować z ideą walki za monarchę, którego skądinąd
starano się przedstawiać jako symbol państwa.
Procesy te były z uwagą obserwowane przez ówczesnych komentatorów politycznych i wpływały na polaryzację stanowisk. Konserwatyści, postrzegający armię
jako filar tronu, przyglądali się nowemu jej typowi z niepokojem i wrogością.
Edmund Burke, współtwórca kanonu konserwatywnego myślenia w wieku XIX,
w ramach swych krytycznych uwag na temat rewolucji francuskiej sformułował
kilka myśli o armii nowego typu. Drwił z form demokratycznej aktywności żołnierzy, twierdząc, że podejmowane przez nich inicjatywy to „obywatelskie zaklęcia,
20
kluby i festyny” . Opinia ta przypomina w pewnym stopniu pogląd księcia Adama
Czartoryskiego, wedle którego wśród przyczyn upadku powstania listopadowego
21
znalazło się „okrutne klubowładztwo” , choć w jego przypadku słowa te odnoszą
się nie do armii, a raczej do rozdrobnienia sceny politycznej w okresie powstania,
a zwłaszcza — do działalności Towarzystwa Patriotycznego.
Wszystkie te idee i zjawiska wywierały znaczący wpływ na procesy demokratyzacji w wydaniu polskim. Co prawda uchwalonego przez sejm w 1789 r. stutysięcznego etatu wojska nie udało się wprowadzić, ale wojny z lat 1792–1794 wiązały
się bez wątpienia z udziałem żołnierzy wywodzących się ze wszystkich stanów.
W 1800 r. Józef Pawlikowski wspólnie z Tadeuszem Kościuszką napisali kanoniczną
dla polskiej tradycji myślenia o masowej mobilizacji pracę Czy Polacy mogą wybić
się na niepodległość?, w której stwierdzali, że Polacy nie mogą liczyć na wsparcie mocarstw europejskich i muszą bazować na własnych siłach i zasobach. Była
to w istocie pierwsza na gruncie polskim koncepcja zniesienia podziału na sferę
22
cywilną i militarną .
Kolejne ważne zmiany w myśleniu o masowej armii pojawiły się w czasie
powstania listopadowego. Adam Gurowski i Maurycy Mochnacki na łamach „Nowej
Polski” postawili pytanie: „Czemu masy nie powstają?”. Wskazywali, że jedynie
połączenie insurekcji z socjalną rewolucją może służyć „ratowaniu ginącej ojczy23
zny” . Wydaje się, że koncepcję „wojny ludowej” Kamieńskiego można traktować
jako próbę udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie. Od Mochnackiego
zresztą Kamieński zaczerpnął motto „prawd żywotnych”: „Lud wie, że jest, i tą wie24
dzą skruszy obce jarzmo” .

19
20
21
22
23
24
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2004.
B
2008, s. 295
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NP 1831, s. 2–3.
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Z kolei Józefat Bolesław Ostrowski wskazywał na łamach „Kuriera Polskiego”,
że umasowienie polskiego ruchu niepodległościowego powinno wynikać z tego, że
„dziś lud, a raczej jego reprezentanci, zdobyli wyższość nad władzą, nad prawami,
nazwanymi boskimi”. Jednocześnie zauważał, że nie ma w Polsce niebezpieczeństwa związanego z powtórzeniem się krwawych wydarzeń rewolucji francuskiej,
25
gdyż polska rewolucja będzie „tworzyć”, a nie „wywracać” . Do tych problemów
powróci także Kamieński w latach czterdziestych. Wśród poglądów i osób politycznie aktywnych w czasie powstania listopadowego, które wywrzeć mogły na niego
przemożny wpływ, wymienić należy jeszcze Jana Olrycha Szanieckiego i jego projekt pospolitego ruszenia. W sejmie powstańczym porównywał on wprost pańszczy26
znę do niewolnictwa i optował za pospolitym ruszeniem złożonym z ludu . Zawarte
w Katechizmie demokratycznym Kamieńskiego zdanie: „Prawdziwe Powstanie Polskiego Narodu jest całe powstanie wszystkiego Ludu” mogło być dla ówczesnych
27
czytelników jasnym nawiązaniem do koncepcji Szanieckiego .
Wkrótce po upadku powstania, w rezultacie gwałtownych debat prowadzonych
w Paryżu w 1832 r., wyłoniło się Towarzystwo Demokratyczne Polskie, które podczas swojego trzydziestoletniego istnienia wprowadziło do polskiego języka politycznego wiele nowych idei i pojęć. Najważniejsze z nich znajdowało się w samej
nazwie ugrupowania — demokracja. Po 1831 r. pojęcie to rozumiano coraz częściej
nie jako jedną z trzech możliwości zorganizowania władzy politycznej (jak w okresie przednowoczesnym), lecz jako określoną ideologię polityczną, w ramach której
28
władza ludu (wszechwładztwo) była tylko jednym z elementów .
Pierwsza połowa lat trzydziestych XIX w. charakteryzowała się obfitością sporów i rozłamów, a toczone wówczas dyskusje wniosły nowe elementy do koncepcji
powstania. 12 września 1832 wszyscy przedstawiciele TDP podpisali proklamację
„Do obywateli-żołnierzy”. Szczególnie znaczące w tym kontekście jest pojęcie
„obywatela”, demokraci adresowali bowiem tę odezwę do chłopów i opublikowali
ją z określoną intencją, zmierzali do utworzenia w polskim ruchu niepodległościo29
wym nowego typu armii . Innym istotnym wkładem w refleksję nad taką armią było
słynne przemówienie Tadeusza Krępowieckiego, wygłoszone podczas obchodów
drugiej rocznicy wybuchu powstania listopadowego. Poszukując przyczyn fiaska
25

KP 1830, s. 1860–1861.
L
1911, s. 29–48.
27
K
1845a, s. 34.
28
W dyskursie francuskim, mającym w epoce ogromny wpływ na polskie myślenie polityczne,
zainteresowanie demokracją wynikało z kultu starożytności silnie obecnego w propagandzie rewolucji
francuskiej. Wedle Pierre’a Rosanvallona utożsamienie demokracji z nowoczesnym i egalitarnym społeczeństwem pojawiło się dopiero po 1814 r. (R
1996). W kontekście polskim bardziej nowoczesne pojmowanie demokracji pojawia się już w słowniku Samuela Lindego, który wskazywał, że
demokracja to nie tylko jeden ze sposobów organizacji władzy politycznej, lecz także ideologia polityczna mająca swych zwolenników — demokratów (vide L
, I, 1807, s. 418).
29
„T.D.P.” 1832, s. 33–43.
26
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zbrojnego zrywu na gruncie analizy społeczno-ekonomicznej, mówca wskazał, że
w polskiej historii istnieje długa tradycja opresji wobec chłopów. Krępowiecki pozytywnie odniósł się do powstań kozackich, a ich dowódców porównywał do Spar30
takusa . Przemówienie, wygłoszone po francusku, wywołało skandal w kręgach
polskiej emigracji i niespełna dwa miesiące później, skądinąd na własne życzenie,
31
Krępowiecki został wykreślony z szeregów TDP . Przytaczam wszystkie te szczegóły, by ukazać warunki, w jakich w polskiej myśli politycznej rodziła się idea armii
32
nowego typu. Klęska wszelkich zbrojnych usiłowań podejmowanych do 1834 r.
sprzyjała procesowi ciągłego formowania tej idei.
Stwierdzić jednak należy, że do połowy lat trzydziestych XIX w. protagoniści
sporów toczonych w kręgach lewicowych i demokratycznych uzyskali względny
konsensus, że konieczne jest umasowienie armii poprzez włączenie w jej szeregi
tych grup społecznych, które dotąd pozostawały poza nawiasem polityki. Natomiast
na rozstrzygnięcia czekały pytania, na jakie ekonomiczne i polityczne ustępstwa
wobec klas ludowych należy pójść, by ruch niepodległościowy realnie umasowić,
jaka powinna być forma wojny o niepodległość, jak zorganizować władze w czasie powstania i wiele innych. Tego typu problemy rozpalały dyskusje w połowie lat
czterdziestych.
WOJNA REGULARNA, PARTYZANTKA CZY WOJNA LUDOWA?

Kamieński nie był bezpośrednim uczestnikiem wspomnianych dyskusji, także dla
niego swoiście pojmowana „demokracja” stała się jednak ramą organizującą myślenie polityczne. Ten urodzony w 1813 r. w Warszawie pisarz polityczny przyszedł na
świat w rodzinie szlacheckiej o tradycjach patriotycznych. Mając siedemnaście lat,
ukończył liceum w Warszawie i tam też, na dwa miesiące przed wybuchem powstania, podjął studia prawnicze. Naukę przerwał mu wybuch insurekcji listopadowej,
w czasie której wstąpił do wojska i został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Po
zakończeniu walk nie udał się na emigrację, lecz powrócił do dzierżawionego przez
ojca majątku Ruda koło Chełma. Kształtował zatem swój światopogląd w zupełnie
odmiennych warunkach niż polscy wychodźcy polityczni.
Emigracyjne koncepcje polityczne przenikały na ziemie polskie z pewnym
opóźnieniem. Kamieński po raz pierwszy na pojęcie „demokracji” natknął się
w negatywnym kontekście i był wobec niego raczej krytyczny. Wedle jego relacji
33
podczas powstania listopadowego nikt nie znał pojęcia „demokracja” , a on sam
30
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1954, s. 148–162.
K
1966, s. 31.
32
Vide K
1948.
33
W kontekście przytoczonego powyżej Słownika Lindego, a także faktu, że w czasie powstania
ukazywały się takie dzieła, jak np. tłumaczenie Benjamina Constanta, trudno uznać tę opinię Kamieńskiego za w pełni wiarygodną, zwłaszcza w odniesieniu do świadomości ówczesnych elit politycznych.
31
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natrafił na nie po raz pierwszy dopiero w roku 1837, kiedy to na „demokratów” spadły oskarżenia o podkładanie ognia w związku z częstymi podpaleniami, do których
34
dochodziło w tamtym czasie na Lubelszczyźnie . W latach trzydziestych XIX w.,
jak wspominał, miał dość pogardliwy stosunek do emisariuszy wysyłanych na zie35
mie polskie przez TDP, oskarżał ich o podburzanie chłopów przeciwko szlachcie .
Jeszcze w 1839 r. był przekonany, że zasada walki o niepodległość wystarcza sama
w sobie i nie wymaga istnienia żadnych stronnictw politycznych czy głębszego uza36
sadnienia ideologicznego .
Kolejne lata przyniosły wyraźną zmianę światopoglądu Kamieńskiego. Stopniowo formułował on zespół przekonań, które opisywały rzeczywistość w coraz bardziej wyrafinowanych kategoriach politycznych. Nabierał również przekonania, że
przyszłość może się jakościowo różnić od teraźniejszości, a zarazem dochodził do
wniosku, że wytworzenie tej nowej jakościowo przyszłości wymagać będzie zasto37
sowania zupełnie nowych form działania . W 1840 r. rozpoczął wymianę listów
z przedstawicielami Hotelu Lambert, co może być symbolicznie uznane za początek
38
uczestnictwa myśliciela z Rudy w życiu politycznym . Książę Adam Czartoryski
w liście z 22 sierpnia 1840 zachęcał Kamieńskiego do współpracy, w następujących
słowach wyznaczając go na zarządcę okręgu (czyli Lubelszczyzny) w czasie planowanego powstania: „dowody jego przezornego działania [...] za nadejściem chwili
pozwolą mu, jako jednemu z celniejszych i zasłużeńszych w obrębie swoim, stanąć
39
na jego czele” .
Niebawem Kamieński zmienił jednak swoje sympatie polityczne. W 1841 r.
zerwał z Hotelem Lambert i zwrócił się ku obozowi demokracji. Jego zwrot światopoglądowy był efektem lektury artykułu o uwłaszczeniu chłopów zamieszczo40
nego na łamach „Pisma T.D.P.” . Po przeczytaniu tego tekstu uznał, że to właśnie
uwłaszczenie jest skuteczną drogą do udanego powstania. W ciągu kolejnych czterech lat znacznie rozwinął i pogłębił to przekonanie, pisał aż pięć poświęconych mu
dłuższych prac i szereg mniejszych artykułów. Z punktu widzenia moich rozważań
najważniejsze myśli zawierają dzieła: O prawdach żywotnych narodu polskiego,
Katechizm demokratyczny, czyli opowiadanie słowa ludowego oraz Stan średni
i powstanie.
Każde z wymienionych dzieł zostało napisane z określoną intencją. Prawdy
żywotne i Katechizm demokratyczny sygnowano pseudonimem Filaret Prawdowski,
34
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2014, s. 186.
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1964.
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List A. Czartoryskiego [bez adresata], 22 sierpnia 1840, BCz, sygn. 6962, k. 387.
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K
1951, s. 10. Chodzi o artykuł Józefa Słowickiego Środki rewolucyjne: uwłaszczenie
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co miało sugerować, że ich autorem jest ta sama osoba. Jak wspominał Kamieński
Prawdy żywotne miały być narzędziem propagandy skierowanym do szlachty, podczas gdy Katechizm demokratyczny to znacznie krótsza i uproszczona ich wersja,
41
częściowo zresztą zniekształcona przez wydawców z TDP . Oba teksty miały także
zapobiec przedwczesnemu wybuchowi powstania poprzez zwrócenie szczególnej
uwagi na etap przygotowawczy. Kamieński apelował w tym duchu o powściągnięcie przedwczesnych zamierzeń m.in. do swojego kuzyna, Edwarda Dembowskiego,
42
który rzucił się w wir insurekcyjnych przygotowań . Zupełnie inaczej przedstawiają się intencje, które przyświecały Kamieńskiemu przy pisaniu Stanu średniego
i powstania, gdzie udawał członka rzeczywistego ruchu społecznego i deklarował,
że przemawia w jego imieniu. Zmienił także pseudonim, podpisując się tu jako „brat
43
Maciej”, przedstawiciel oddolnej organizacji niepodległościowej — gromady .
W ten sposób wpisał się w dość popularną w tamtych czasach metodę działania pisa44
rzy politycznych, którzy próbowali piórem powoływać do życia ruchy społeczne .
W latach czterdziestych XIX w. takie aspiracje mogły wydawać się realne — był
to wszak okres znacznego wzmożenia i rozrostu organizacji niepodległościowych.
Ostatecznie wspomniany tekst nie został jednak opublikowany i nie odegrał żadnej
roli w toczonych wówczas debatach. Niemniej jest on niezwykle ważnym materia45
łem dla historyka idei .
Katechizm demokratyczny i Prawdy żywotne to istotne głosy w sporach nad
organizacją powstania, w których uczestniczyli reprezentanci większości ówcze46
snych stronnictw politycznych — od Hotelu Lambert aż po radykalną lewicę .
Wydaje się jednak, że najistotniejszymi przeciwnikami Kamieńskiego w dyskusji,
która uformować miała całokształt demokratycznej koncepcji powstania, byli Karol
Bogumił Stolzman i Ludwik Mierosławski. Co istotne przebieg dyskusji tych trzech
myślicieli był śledzony z uwagą nie tylko przez polskie środowiska demokratyczne,
47
lecz także przez publicystów francuskiej lewicy .
Stolzman wyłożył swoje poglądy na temat organizacji przyszłego powstania
w obszernym dziele Partyzantka, czyli wojna dla ludów powstających najwłaściwsza.
Część badaczy zajmujących się jego poglądami dostrzega w tym tekście jasno skon41
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Warto nadmienić, że mimo odkrycia rękopisu tego tekstu w 1979 r. i wydania go drukiem w roku
1982 Stan średni bywa pomijany przez autorów piszących na temat idei Kamieńskiego.
46
O poglądach Hotelu Lambert w tej kwestii vide Ż
1990. Z kolei reprezentant kręgów radykalnie lewicowych, Ludwik Królikowski, na łamach swej „Polski Chrystusowej” zamieścił w 1846 r.
tekst Rozbudki powstańcze, w którym wpisał polską walkę o niepodległość w metafizyczny wymiar odwiecznych zmagań dobra ze złem.
47
Z wyraźną sympatią wobec Mierosławskiego spór ten opisywał T
1848, s. 684.
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struowaną wizję ludu w stanie rewolty48. Trudno mi zgodzić się z tym stanowiskiem.
Adekwatniejsze moim zdaniem są spostrzeżenia tych interpretatorów, którzy dostrzegali, że w Partyzantce uwaga autora skupiona jest przede wszystkim na analizie geografii i topografii ziem polskich oraz możliwości wykorzystania jej specyfiki, czy też
na wskazaniu zależności wojny partyzanckiej od wydarzeń na terenach białoruskich,
49
litewskich i ukraińskich . Skłonny byłbym widzieć w dziele Stolzmana przede wszystkim rozważania na temat różnych warunków prowadzenia wojny, bez czytelnej analizy
politycznego wymiaru powstania. Najogólniej rzecz ujmując, Stolzman był przekonany (podobnie jak Kamieński kilka lat wcześniej), że wojna o niepodległość jako taka
nie wymaga żadnej dodatkowej legitymizacji, ponieważ za rzecz naturalną uważał
dążenie każdego Polaka do wywalczenia niepodległości dla umiłowanej ojczyzny. Nie
rozważał zatem napięć między grupami społecznymi. Z jego punktu widzenia partyzanci wyłonią się z samego pragnienia wyzwolenia Polski i z chęci pracy na rzecz
50
ludzkości . Jedyny fragment, w którym zwrócił uwagę na społeczny kontekst partyzantki, poświęcony jest analizie okresu przedpowstańczego. Byłby to, w mniemaniu
autora, krótki czas anarchii i rozprzężenia: „Jest to zamęt poprzedzający stworzenie;
51
jest starcie się żywiołów, mające przyszły utworzyć naród” . W przeciwieństwie do
Kamieńskiego Stolzman nie rozwija jednak szerzej refleksji na temat tego okresu.
Bezpośrednim polemistą i recenzentem prac Kamieńskiego był Mierosławski,
stąd jego koncepcje wymagają szczególnej uwagi. Ten zwolennik bonapartyzmu
widział szansę na zwycięskie powstanie przede wszystkim w działaniu umiejętnych
strategów. Z kilku powodów w toku gorących sporów udało mu się niemal całkowicie przekonać TDP do swojego stanowiska. Po pierwsze w latach trzydziestych
ugrupowanie to odbyło szereg wewnętrznych dyskusji na temat różnych zagadnień
związanych z przyszłą wojną o niepodległość Polski. W ich efekcie sformułowano
kilka założeń wstępnych, wskazując m.in., że w czasie powstania władza powinna
52
być scentralizowana i energiczna . Stanowisko TDP bliskie było Mierosławskiemu,
48
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który władzę w razie konfliktu widział jednak jako jednoosobową i dyktatorską.
Po drugie przy każdej okazji przedstawiał on siebie jako eksperta od spraw wojskowości. Co więcej twierdził — co pewnie było w dużej mierze przekonujące dla
demokratycznego audytorium — że wojna nieregularna, prowadzona metodami partyzanckimi, to antyteza rewolucyjnego porządku i jako taka stanowi apoteozę samo53
woli szlacheckiej . W istocie jego koncepcja wojny o niepodległość przewidywała
działania ściśle zhierarchizowanej organizacji wojskowej, co nie pozostawiało miejsca na rozważania o politycznym upodmiotowieniu jednostek i grup społecznych
zaangażowanych w walkę. Najkrócej rzecz ujmując, Mierosławski był zwolennikiem
dominacji szlachty w chwili powstania, uzbrojone masy ludowe, które mogłyby
w nim wziąć udział, określał zaś mianem „chmary”, co samo w sobie odbierało im
54
podmiotowość .
Niezwykle istotny dla koncepcji powstańczych Mierosławskiego był jego artykuł, który ukazał się jesienią 1843 r. w kilku numerach „Demokraty Polskiego”.
Rozważał w nim warunki rozwoju demokracji w „stanie normalnym” i „stanie rewolucyjnym”. Jego zdaniem „Tryb manifestowania woli ludowej jest dwojaki: bezpośredni przez delegacyę i głosowanie, kiedy naród przyszedł do normalnego stanu
swobody i równości; przez sprzysiężenie i powstanie, kiedy naród dopiero dąży do
stanu normalnego”. Stan nienormalny cechuje się tym, że manifestuje się w nim tylko
ta „strona woli powszechnej”, która znajduje „tryb manifestacji”. Sprzysiężenie jest
zatem jedynym prawnym pełnomocnikiem i reprezentacją narodu, ponieważ potrafi
55
wywołać zwycięskie powstanie . Rozwijając te założenia, Mierosławski doszedł
do wniosku, że sprzysiężenie jest nie tyle organizacją polityczną, ile istotą moralną,
która rozpływa się w narodzie. Z uwagi na historyczne uwarunkowania rozwoju
Polski musi ono przybrać formę dyktatury, czyli „absolutyzmu demokratycznego”.
„Mechanizm jedynie tych rządów jest absolutny. Duch ich mniej zagraża swobodzie
obywatelskiej niż najniedołężniejsze parlamentarstwo konstytucyjne”. Innymi słowy
56
powstańcza dyktatura musi poprzedzić wprowadzenie demokracji .
FILOZOFIA POWSTANIA: MOBILIZACJA PRZEZ UPODMIOTOWIENIE

Podobieństwo między Kamieńskim i pozostałymi myślicielami, którzy rozważali
przyszłe powstanie z perspektywy demokratycznej, polega na poszukiwaniu wzorców w określonej wizji historii Polski. Jego interpretacje dziejów ojczystych przypominają do pewnego stopnia koncepcje historyczne przywoływanego powyżej
Krępowieckiego. Zygmunt Poniatowski słusznie wskazywał, że Kamieński należał
do niewielkiego grona ówczesnych polskich myślicieli politycznych, którzy powsta53
54
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nia kozackie postrzegali jako wojny, a nie — rewolty57. Innym historycznym odniesieniem dla „wojny ludowej” była — wedle Kamieńskiego — wojna Hiszpanów
przeciwko Napoleonowi. W dziejach polskiego ruchu niepodległościowego przykła58
dem tego typu konfliktu miała być bitwa pod Racławicami .
Mimo podobnych inspiracji historycznych od Stolzmana czy Mierosławskiego
Kamieńskiego odróżnia jednak silne wyeksponowanie politycznego charakteru
„wojny ludowej”. W jego ujęciu odbiegała ona znacznie od zwykłego wojennego
rzemiosła — oznaczała bowiem przede wszystkim społeczny akt przebudzenia,
wyzwolenia potężnej energii ludu, który jak dotąd pozostawał jedynie pasywną więk59
szością . Te wstępne rozstrzygnięcia pociągały za sobą dalsze pytania i refleksje.
Jeśli, jak sądził Kamieński, głównym zadaniem „wojny ludowej” jest przebudzenie
biernego dotąd ludu, wówczas „wiara ludowa” — w taki sposób tłumaczył on znaczenie słowa „demokracja” — musi inspirować każdego do samodzielnego działania, bo
60
demokracja jako taka jest przecież nieodłącznie związana ze społeczną aktywnością .
A zatem podstawowym celem „wojny ludowej” jest nadanie znaczenia życiu
jednostek poprzez ich przebudzenie, czyli polityczne upodmiotowienie. Może się to
dokonać nie tylko za sprawą udziału w zbrojnej walce. Kamieński za równie ważne
uważał uczestnictwo w strukturach demokratycznych, a nawet udział w aktywnościach dających dostęp do abstrakcyjnych, wyrafinowanych sfer politycznego myśle61
nia, takich jak czytanie książek czy pisanie . Warto tu podkreślić, że publiczne głośne
czytanie było istotną częścią oddolnych aktywności społecznych w latach czterdziestych XIX w. w różnych częściach Europy. Na przykład we Francji zwolennicy
poszczególnych nurtów socjalistycznych spotykali się w warsztatach, w lasach i na
łąkach, by odczytywać na głos i dyskutować fragmenty broszur czy książek62. Teoretyczna refleksja Kamieńskiego w tej sferze była w istocie bliska myśli heglowskiej,
ponieważ wedle niemieckiego filozofa polityka nadaje życiu sens w generalnych
ramach racjonalizacji procesu historycznego. Zdaniem Hegla ludzie, by realizować
swoje cele, integrują się w ramach większych jednostek (jak państwo, naród itp.),
63
w których następnie tworzą przestrzenie politycznego działania . Osobliwość recepcji tej idei w kręgach lewicowo-demokratycznych Europy Środkowo-Wschodniej
wynikała ze specyficznej sytuacji politycznej regionu. Demokraci (np. litewscy,
polscy, słowaccy) byli konfrontowani z brakiem niepodległego państwa narodowego i ze szczególnie trudnymi warunkami do organizacji jakiejkolwiek większej
jednostki politycznej, która tworzyłaby przestrzeń dla rozwijania demokratycznych
57
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59
60
61
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aktywności. Z tego powodu musieli oni szukać rozwiązań alternatywnych wobec
istniejących struktur.
64
Rozważając ów szczególny rodzaj upodmiotowienia przez upolitycznienie ,
Kamieński proponował tworzenie sieci instytucji, które byłyby w stanie zrealizować tak daleko idące postulaty. Służyć temu miały przede wszystkim kluby rewolucyjne. Jego pogląd na tę kwestię wynikał z ogólnego przekonania, że „armia
65
ludowa” ma zupełnie inne atrybuty niż „armia despotyczna” . W tradycyjnych wojskach państw monarchicznych żołnierskie kluby były czymś trudnym do wyobrażenia i – jak wskazano powyżej — budziły opór konserwatystów, ale w odniesieniu
do „armii ludowej” jawiły się jako bardziej realne. Jego zdaniem takie instytucje,
jak rady czy kluby wojenne, powinny wręcz w sposób demokratyczny wybierać
66
dowódców . Ludowa armia wedle Kamieńskiego nie miała być wyłącznie biernym
obiektem, zmobilizowaną „chmarą” słuchającą rozkazów, ale przede wszystkim
aktywnym podmiotem. Dowódcy powstania listopadowego nie zdecydowali się
jednak na utworzenie tego rodzaju instytucji i dlatego — w opinii Kamieńskiego —
67
ten zbrojny zryw zakończył się klęską . Wszelako demokracja, która oznacza
rozwój ludowej aktywności, nie powinna ograniczać się do armii. Kamieński wskazywał, że w wyzwolonych regionach chłopi powinni tworzyć wiejskie rady, aby
68
rozwiązywać lokalne problemy, szerzyć patriotyzm i formować milicje . Słowem
— odrodzona Polska miała być formowana oddolnie, przez poszczególne jednostki,
instytucje i aktywną politycznie armię.
Inny punkt, w którym Kamieński różnił się wyraźnie od pozostałych teoretyków
powstania z lat czterdziestych XIX w., to szczególny nacisk na fazę przygotowawczą.
Myśliciel z Rudy specjalną rolę na tym etapie wyznaczył tzw. apostołom. Ich aktywność miała mieć charakter zasadniczy, ponieważ już przed wybuchem powstania
69
każdy z jego uczestników powinien przyswoić sobie narodowego ducha . Właśnie
szerzenie owego ducha wśród mas powinno być celem działania agitatorów, nazwanych przez niego „apostołami”. Takim apostołem mógł zostać każdy — wymagało
to jedynie przyswojenia sobie „słowa ludowego” (np. dzięki lekturze Katechizmu
demokratycznego) i chęci szerzenia tego słowa. Nie miała to być jednak, co niezwykle istotne, prosta transmisja gotowego już programu politycznego. Gorzka refleksja
64

Samuel Hayat, analizując mechanizmy upodmiotowienia i reprezentacji we Francji w dobie Wiosny Ludów, wskazuje, że taka forma upodmiotowienia opiera się przede wszystkim na włączeniu różnych grup społecznych do życia politycznego poprzez dopuszczenie ich do działania w instytucjach
przy jednoczesnym zawieszeniu pytania o socjalne identyfikacje. Za szczytowy moment takiego
upodmiotowienia uznaje on rewolucję lutową 1848 r., kiedy to w samym Paryżu ok. 100 tys. osób należało do klubów; vide HAYAT 2013, s. 115–135; HAYAT 2015, s. 331–353.
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nad działaniami demokratycznych agitatorów lat trzydziestych XIX w. przywiodła
Kamieńskiego do przekonania, że działalność „apostołów” nie może być biernym
przekazywaniem treści, ale twórczą interakcją. Andrzej Walicki słusznie wskazał, że
dla Kamieńskiego propaganda „skuteczna jest tylko wtedy, gdy ogarnia masy, gdy
apostołowie rewolucji mają możność stałego konfrontowania treści tego, co propa70
gują, z rzeczywistymi potrzebami i dążeniami mas” .
Aby odpowiednio rozpoznać te potrzeby, apostołowie mogli działać osobno,
71
ale, jeśli byłoby to korzystne, powinni jednoczyć się w ramach gromad . Gromady
powinny być małe (tak, by ich członkowie znali się nawzajem) i – w przeciwieństwie
do różnych wizji grup karbonarskich i paramasońskich, które cieszyły się znaczą
popularnością w latach trzydziestych — nie powinny posiadać żadnych sekretnych
72
symboli ani znaków . Członkowie gromad, wedle Kamieńskiego, powinni być równi
73
i zjednoczeni zgodnie z zasadami Ewangelii . W przyszłości, po zakończeniu walk,
apostolskie gromady, zbliżone kształtem do znanych z historii rewolucji klubów i rad
74
ludowych, miały przejąć władzę nad krajem . Te koncepcje kreśliły w istocie szkic
horyzontalnego i oddolnego ruchu społecznego, różniący się w poważnym stopniu od
promowanej np. przez Mierosławskiego wizji scentralizowanej konspiracji.
Kamieński kładł nacisk na masową propagandę, co odróżnia go zasadniczo od
pozostałych teoretyków powstania działających w połowie lat czterdziestych XIX w.
Przy tym znacząco umniejszył rolę, którą kręgi emigracyjne mogłyby odegrać
w działaniach przygotowawczych; był przekonany, że zadanie wychodźstwa ogranicza się do przemyślenia narodowej przeszłości i przygotowania pewnych rozwiązań,
które można by zastosować w okresie walki. Innymi słowy demokracja, owa „wiara
ludowa”, powinna wyjść z emigracji, ponieważ sytuacja wychodźców sprzyja wyku75
waniu prawdy w toku dyskusji ; jego zdaniem rola kręgów emigracyjnych ogranicza
się jednak wyłącznie do pobudzenia świadomości narodowej na ziemiach polskich.
Po wykonaniu tego zadania istnienie polskich grup emigracyjnych traciło swój sens.
Powinny się one wówczas włączyć się do ruchu krajowego, rezygnując z aspiracji
76
do przywództwa . Mimo że tak zakreślone zadania miały być wykonane za granicą,
ludowa myśl emigracyjna była w istocie polska, miała bowiem wyrastać z polskich
realiów. Dlatego też Kamieński przestrzegał przed bezrefleksyjnym przenoszeniem
na polski grunt rozwiązań jakobińskich (określanych jako „komunizm”), których
przyjęcie wynikało z oporu francuskiej szlachty wobec rewolucji. Co do szlachty
polskiej Kamieński był umiarkowanym optymistą, aczkolwiek podkreślał, że „wiara
70
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ludowa” powinna przekraczać ograniczenia dawnej myśli szlacheckiej, którą oskar77
żał również o niepowodzenie dotychczasowych powstańczych zamierzeń . Rozważania te zmierzały do politycznej niezależności ruchu niepodległościowego na
ziemiach polskich od kręgów emigracyjnych.
Innym nowym argumentem sformułowanym przez Kamieńskiego podczas gorących dyskusji na temat przyszłego powstania było spostrzeżenie, że naród polski nie
składa się z dwudziestu milionów patriotów. Podejmował w istocie polemikę nie
tylko ze Stolzmanem czy Mierosławskim, lecz także z jedną z głównych tez pracy
Pawlikowskiego Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość?, w której wykazywał, że w granicach dawnej Rzeczypospolitej żyje około szesnastu milionów ludzi
78
i wyrażał przekonanie, że realna jest mobilizacja półtora miliona żołnierzy . Opinia
79
ta była dość popularna w obozie demokratycznym Wielkiej Emigracji , choć nie
można jej traktować jako typowej dla demokratycznego myślenia lat czterdziestych
XIX w. W tej kwestii Kamieński był bowiem raczej pesymistą. Wskazywał, że dywagacje na temat ram organizacyjnych czy ładu instytucjonalnego przyszłego powstania nie mają sensu bez uprzedniego przygotowania bazy społecznej. Podczas pisania
Prawd żywotnych zapoznawał się z postawą mieszkańców wsi i małych miast wobec
80
ewentualnych planów powstańczych , dzięki czemu uświadomił sobie, że bez szerokiej akcji propagandowej sieć konspiracyjna nie odniesie sukcesu, ponieważ może
liczyć wyłącznie na bohaterstwo małych grup partyzantów. Ten pogląd był zresztą
jednym z powodów pisania Prawd żywotnych i innych tekstów, które rozwijały
koncepcję „wojny ludowej” właśnie w pierwszej połowie lat czterdziestych XIX w.
Jak wspomniano Kamieński próbował w ten sposób przestrzec spiskowców (w tym
81
Dembowskiego) przed wywoływaniem nieprzygotowanego powstania .
ANARCHIA CZY CENTRALIZACJA — ROZSTRZYGNIĘCIA

Na zrekonstruowane tu śmiałe propozycje „filozofa powstania”, Mierosławski odpowiedział obszerną recenzją, publikowaną aż w sześciu numerach „Demokraty Pol77
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1967.
79
Na przykład Wiktor Heltman pisał: „Jest nas dwadzieścia milionów! a któż nas zwycięży, jak
powstaniemy wszyscy?” (H
1965, s. 56).
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1951, s. 127.
81
Stąd opinia Witolda Wasilewskiego, według którego w latach trzydziestych i czterdziestych
XIX w. przewidywana liczba partyzantów rosła wraz z przesuwaniem się od prawej ku lewej stronie
sceny politycznej, jest zaskakująca. Co więcej, formułując argumenty na poparcie tej tezy, Wasilewski
tylko raz wymienia Kamieńskiego, pisząc, że autor Prawd żywotnych nie wchodził w tak daleko idące
spekulacje (vide W
2002, s. 19). Moim zdaniem rozważania na temat możliwości mobilizacyjnych stanowią istotną część refleksji Kamieńskiego, a jego pogląd na ten temat, jak wskazano, był
pesymistyczny.
78
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skiego”, a następnie wydaną drukiem w formie osobnej broszury. Zwolennik idei
„absolutyzmu demokratycznego” zdawał się dążyć do przelicytowania Kamieńskiego w krytyce szlachty jako stanu. Co więcej traktował on jako anarchiczne
wszelkie formy życia politycznego znane z czasów dawnej Rzeczypospolitej.
Wedle Mierosławskiego nieuprawnione jest myślenie o jakiejkolwiek „misji
niewoli”, która mogłaby skłonić choćby część szlachty do dobrowolnego zrzeczenia
się własności i przywilejów. Przypominał, że w 1831 r. szlachta umyślnie sabotowała
wszelkie radykalne posunięcia, które zagrażałyby jej pozycji. Działo się tak, ponieważ „żaden stan, żadna kasta nie rozwiązuje się z własnego szlachetnego natchnienia, na samej sobie nie popełnia dobrowolnego samobójstwa; owszem broni nieraz
swojego jestestwa ślepo i zapamiętale, jak to wszystko co życie własne uratować
82
pragnie” . Polemista Kamieńskiego prognozował, że bez sprężystej, scentralizowanej władzy powstanie upadnie z powodu działania żywiołów kontrrewolucyjnych.
W perspektywie Mierosławskiego nie mieściło się przekonanie o możliwości wywołania powstania bez sprzysiężenia, które mogłoby nim kierować. Drwił
z Kamieńskiego, który rolę organizacji niepodległościowej sprowadzał jedynie do
etapu przygotowawczego: „Na hasło przezeń dane, w mgnieniu oka cała Polska
duchowo dziś walcząca powstanie; do ludu zstąpi, i do boju go poprowadzi, bez
poprzedniej jakiejkolwiek zmowy i organizacyi: tak dalece, niewola i propaganda
83
usposobi ją i oświeci” . Według krytyka Prawd żywotnych zasadniczą rolę sprzysiężenie ma odegrać nie przed wybuchem powstania, ale w trakcie walk. Bez scentralizowanej władzy „wszystko będzie działać samopas”, wyłoni się „masa grupek,
84
systematów i doktryn”, spory wywołają zniechęcenie . W efekcie takiego rozumowania Mierosławski wysuwał wobec Kamieńskiego zarzut anarchii: „Jeżeli z natury
rzeczy anarchia jest koniecznym każdego rewolucyjnego ruchu stanem, nie mniej
konieczną rzeczą zneutralizowanie szkodliwych jej skutków”, ponieważ „w normalnym społeczeństw stanie, rząd jest jedynym środkiem urzeczywistnienia myśli
85
narodu” .
Nie postulując utworzenia rządu, autor Prawd żywotnych wielką rolę przypisał
spontanicznie tworzonym klubom. „Nie lęka się przeto [Kamieński — P.K.] zostawić masom najzupełniejszą samodzielność, a wpływ i działanie władzy ogranicza
86
wpływem i działaniem klubów, które ją strzec i nadużycia jej karcić mają” . Tkwi
w tym jednak zasadnicze niebezpieczeństwo, ponieważ owe kluby mogą „stać się
w ręku szlachty narzędziem szkodzenia sprawie ogólnej”. Ta linia argumentacji
ostatecznie prowadzi Mierosławskiego do konkluzji, że — wbrew przekonaniom
Kamieńskiego — czas zbrojnej walki o niepodległość nie jest okresem gwałtow82
83
84
85
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nej demokratyzacji, a wręcz przeciwnie: „chwila walki nie jest chwilą swobodnego
rozwijania się wszystkich żywiołów, wszystkich pierwiastków, wszystkich pojęć
i myśli; ale tylko tego żywiołu, tego pierwiastku, tej myśli i tych pojęć, które zwy87
cięstwo zapewniają” .
Kamieński nie mógł już kontynuować sporu, ponieważ w 1845 r. został aresztowany, a w 1846 r. zesłany na trzy lata do Wiatki. Za swoiste podsumowanie dyskusji można jednak uznać drukowany w częściach na łamach „Demokraty Polskiego”
w styczniu 1846 r. artykuł Jeszcze kilka słów o władzy w przyszłym powstaniu.
W pierwszej jego części anonimowy autor starał się polemizować z zarzutem „anarchii”, który przeciwnicy demokracji podnosili przeciwko jej zwolennikom. Wbrew
ich opiniom dowodził, że władzy w powstaniu nie można — jak u Mierosławskiego — powierzyć jednej osobie, ale nie może też jej sprawować zgromadzenie
nazbyt liczne. Za optymalną uznał zatem kilkuosobową dyktaturę reprezentującą
„myśl i interesy narodu”. Wszelkie odrębne stowarzyszenia musiałyby uzyskać
88
zgodę władz na działanie . W dalszej części artykułu pojawiło się czytelne odwołanie do „wojny ludowej” Kamieńskiego. Autor tekstu pisał, że są tacy, którzy chcą
„rozrzucić po całym kraju kluby, przez któreby opinia publiczna niezawiśle od rządu
wyrabiać się, na wodzy go trzymać, a w potrzebie zburzyć mogła; chcą jeszcze aby
podrzędne władze nie były pod wpływem władzy naczelnej, ale samego narodu.
Dodawszy do tego nieograniczoną wolność druku, ostrzegającą o każdym władzy
zboczeniu, sądzą iż zabezpieczymy się od jej nadużyć i nie dozwolimy zgubnych
89
popełniać błędów” . W konkluzjach kolejnych części wskazywano, że władza
powstańcza nie może być osłabiana przez intrygi sejmikowe, druki i kluby, ponieważ
90
utonęłaby w szlacheckiej anarchii .
Ostatecznie więc najważniejsze z ówczesnych środowisk demokratycznych,
czyli TDP, opowiedziało się w dużej mierze za tezami i koncepcjami Mierosławskiego. Przypuszczalnie część argumentów sformułowanych przez polemistów
Kamieńskiego można by było jednak osłabić tezami zawartymi m.in. na łamach niewydanego drukiem Stanu średniego oraz w tych fragmentach jego prac, w których
próbuje on analizować kompozycję niejednolitego przecież ludu i wskazywać na jej
91
konsekwencje . Odpowiedzią zatem mogłoby być, z jednej strony, zaangażowanie
„stanu średniego” w powstanie, z drugiej natomiast — instytucja terroru.
Kamieński zdawał sobie sprawę, że opresja wobec chłopów czyniła masowe
powstanie prawie niemożliwym, ponieważ próba restytucji Polski w tych warunkach
92
mogłaby wywołać rzeź szlachty . Jak stwierdził: „Raz rozpuszczone zawistne uczu87
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cia ludu mogą nie znać granic, a rewolucja nie ma przeciwko takiemu wyuzdaniu
środków, bo musi oprzeć się na ludzie i nie może przeciwko niemu postawić żad93
nej siły zbrojnej, która by go wstrzymała” . Do pewnego stopnia problem ten rozwiązywały planowane reformy ekonomiczne — lud wiejski miał być wszak jedyną
94
warstwą społeczeństwa, która mogła materialnie zyskać na powstaniu . Sytuacja
tej warstwy była w związku z tym, zdaniem Kamieńskiego, odwrotna niż położenie
szlachty, która w konsekwencji walki o niepodległość powinna stracić większość
tego, co posiada.
W tym punkcie autor Prawd żywotnych napotkał na trudny do ominięcia problem przymusu rewolucyjnego. Mimo wiary w zbawczy wpływ rozbiorów na polityczne zapatrywania szlachty był świadomy, że nie każdy reprezentant tego stanu
skłonny będzie pozbyć się majątku i przywilejów. Implikowało to, jego zdaniem,
istnienie rewolucyjnego terroru, który służyć miał nie tylko jako narzędzie przymusu
przeciwko wyższym warstwom, lecz także odwieść lud od rzezi poprzez nadanie
95
owemu terrorowi zinstytucjonalizowanej formy . Dla szlachty, zwłaszcza obcującej
z „zawziętym” ludem, lepszym rozwiązaniem byłoby jednak spalić dwory i pałace
96
oraz przywdziać chłopską sukmanę, niż igrać z rewolucyjnym ogniem . Odnośnie do
problematyki terroru interesującą w kontekście Kamieńskiego uwagę sformułował
James H. B i l l i n g t o n , który w swojej książce analizuje problem rewolucyjnego
terroru w szerszym, europejskim kontekście. Porównując przypadek polski i włoski oraz powołując się także na bohatera niniejszego artykułu, wskazał, że „Polacy
97
stali się bardziej nawet niż Włosi innowacyjni w użyciu rewolucyjnej przemocy” .
Potwierdza to, że idee Kamieńskiego były w tym zakresie nad wyraz oryginalne.
W przeciwieństwie do wielu współczesnych sobie myślicieli Kamieński zwracał
także uwagę na tzw. stan średni, do którego zaliczał ludzi znajdujących się „pomiędzy” dworem a wsią (oficjalistów dworskich, szlachtę zaściankową), a także mieszkańców miast i miasteczek. W przyszłym powstaniu miasta miały natchnąć lud, ale
nie mogły działać samodzielnie, ponieważ nie miały wystarczających sił i środków.
Ich rola mogła być jednak znacząca, ponieważ często mieściły siedziby władz zaborczych. Co więcej wybuch powstania w miastach stanowiłby swoistą demonstrację
98
dla ludu wiejskiego , a pojedynczy przedstawiciele stanu średniego — ale nie tylko
99
szlachta, jak chciałaby część interpretatorów Kamieńskiego — mogliby stawać na
czele lokalnych grup i inspirować powstańcze wystąpienia. Przewidywany udział
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tych grup nie pozwala na identyfikację koncepcji „wojny ludowej” z „wojną chłop100
ską” — tym bardziej że Kamieński zdawał się zaliczać do „ludu” także drobną
101
szlachtę .
Jak wspomniałem aresztowanie uniemożliwiło Kamieńskiemu kontynuację dyskusji z emigracyjnymi demokratami. Co więcej niespełna miesiąc po sumującym tę
problematykę artykule w „Demokracie Polskim” doszło do rabacji galicyjskiej, która
rozbiła w zarodku powstanie organizowane wedle demokratycznych pryncypiów.
Późniejsze wydarzenia, jak Wiosna Ludów i dojście do władzy we Francji Napole102
ona III, doprowadziły nie tylko do instytucjonalnej dekompozycji TDP , lecz także
do sporych zmian w politycznym imaginarium. Sam Kamieński natomiast uznał po
powrocie z zesłania, że słusznie przestrzegał przed nieprzygotowanym powstaniem
i ocenił klęski lat 1846–1848 jako rezultat przedwczesnej decyzji o wybuchu powstania. Z drugiej strony antyspiskowe nastroje charakterystyczne dla lat pięćdziesiątych
były dla niego czymś jeszcze gorszym, dlatego z entuzjazmem zareagował na wieści
o zjednoczeniu Włoch, poparł też „rewolucję moralną” początków lat sześćdziesiątych XIX w. W tekście Wypadki warszawskie zachwycony pisał: „Już nie garstka
polska duchownie za ojczyznę walcząca, pośród całej Polski martwej i bezwładnej,
103
na widownię polityczną wstępuje, ale cała Polska sobą zaczynająca władnąć!” .
Słowa te zdają się sugerować, że we wzmożeniu patriotycznym, które poprzedziło
powstanie styczniowe, dostrzegł do pewnego stopnia zapowiedź wojny ludowej. Był
to swoisty epilog rozważań z lat czterdziestych, choć sama koncepcja „wojny ludowej” uległa już u Kamieńskiego dość zasadniczej zmianie, a dokonane uwłaszczenie
włościan zupełnie zmieniło społeczny kontekst dywagacji.
KONKLUZJE

Ramą myślenia politycznego Kamieńskiego była bez wątpienia demokracja („wiara
ludowa”). Można stwierdzić, że w zasadzie jego koncepcja „wojny ludowej” (zwanej niekiedy „wojną powszechną” lub „powstaniem wszystkiego ludu”) była wynikiem swoistej demokratyzacji samego myślenia o wojnie, opisywanej przez innych
myślicieli jako „partyzantka” czy „wojna narodowa”. Podporządkowując swoje
polityczne myślenie tym kategoriom, Kamieński do dyskusji o powstaniu wniósł
kilka istotnych argumentów. Wyróżniało go przekonanie, że grupy emigracyjne nie
powinny przewodzić polskiej wojnie o niepodległość, oraz idąca za tym odmowa
uczestnictwa w organizowaniu działań zbrojnych bez uprzedniego przeprowadzenia szerokiej akcji propagandowej w kraju. Akcja ta, co warto podkreślić, miała się
znacznie różnić od działań podejmowanych przez emisariuszy z TDP, ponieważ rela100
101
102
103
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cja „apostołów” i ludu powinna być wzajemna, a nie polegać jedynie na głoszeniu
przygotowanego wcześniej programu. Oprócz tego specyficzną cechą Kamieńskiego
na tle pozostałych protagonistów sporu był brak zasadniczych uprzedzeń wobec miast
i ich mieszkańców. Przeciwnie — myśliciel z Rudy był przekonany, że miasta mają
do odegrania może nie kluczową, ale na pewno dość istotną rolę, a w wojnę ludową
realnie zaangażowane miały być wszystkie stany i grupy społeczne. Wreszcie jego
uwagi na temat rewolucyjnego terroru uznać można za ciekawe także w szerszym,
europejskim kontekście.
Szczególnie interesująca jest jednak wielopoziomowa wizja upodmiotowienia
biernej uprzednio części społeczeństwa, którą uznać należy za nieodłączny fragment
politycznych rozważań o „wojnie ludowej”. Upodmiotowienie to dotyczyć miało
oczywiście dużych grup społecznych, obecne w wizji wojny ludowej wątki kolektywistyczne nie stłumiły jednak pierwiastka indywidualistycznego. Zgodnie z ideą
Kamieńskiego emancypacja rozpoczyna się w chwili wkroczenia do sfery politycznej tych jednostek, które dotąd były z niej wykluczone i dokonuje się np. poprzez
czytelnictwo lub uczestniczenie w zebraniach lokalnych rad czy klubów. Powyżej
tego najbardziej podstawowego poziomu upodmiotowienie dotyczyć miało także
wojsk powstańczych; pojedynczy żołnierze mieli dysponować pełnym prawem do
uczestnictwa w życiu politycznym, a nawet do demokratycznego wybierania własnych dowódców. Kolejnymi instancjami upoważnionymi do ingerowania w życie
polityczne miały być tworzone przez agitatorów („apostołów”) gromady oraz rady
i milicje formowane spontanicznie w miejscach, z których wycofał się wróg. Na
jeszcze wyższych poziomach sam lud, przetworzony dzięki działaniom politycznym i reformom ekonomicznym, miał się upodmiotowić w narodzie, naród zaś —
w stosunkach międzynarodowych oraz w ramach „bytu niepodległego”. Odrębnych
rozważań wymagałaby próba odpowiedzi na pytanie, na ile ów „byt niepodległy”
można utożsamiać z państwem. Ograniczę się jedynie do stwierdzenia, że państwo
takie, wyrastające z wielu oddolnych struktur i instytucji, musiałoby zostać głęboko
zdecentralizowane i przypominać w istocie anarchizującą wizję federacji z bardzo
ograniczoną władzą centralną. Z całą pewnością, snując tego typu idee, przekraczał
Kamieński owo oderwanie struktur nowoczesnego państwa od społeczeństwa, na
które zwracali uwagę przytaczani na wstępie Kant czy Rousseau.
Takie rozumienie „wojny ludowej” wynika w istocie z przekonania, że nie jest
możliwa masowa mobilizacja bez realnego upodmiotowienia na wielu poziomach.
Odpowiadając więc na postawione przez Mochnackiego i Gurowskiego pytanie:
„Czemu masy nie powstają?”, Kamieński zdawał się wskazywać, że żadne działania niepodległościowe nie zdołały jak dotąd wyzwolić realnej demokratyzacji, nie
dokonała się więc przemiana Polski „bezwładnej” w napełnioną „duchem działalnym”. Całe to rozumowanie interferuje z filozofią „twórczości” prezentowaną przez
Kamieńskiego w jego dziełach filozoficznych z lat czterdziestych. Twórczość ta
miała się realizować dzięki „poskramianiu przyrody poprzez pracę”, co było zresztą
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koniecznym warunkiem postępu104. Ostatecznie postęp, czyli „wyniesienie społeczeństwa do wyższych momentów jak stosunki na wzajemnym interesie oparte, nie
tylko że nie może funkcji materialnych ześrodkować, ale nadto dąży do rozśrodko105
wania politycznych i do bezpośredniego ich odbywania przez całe społeczeństwo” .
Zatem twórcza jednostka to nie jeden z elementów „chmary”, nie żołnierz zachęcony
do walki wizją otrzymania ziemi, ale świadomy twórca nowego życia. Życia rozumianego już nie tylko za pośrednictwem metafizycznie uogólnionych zjawisk (jak
w tekstach filozoficznych Kamieńskiego), lecz także opisanego z wykorzystaniem
pojęć socjologiczno-politycznych stanowiących rdzeń koncepcji „wojny ludowej”.
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Abstract
The political dimension of Henryk Kamieński’s concept of a people’s war
in the context of the debates of the mid-1840s
The aim of the article is to analyse the political dimension of Henryk Kamieński’s concept
of a people’s war in the context of the debates of the mid-1840s. The crux of the debates
lay in reflections on creating a mass insurgent army. The very concept of a mass army
emerged already in the 18th century and was subsequently developed during the November
Uprising and in discussions among representatives of the Great Emigration. The main
uprising theorists in the democratic camp in the 1840s were Karol Stolzman and Ludwik
Mierosławski. The former formulated a vision of guerrilla warfare, without, however,
embarking on any broader political reflection. Mierosławski, on the other hand, believed that
the best solution in Poland would be to have the uprising based on „democratic absolutism”,
i.e. dictatorial, one-man power of the most talented strategist. Kamieński brought a number
of new arguments to the discussion. He pointed out that in the political sphere the objective
of a „people’s war” was primarily to stimulate a real democratisation tendency that was to
be manifested in actions of various individuals and groups within local councils or clubs. He
also assumed that an insurgent army should be deeply democratised; e.g. according to his
idea soldiers were to have the right to elect their commanders. In addition, Kamieński argued
that the success of an uprising was determined by its preparatory stage and after its outbreak
émigré circles should join the independence movement without any leadership aspirations.
The concepts of a „people’s war” provoked an extensive polemic from Mierosławski
and in the end were not supported by the Polish Democratic Society. It seems, however, that
the political content of a „people’s war”, consisting in a vision of multi-level empowerment
of individuals, institutions and social groups, is an important complement of the philosophy
of creation formulated by Kamieński.
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Rozliczenie dyktatury komunistycznej przez długi czas oznaczało w Polsce i do dzisiaj
oznacza przede wszystkim prawny rozrachunek ze stanem wojennym i jego skutkami.
Istotne znaczenie mają przy tym dwa aspekty. Po pierwsze już pod koniec lat siedemdziesiątych XX w. powstała oddziałująca na szerokie kręgi społeczne alternatywna
opinia publiczna, która starannie dokumentowała łamanie praw obywatelskich. Po
drugie można mówić o zauważalnej ciągłości prawnej. Toczące się od lat dziewięćdziesiątych postępowania karne dotyczyły bez wyjątku czynów podlegających karze
również w okresie komunizmu, chociaż w odniesieniu do samego stanu wojennego
wymagało to nie lada wysiłku argumentacyjnego. Niektóre sprawy, takie jak morderstwo księdza Jerzego Popiełuszki, trafiły na wokandę już w latach osiemdziesiątych,
zasada niedziałania prawa wstecz nie stanowiła zatem poważnego problemu. Zerwanie ciągłości prawnej polegało co najwyżej na tym, że na mocy uchwalonej w grudniu
1
1989 r. nowelizacji konstytucji Polska stała się państwem prawa .
Oba te czynniki — oczekiwania wiązane z prawem karnym oraz znaczny stopień
ciągłości prawnej — odcisnęły piętno na rozpoczętym po 1989 r. rozrachunku ze stanem wojennym i dyktaturą komunistyczną w Polsce. W wielu wypadkach efekty
wznowionych wówczas postępowań uważano za wysoce niesatysfakcjonujące. Są
one ściśle związane z debatą na temat charakteru przełomu 1989/1990 r. „Gruba
linia” odkreślająca komunistyczną przeszłość stała się sformułowaniem wyraziście
oddającym niezadowolenie z powodu rzekomo zbyt łagodnego rozliczania dawnego
reżimu. Określenie to (często używane w niewłaściwym brzmieniu „gruba kreska”)
nie oddaje jednak trafnie stanu faktycznego, a raczej go zaciemnia.
1
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1981–1989

W pierwszych dniach po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 do punktów newralgicznych należały górnośląskie kopalnie, gdzie z całą brutalnością rozpra2
wiono się ze strajkującymi robotnikami . 16 grudnia w wyniku szturmu oddziałów
ZOMO na kopalnię Wujek w Katowicach zginęło dziewięciu górników, a kilkudziesięciu zostało rannych. W toku wszczętego wkrótce potem śledztwa prokuratura
uznała, że milicjanci działali w obronie koniecznej. Wszyscy bez wyjątku twierdzili,
że strzelali w powietrze, w co nie wierzyli jednak nawet prokuratorzy. Ponieważ nie
3
udało się jednak ustalić, z czyjej broni padły śmiertelne strzały , postępowanie umorzono. Tak samo zakończyło się dochodzenie w sprawie wydarzeń w kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie ZOMO już dzień wcześniej strzelało ostrą
amunicją do strajkujących robotników. Kilka osób odniosło rany, lecz nikt nie zgi4
nął . W obu przypadkach winą za rozwój wypadków prokuratura obarczyła samych
górników. Kilka tygodni po wprowadzeniu stanu wojennego nie ulegało wątpliwości, kto ponosi polityczną odpowiedzialność za te tragedie, nie można było jednak
o tym otwarcie mówić, a władze sygnalizowały gotowość do tuszowania brutalnych
interwencji milicji nawet wówczas, gdy w ich wyniku ginęli ludzie.
Również w kolejnych latach akcje milicji przeciwko opozycji pociągały za sobą
ofiary śmiertelne. W Lubinie ZOMO znów otworzyło ogień do demonstrantów,
5
w wyniku czego zginęły trzy osoby, a jedenaście odniosło rany . I tym razem śledztwo początkowo nie przyniosło rezultatów, a funkcjonariusze zrazu wręcz zaprzeczali,
jakoby w ogóle strzelali. Nie zabezpieczono ich broni ani nie przeprowadzono badań
balistycznych, co wprawdzie utrudniło czynności śledcze, ale ich nie uniemożliwiło.
W swoim raporcie wrocławscy prokuratorzy wojskowi stwierdzili, że milicjanci rzeczywiście strzelali i to bynajmniej nie w obronie koniecznej. Co więcej stwierdzono, że
komunikacja między różnymi oddziałami milicji, którym wydano jednocześnie ślepą
i ostrą amunicję, była chaotyczna. W związku z tym prokuratorzy zalecali wszczęcie
postępowania karnego przeciwko funkcjonariuszom odpowiedzialnym za to, co stało
się w Lubinie. Raport ten pozostał jednak tajny i nie wrócił z centrali w Warszawie.
W kwietniu 1983 r. zapadła zaś decyzja o umorzeniu śledztwa, którą uzasadniano tym,
że milicjanci działali w sytuacji obrony koniecznej i strzelali jedynie w powietrze,
6
a demonstranci, którzy zginęli, mieli zostać trafieni rykoszetami .
Ogromne poruszenie wywołała również śmierć dziewiętnastoletniego Grzegorza Przemyka, do której doszło w nieco innych okolicznościach. 12 maja 1983 Prze2
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myk, syn znanej warszawskiej obrończyni praw obywatelskich i poetki Barbary
Sadowskiej, został zatrzymany wraz z kolegą na placu Zamkowym w Warszawie,
gdzie świętował zdanie matury. Pobity na komisariacie przy ul. Jezuickiej trafił na
7
pogotowie, a dwa dni później zmarł w wyniku ciężkich obrażeń wewnętrznych .
Jego pogrzeb, w którym wzięło udział 50 tys. ludzi, stał się jedną z największych
manifestacji od czasu wprowadzenia stanu wojennego. W śledztwie szybko pojawił
się wątek sanitariuszy z karetki transportującej rannego na pogotowie. Rok później
sąd skazał ich na dwa i pół roku pozbawienia wolności za nieudzielenie pomocy,
8
natomiast milicjantów uniewinnił .
Brutalne bicie zatrzymanych przez milicję, niezależnie od tego, czy należeli do
opozycji czy nie, stanowiło w socjalistycznej Polsce zjawisko powszechne. Grzegorz
Przemyk padł jego ofiarą, a funkcjonariusze prawdopodobnie nie wiedzieli nawet,
z kim mają do czynienia. Inaczej było natomiast w przypadku Piotra Bartoszcze,
jednego z przywódców NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, którego
zwłoki znaleziono 9 lutego 1984 w studzience melioracyjnej w pobliżu Inowrocławia. Prokuratura umorzyła śledztwo po trzech miesiącach, uznając, że doszło do
wypadku. Wersja, zgodnie z którą pijany Bartoszcze miał wypadek samochodowy,
potknął się na polu i wpadł do studzienki, wydawała się jednak niezbyt wiarygodna
i była otwarcie kwestionowana przez opozycję. Do dzisiaj uważa się, że było to mor9
derstwo polityczne .
Podejrzenie to jest o tyle uzasadnione, że w tym samym roku doszło do kolejnego, wielokrotnie już opisywanego mordu politycznego, którego ofiarą padł ksiądz
10
Jerzy Popiełuszko . 19 października 1984 został uprowadzony przez funkcjonariuszy MSW w drodze powrotnej z Bydgoszczy, zamknięty w bagażniku samochodu
i pobity do nieprzytomności podczas próby ucieczki, a w końcu zrzucony z zapory
we Włocławku do Wisły. W Warszawie ostatnią posługę oddało zmarłemu kilkaset
tysięcy ludzi.
W ciągu kilku dni tropy śledztwa zaprowadziły do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, kierowcy Popiełuszki udało się bowiem uciec i zaalarmować milicję. Szybko ustalono sprawców, którzy wraz ze swoimi bezpośrednimi przełożonymi
stanęli przed sądem w Toruniu. Na początku lutego 1985 r., po procesie wzbudzającym ogromne zainteresowanie w kraju i za granicą, sąd wymierzył obu głównym
sprawcom karę 25 lat pozbawienia wolności, natomiast obydwu współsprawców
skazał odpowiednio na 15 i 14 lat więzienia. W wyniku interwencji ministra spraw
wewnętrznych Czesława Kiszczaka wyroki te zostały w kolejnych latach kilkukrot11
nie złagodzone. Jeden ze sprawców wyszedł na wolność w kwietniu 1989 r.
7
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Już podczas procesu toruńskiego obserwatorzy zastanawiali się, czy oskarżeni nie byli jedynie pionkami, których poświęcono, by chronić ich przełożonych.
Generał Zenon Płatek, który początkowo kierował śledztwem, został zawieszony
w pełnieniu obowiązków służbowych i kilkukrotnie przesłuchany. Jego sprzeczne
zeznania przed sądem potwierdziły przypuszczenia, że stara się w ten sposób chronić
swoich zwierzchników. W 1986 r. oddelegowano go do polskiej ambasady w Pradze.
Szef Służby Bezpieczeństwa, generał Władysław Ciastoń, również obciążony przez
12
jednego z podejrzanych, objął natomiast funkcję ambasadora w Tiranie .
Górnicy zastrzeleni w kopalni Wujek, zabici w Lubinie, a także Grzegorz Przemyk, Piotr Bartoszcze i ksiądz Popiełuszko to tylko najbardziej znane spośród wielu
ofiar MO i SB. Dochodzenia i procesy karne w tych sprawach za każdym razem
potęgowały wrażenie, że władze chronią sprawców, a odpowiedzialność za zbrodnie sięga aż do kręgów decydentów politycznych. Przeświadczenie to nie zmieniło
się do dzisiaj. Przede wszystkim odcisnęło jednak piętno na przełomie 1989/1990 r.,
budząc ogromne nadzieje na wyjaśnienie tych zbrodni i ukaranie również przywódców politycznych. Liczono, że wreszcie uda się nie tylko postawić przed sądem bezpośrednich sprawców, lecz także ustalić i skazać ich politycznych mocodawców.
1989/1990

Podczas obrad Okrągłego Stołu początkowo nie poruszano tych kwestii. Przewodniczący negocjacjom z ramienia opozycji, w tym zwłaszcza karnista Adam Strzembosz,
stawiali sobie z początku za cel zagwarantowanie niezawisłości sędziowskiej i odpolitycznienie prawa karnego. W pierwszym punkcie opozycja osiągnęła znaczny sukces, w drugim uzyskała zaś niewiele. W związku z tym nie pozostało jej nic innego,
13
jak upublicznić utrzymujące się rozbieżności .
Przełom przyniosły dopiero częściowo wolne wybory z 4 i 18 czerwca 1989. Już
w pierwszej interpelacji posłowie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (OKP)
wezwali MSW do zajęcia stanowiska w sprawie brutalnej akcji milicji przeciwko
pikiecie Konfederacji Polski Niepodległej pod sejmem. Podczas rozpoczętej następnie debaty poseł Tadeusz Kowalczyk sprowokował wiceministra spraw wewnętrznych generała Zbigniewa Pudysza, wołając, że ministerstwo ma na sumieniu sto
politycznych mordów. Zirytowani Pudysz i Kiszczak zażądali odwołania albo udowodnienia tego zarzutu. W rezultacie na jednym z kolejnych posiedzeń sejm podjął
uchwałę o utworzeniu komisji śledczej, zwanej później od nazwiska przewodniczącego „komisją Rokity”. Wniosek poparli również posłowie PZPR i jej dotychczasowych partii satelickich, mimo że sam Kiszczak prowadził jeszcze wówczas
negocjacje w sprawie utworzenia rządu. Przy Okrągłym Stole władze wciąż wie12
13
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rzyły, że także w nowym Sejmie zachowają większość, skoro oddały zaledwie jedną
trzecią miejsc. Większość ta okazała się jednak krucha i 19 sierpnia 1989 Tadeusz
14
Mazowiecki otrzymał misję sformowania gabinetu .
13 września komisja Rokity zebrała się na pierwszym posiedzeniu. Jej członkowie uzgodnili ponad podziałami partyjnymi, że ze względu na niewielką liczebność
nie będą prowadzić własnych śledztw i skupią się na analizie akt. Kierowane wciąż
przez Kiszczaka MSW obiecało udostępnić im stosowne dokumenty i utworzyło
w tym celu odpowiednią komisję wewnętrzną. Początkowo komisję Rokity i tak
interesowały jednak wyłącznie akta śledcze prokuratury, które zamierzała przeanalizować z pomocą biegłych pod kątem ewentualnych nieprawidłowości. Zależało
jej na wskazaniu wypaczeń całego systemu i ustaleniu, czy w poszczególnych sprawach prowadzono śledztwo tak, by chronić sprawców należących do aparatu władzy.
Powierzone komisji zadanie poparli nawet jej członkowie z PZPR pragnący oczyścić
15
ją z zarzutu tuszowania mordów politycznych .
Jesienią 1989 r. trudno zatem mówić o „grubej linii”. Używając tej metafory
w wygłoszonym trzy tygodnie wcześniej exposé, Tadeusz Mazowiecki chciał raczej
16
podkreślić, kto ponosi odpowiedzialność za katastrofalną sytuację gospodarczą .
Nie chodziło bynajmniej o wybielanie upadającego reżimu komunistycznego ani
zerwanie z komunistyczną przeszłością. Co więcej właśnie utworzenie komisji
Rokity wzbudziło ogromne zainteresowanie społeczne. W ciągu kilku tygodni otrzymała ona około tysiąca listów, z których przebijała nadzieja na wyjaśnienie przyczyn i okoliczności nie tylko udokumentowanych zgonów, lecz także przypadków
17
korupcji w milicji, defraudacji oraz brutalnych zachowań funkcjonariuszy . Szerokie kręgi opinii publicznej liczyły na to, że w nowej sytuacji politycznej niezawisły
odtąd wymiar sprawiedliwości wykorzysta ustalenia komisji Rokity i dzięki nowym
śledztwom udowodni winę prawdziwym sprawcom. MSW, a zwłaszcza SB czuły
się natomiast zepchnięte do defensywy, francuski dziennikarz Gabriel M é r é t i k
zastanawiał się zaś, czy odpowiedzialności za ofiary stanu wojennego nie ponosi
również generał Wojciech Jaruzelski, w lipcu 1989 r. wybrany przez Zgromadzenie
Narodowe na prezydenta Polski. Zdaniem Mérétika, chociaż Jaruzelski zdecydowanie odmówił wydania zgody na użycie broni palnej w kopalni Wujek, to miał krew
18
na białych rękawiczkach, w których zamierzał przeprowadzić tę operację . Polskie
wydanie jego książki stało się bestsellerem.
Jak zatem powstało wrażenie, że rozrachunek z komunistyczną dyktaturą postępuje opieszale, a sprawcy wymykają się sprawiedliwości? Latem 1989 r. SB przy14
15
16

17
18
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stąpiła do systematycznego niszczenia akt operacyjnych, co wyszło na jaw przez
pouczający przypadek. Jesienią były funkcjonariusz SB przesłuchiwany przez
senacką Komisję Praw Człowieka zeznał, że w 1986 r. otrzymał polecenie zabójstwa księdza Adolfa Chojnackiego, jednego z kapelanów Solidarności, w upozorowanym wypadku samochodowym. Na prośbę komisji sprawą zajął się Jan Rokita,
który skontaktował się z Rejonowym Urzędem Spraw Wewnętrznych w Suchej
Beskidzkiej. W odpowiedzi tamtejszy szef SB otwarcie przyznał, że we wrześniu
1989 r. na polecenie władz zwierzchnich, wraz z likwidacją stosownego wydziału,
19
cała dokumentacja operacyjna dotycząca księży i parafii została zniszczona . Rokita
wystosował zatem oficjalną interpelację do MSW. Nie doczekawszy się przez dwa
tygodnie żadnych wyjaśnień, 31 stycznia 1990 poinformował o wszystkim opinię
publiczną. W tej sytuacji ministerstwo mogło zrobić tylko jedną rzecz, a mianowicie przedstawić niszczenie akt jako nieszkodliwe, rutynowe działanie, które zostanie
20
natychmiast przerwane . Wybuchł skandal.
Nie miało to jednak wpływu na pracę komisji Rokity, która zgodnie z własną
deklaracją analizowała akta dochodzeniowe prokuratury. Rokita zwrócił się w tej
wyjątkowej sprawie do SB tylko dlatego, że plan morderstwa, nawet jeśli był już
zaawansowany, ostatecznie nie został zrealizowany, a co za tym idzie, prokuratura
nie prowadziła w tej sprawie śledztwa. Rozważał nawet złożenie doniesienia na
funkcjonariuszy w związku z utrudnianiem prac komisji, ale pomysł ten spalił na
21
panewce .
Postępy poszczególnych grup roboczych nie były zadowalające. Rokita skarżył
się później, że członkowie komisji z ramienia tymczasem rozwiązanej PZPR stoso22
wali „cichy, niespektakularny bojkot” jej działań . Z protokołów stenograficznych
wyłania się jednak inny obraz. Wynika z nich bowiem, że w okresie intensywnej
działalności parlamentu w 1990 r. nawet zasiadający w komisji członkowie OKP,
łącznie z Tadeuszem Kowalczykiem, którego głośna uwaga doprowadziła przecież
do utworzenia tego gremium, z trudem znajdowali czas na regularny udział w jego
23
pracach . W wyemitowanym w lipcu programie telewizyjnym Antoni Macierewicz,
będący filarem skrajnie antykomunistycznego skrzydła opozycji, oskarżył komisję
o zacieranie śladów zbrodni MSW. Rokita zaprotestował przeciwko zarzutom swojego dawnego mentora politycznego, uważając je za karalne. Kowalczyk natomiast
24
dodał: „Słuszne byłoby tylko jedno stwierdzenie, że mamy za mało czasu” .
Na tym etapie komisja musiała już mieć świadomość, że wielu zgonów nie uda
się dokładnie wyjaśnić. Już w pierwszych sprawach Jacek Taylor, jeden z najbardziej
19
20
21
22
23
24
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znanych opozycyjnych adwokatów, jako biegły wielokrotnie odradzał komisji ini25
cjowanie kolejnych śledztw . Nierzadko nie mogło być też mowy o motywach politycznych, jak choćby w przypadku rzeszowskiego kierowcy Stanisława Kota, który
w marcu 1982 r. został zatrzymany na ulicy przez milicję w stanie kompletnego upojenia alkoholowego, a osiem dni później zmarł w szpitalu. Funkcjonariusze przyznali
się, że go brutalnie pobili, a sekcja zwłok potwierdziła, że przyczyną śmierci były
obrażenia płuc na skutek pobicia. Mimo to prokuratura wojskowa umorzyła dochodzenie. Podczas obrad komisji Rokita zaproponował wszczęcie kolejnego śledztwa
przeciwko obydwu milicjantom i prokuratorowi wojskowemu, co poparł nawet jeden
z posłów PZPR. Odmienne stanowisko zajął natomiast powołany na biegłego adwokat, który argumentował, że wprawdzie prokuratura swego czasu umorzyła postępowanie, nie wskazując na ewidentną winę funkcjonariuszy, ale starannie przesłuchała
wszystkich milicjantów i nie zdołała ustalić, kto rzeczywiście pobił Kota. Komisja
początkowo odłożyła sprawę do akt bez konkretnego postanowienia, później dopro26
wadziła jednak do wznowienia postępowania .
Kolejny przypadek dotyczył więźnia, który zmarł w zakładzie karnym śmiercią
naturalną. Tym razem organom wymiaru sprawiedliwości można było zarzucić co
27
najwyżej nieudzielenie pomocy . Inny więzień — bezdomna alkoholiczka, została
zamordowana w milicyjnym areszcie przez kobietę osadzoną w tej samej celi. Poseł
Ryszard Wojciechowski z PZPR nie krył oburzenia tym, że osoba aresztowana przez
milicję padła ofiarą samosądu: „To, że ktoś jest alkoholikiem, nie oznacza, że można
28
się godzić z takimi wypadkami” . Jan Lityński z OKP odparł jednak, że również
ta sprawa wykracza poza kompetencje komisji. Podobnie było w wypadku trzech
milicjantów, którzy pobili na śmierć pewnego mężczyznę w jego własnym mieszkaniu. Stanęli za to przed sądem, ale w wyniku amnestii w ogóle nie zaczęli odbywać już i tak łagodnych kar pozbawienia wolności. Poseł sprawozdawca Wojciech
Solarewicz z OKP stwierdził, że nie widzi żadnych możliwości interwencji. „Trzech
funkcjonariuszy zabija człowieka i my nic nie możemy zrobić?” — pytał z niedo29
wierzaniem jego klubowy kolega Maciej Bednarkiewicz . Solarewicz i Bednarkiewicz byli prawnikami i działali w opozycji. W ich wymianie zdań dało się wyczuć
niezadowolenie z tego, że praworządne postępowania w tych sprawach wyraźnie
ograniczają ich szczegółowe wyjaśnienie. Spory w tej kwestii nie pokrywały się
z podziałami partyjnymi w komisji.
Również w sprawach politycznych komisja nie zawsze czyniła postępy. Świadczy o tym chociażby przypadek Kazimierza Majewskiego, działacza „Solidarności”
25

AS, Komisja Rokity, protokół 5. posiedzenia z 13 III 1990, s. 130–138.
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AS, Komisja Rokity, protokół 5. posiedzenia z 13 III 1990, s. 145–146.
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AS, Komisja Rokity, protokół 7. posiedzenia z 31 VII 1990, s. 334.
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AS, Komisja Rokity, protokół 6. posiedzenia z 5 VI 1990, s. 240. Ofiarą był Kazimierz Łazarski.
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z Jeleniej Góry, który w 1982 r. odebrał sobie życie pod wpływem pogróżek przesłuchujących go funkcjonariuszy SB. Wprawdzie tego rodzaju groźby podlegały
karze, ale komisja nie widziała możliwości wszczęcia kolejnego śledztwa, ponieważ prokuratura przesłuchała swego czasu wszystkich świadków i nie można jej
30
było niczego zarzucić .
Bodaj największy sukces komisja osiągnęła w sprawie Bogdana Włosika, dwudziestoletniego ucznia technikum, zastrzelonego przez kapitana SB 13 października
1982 w Nowej Hucie podczas demonstracji przeciwko stanowi wojennemu. Ówczesna prokuratura umorzyła wszczęte zaraz potem śledztwo, uznając, że funkcjonariusz
działał w obronie koniecznej. Na wniosek komisji Rokity postępowanie wznowiono.
W grudniu 1991 r. sprawca został skazany w pierwszej instancji na osiem lat, następnie zaś w drugiej instancji na dziesięć lat pozbawienia wolności, z których odsiedział
pięć i pół roku. Komisja złożyła również doniesienie o popełnieniu przestępstwa
31
przez właściwego prokuratora wojskowego .
W ogłoszonym jesienią 1991 r. raporcie końcowym komisja postulowała
wszczęcie bądź wznowienie 88 postępowań karnych, ponieważ w latach osiemdziesiątych tuszowano prawdę o popełnionych wówczas czynach karalnych. Do lipca
1991 r. prokuratura podjęła już stosowne czynności w 21 sprawach. Podejrzanych
o ciężkie przestępstwa było niemal stu funkcjonariuszy milicji i SB. Komisja doszła
ponadto do wniosku, że ponad siedemdziesięciu prokuratorów ma wątpliwe kwalifikacje moralne do dalszego pełnienia służby i zaleciła ich pilną weryfikację. Prokuratura Generalna poinformowała jednak, że w wielu wypadkach nie pozwalają na to
32
przepisy . W raporcie znalazł się także szczegółowy opis funkcjonowania organów
bezpieczeństwa i ich współdziałania z wymiarem sprawiedliwości, co Rokita już
33
u progu działalności komisji uznał za jej główne zadanie . Trudno było natomiast
„doprowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej wszystkich funkcjona34
riuszy, którzy dopuścili się nadużycia swoich uprawnień” . Z perspektywy czasu
Rokita dostrzegał godny pożałowania ambiwalentny stosunek do prac komisji. Sejm
przyjął wprawdzie jej raport, ale zawarte w nim wnioski nie zostały konsekwentnie
wprowadzone w życie. Władze nieustannie powoływały się na niezawisłość sądownictwa. Praca komisji nie poszła jednak całkowicie na marne, gdyż dzięki jej ustaleniom w siedmiu przypadkach rzeczywiście orzeczone zostały kary pozbawienia
35
wolności .
30
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Do owych siedmiu spraw, w których do 2005 r. zapadły wyroki skazujące, należały oprócz zabójstwa Bogdana Włosika także śmiertelne strzały do manifestantów
w Lubinie w sierpniu 1982 r. Komisja Rokity doszła do wniosku, że bez problemu
można ustalić, kto nakazał wydać oddziałom ZOMO ostrą amunicję i którzy funkcjo36
nariusze jej używali . Nie udało się natomiast udowodnić, kto wydał rozkaz użycia
broni palnej. Procesy w tej sprawie ciągnęły się przez 17 lat. Sądy kilka razy łagodziły orzeczone kary na mocy wcześniejszych amnestii albo umarzały postępowanie
37
ze względu na przedawnienie karalności czynu .
Już w czerwcu 1990 r. komisja pod przewodnictwem Rokity zajęła się również
śmiertelnymi strzałami oddanymi w grudniu 1981 r. w kopalni Wujek. Po przeanalizowaniu akt prokuratury w Gliwicach powołany biegły z zakresu prawa karnego
doszedł do wniosku, że czynności dochodzeniowe rzeczywiście nie przebiegały
poprawnie, gdyż śledczy z góry założyli działanie w obronie koniecznej. Skrytykował także ekspertyzy balistyczne, które nie doprowadziły do ustalenia, z czyjej
broni padły strzały. Ponadto nie wykonano zdjęć ofiar. Prowadzący śledztwo prokurator stwierdził, że wiarygodność milicjantów zeznających w charakterze świadków
budziła jego wątpliwości, postępowanie umorzono zaś najwyraźniej ze względów
politycznych. Drugi biegły poruszył kwestię odpowiedzialności karnej decydentów
i zalecał wszczęcie nowego postępowania. Po krótkiej debacie komisja uznała, że
38
istnieje w tej kwestii uzasadniony interes społeczny . Na grudzień 1990 r. zwołała
nawet posiedzenie wyjazdowe.
Na tej podstawie komisja sformułowała szczegółowe wnioski. Zaleciła wznowienie postępowania w sprawie dziewięciu zabitych górników oraz wszczęcie kolejnego śledztwa przeciwko kierownictwu politycznemu MSW, a zwłaszcza generałowi
Kiszczakowi. Parafowany przezeń i wysłany 13 grudnia przed południem szyfrogram, który dopuszczał użycie broni palnej „w wyjątkowych przypadkach”, przewidziane w dekrecie o stanie wojennym. Niemniej dekret ten został ogłoszony dopiero
17 grudnia i lege artis dopiero wtedy wszedł w życie. Oznaczało to zatem, że użycie broni palnej poprzedniego dnia nie miało podstaw prawnych. Ponadto komisja
uznała, że Trybunał Stanu powinien wyjaśnić, czy podczas tych wydarzeń kierow39
nictwo MSW nie naruszyło swego obowiązku nadzoru .
W rezultacie w Katowicach odbyły się trzy procesy, w których na ławie oskarżonych zasiadło początkowo siedemnastu byłych zomowców. W pierwszych dwóch
postępowaniach Sąd Okręgowy uniewinnił oskarżonych z braku dowodów, uznając,
że nie da się już ustalić, kto oddał strzały. Po uchyleniu obydwu wyroków przez
36
37
38
39
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sąd apelacyjny rozpoczął się trzeci proces, w którym w maju 2007 r., na podstawie
nowych zeznań świadków i po uwzględnieniu amnestii z grudnia 1989 r., dwóch
funkcjonariuszy zostało skazanych na trzy lata, a dwunastu — na dwa i pół roku
pozbawienia wolności. Dowódca oddziału usłyszał wyrok jedenastu lat więzienia.
Rok później, w czerwcu 2008 r., Sąd Apelacyjny w Katowicach zmniejszył karę
dowódcy (do sześciu lat), podwyższył zaś trzynastu jego podwładnym (trzy i pół do
40
czterech lat), sprawę jednego oskarżonego umorzono . Proces wytoczono również
prokuratorowi, który swego czasu umorzył śledztwo w sprawie tragedii w kopalni
Wujek. Generał Kiszczak, którego sprawę wyłączono do odrębnego rozpoznania
ze względu na zły stan zdrowia, został w 1996 r. uniewinniony, w 2004 r. skazany zaś
na karę czterech lat pozbawienia wolności, złagodzoną na mocy amnestii z 1989 r.
do dwóch lat. Obydwa wyroki uchylił Sąd Apelacyjny. W toku kolejnych procesów
starano się przede wszystkim ustalić, czy w tym wypadku można mówić o winie
nieumyślnej oskarżonego, a co za tym idzie, czy zarzucany mu czyn uległ przedaw41
nieniu w 1986 r. W 2011 r. Kiszczak został ostatecznie uniewinniony .
Te przewlekłe procesy stały się w ogóle możliwe tylko dzięki temu, że wraz
z utworzeniem Instytutu Pamięci Narodowej w grudniu 1998 r. wprowadzono pojęcie zbrodni komunistycznej. Zdefiniowano ją jako działania funkcjonariuszy państwa komunistycznego w okresie od 17 września 1939 do 31 lipca 1990, polegające
na stosowaniu represji bądź innych form łamania praw człowieka i stanowiące
42
przestępstwo nawet w myśl obowiązujących wówczas przepisów . Nie oznaczało
to obejścia zasady niedziałania prawa wstecz, ale faktycznie znosiło przedawnienie,
które zaczęło się odtąd liczyć od 1 sierpnia 1990. Zgodnie z Ustawą o IPN wynosi
ono w stosunku do zbrodni komunistycznych 30 lat, a w przypadku zabójstw —
lat 40. Śledztwa prowadził od tego momentu IPN, który w odróżnieniu od niemieckiego Urzędu Pełnomocnika Federalnego do spraw Akt Służby Bezpieczeństwa
43
Byłej NRD (tzw. Instytutu Gaucka) otrzymał uprawnienia śledcze . Regulacje te
wynikały z jednej strony z doświadczeń lat osiemdziesiątych, kiedy to umorzono
znaczną część odnośnych dochodzeń, z drugiej zaś — z nieustannego braku zaufania
do wymiaru sprawiedliwości, którego zerwanie z komunistyczną przeszłością sprowadzało się do osiągnięcia niezawisłości sędziowskiej. Komisja Rokity stworzyła
wprawdzie podstawy do wznowienia śledztw, co spowodowało ogromne oczekiwania, zwłaszcza że w kontekście procesów w sprawie tragedii w kopalni Wujek
początkowo pojawiało się również pytanie o polityczną odpowiedzialność za stan
wojenny; sądy i tym razem zachowały jednak odzyskaną niezawisłość, toteż tych,
40
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którzy liczyli na surowsze wyroki, mogły ogarnąć wątpliwości, czy rozrachunek
z komunistycznym bezprawiem rzeczywiście dokonywany jest wystarczająco stanowczo, prawo karne okazywało się zaś tępym mieczem.
W kontekście zabójstwa Grzegorza Przemyka Rokita wprost wyraził przypuszczenie, że niezmieniony od czasów komunistycznych wymiar sprawiedliwości nadal
44
bez przeszkód tuszuje zbrodnie dyktatury . Komisja Rokity w ogóle nie zajmowała
się śmiercią maturzysty, ponieważ już wiosną 1990 r. prokuratura z własnej inicjatywy wznowiła śledztwo w tej sprawie. Zyskała ona istotne znaczenie z innego
powodu. Tuż po objęciu urzędu wiceministra spraw wewnętrznych w marcu 1990 r.
były dziennikarz opozycyjny Krzysztof Kozłowski dowiedział się, gdzie przechowywane są akta sprawy Przemyka. Niezwłocznie osobiście je przejął i przekazał
prokuraturze. To samowolne posunięcie stanowiło, jak sam przyznawał, świadomy
akt nielojalności wobec ministra Kiszczaka. W okresie transformacji i tak trudno
było mówić o pełnej zaufania współpracy między Kozłowskim a jego przełożonym,
ale obaj darzyli się wzajemnym szacunkiem w swoich skrajnie różnych rolach.
Skonfiskowane dokumenty zawierały jednak dowód na to, że Kiszczak swego czasu
sam nakazał prowadzić śledztwo wyłącznie w jednym kierunku, a mianowicie prze45
ciwko sanitariuszom, którzy zawieźli Przemyka z komisariatu na pogotowie . Akcja
Kozłowskiego jak żadna inna świadczy o tym, że również wiosną 1990 r. rząd Mazowieckiego bynajmniej nie dążył do „grubej linii”, lecz dokonał wówczas raczej ostatecznego zerwania ze starym reżimem. Kilka tygodni później generał Kiszczak podał
się do dymisji.
W 1997 r. zapadł wreszcie wyrok skazujący dyżurnego komisariatu na karę
pozbawienia wolności, utrzymany w mocy przez Sąd Najwyższy w 1999 r. Skazany nie odbył jednak kary ze względu na zły stan zdrowia. Kolejne procesy ruszyły
w latach 2000, 2003 i 2004. Jednak dopiero w 2008 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał drugiego milicjanta z komisariatu przy ul. Jezuickiej za winnego i skazał na osiem lat więzienia; w wyniku amnestii kara została zmniejszona o połowę.
W grudniu 2009 r. wyrok został jednak uchylony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie
46
argumentujący, że sprawa przedawniła się 1 stycznia 2005 . IPN wciąż prowadzi
natomiast postępowanie przeciwko kilku urzędnikom MSW, którym zarzuca utrud47
nianie ówczesnego śledztwa .
Komisja Rokity początkowo nie zajmowała się morderstwem księdza Popiełuszki, ponieważ bezpośredni sprawcy zostali już prawomocnie skazani i z jednym
wyjątkiem nadal siedzieli w więzieniu. Tym razem nie pozostało jej nic innego jak
44
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tylko powołać się na reorganizację wewnętrzną resortu spraw wewnętrznych, która
stanowiła próbę ukrycia zakresu kompetencji jego pracowników i zapoczątkowała
48
przełom w polityce kadrowej . Niezależnie od tego w 1990 r. zostali aresztowani
i postawieni przed sądem generałowie Płatek i Ciastoń. Seria procesów, opartych
na wyjaśnieniach morderców będących ich podwładnymi, zakończyła się w 2002 r.
uniewinnieniem, gdyż żadnemu z oskarżonych nie udało się udowodnić współudziału w zbrodni. Również w tej sprawie nadal trwa śledztwo IPN, którego proku49
ratorzy twierdzą, że bezpośredni sprawcy nie działali z własnej inicjatywy .
Za hipotezą tą kryje się dążenie do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej
całego ówczesnego aparatu władzy. Nie dziwi zatem skala działań IPN, który do
2007 r. wszczął blisko 900 postępowań w sprawie zbrodni komunistycznych i skierował do sądu 333 akty oskarżenia. Obecnie właściwa komisja IPN bada jeszcze
46 prawdopodobnych zbrodni komunistycznych, co do których zachodzi podejrzenie
50
tuszowania dochodzeń . Znaczna część tych śledztw, których zakończenie zapowiedziano na 2016 r., nawiązuje bezpośrednio do prac komisji Rokity. Niejednolity
obraz wyłania się wreszcie także z procesów dotyczących przestępstw popełnionych we wcześniejszych dekadach. Już w latach 1996–1997 w Warszawie i Krakowie zapadły wyroki w sprawie maltretowania kilku więźniów politycznych tuż po
51
wojnie i w okresie stalinizmu . Wiele spraw uległo jednak przedawnieniu nawet
w świetle przepisów z 1998 r. wydłużających stosowne terminy. W maju 2014 r. Sąd
Najwyższy oddalił np. kasację wniesioną przez IPN od wyroku Sądu Okręgowego
w Radomiu, który z uwagi na przedawnienie karalności czynu umorzył postępowanie przeciwko funkcjonariuszowi Urzędu Bezpieczeństwa oskarżonemu o znęcanie
52
się nad aresztantem wiosną 1950 r. Fiaskiem zakończyła się również próba ukarania odpowiedzialnych za zatrzymania protestujących podczas wydarzeń radomskich
w czerwcu 1976 r. Dwaj funkcjonariusze zostali bowiem w 2002 r. uwolnieni od
zarzutu bezprawnego pozbawienia wolności. W 2008 r. prokurator IPN ponownie
wniósł akt oskarżenia przeciwko trzydziestu byłym zomowcom. Sąd i tym razem
53
uznał jednak, że zarzucane im czyny uległy przedawnieniu już w 1995 r. Postępowania w sprawie śmierci dwóch demonstrantów w Radomiu w 1976 r. zostały
umorzone w 2001 r. ze względu na niemożność jednoznacznego ustalenia sprawców.
Probierzem prawnokarnego rozrachunku z komunizmem stały się wreszcie procesy przeciwko generałowi Wojciechowi Jaruzelskiemu, które miały pokazać, czy
48
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można osądzić reżim jako całość. Jako długoletni minister obrony narodowej Jaruzelski był współodpowiedzialny za akcję wojska i milicji przeciwko strajkującym
robotnikom w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu, a także za wprowadzenie stanu wojennego. Z tego względu jak nikt inny symbolizował z jednej strony represyjny charakter reżimu komunistycznego w Polsce, z drugiej zaś jego ustępstwa przy Okrągłym
Stole i pokojową transformację ustrojową. Obydwa postępowania przeciwko niemu
wyraźnie uzmysławiały granice prawnokarnego rozliczania zbrodni komunizmu.
Postępowanie karne w sprawie użycia wojska przeciwko strajkującym robotnikom w grudniu 1970 r. rozpoczęło się w grudniu 1995 r. w Gdańsku. Po pięcioletnim
śledztwie do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko dwunastu osobom. Trwający
dwadzieścia lat proces zakończył się skazaniem dwóch dowódców średniego szczebla na kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. Jaruzelski został uniewinniony, co
jego biograf Paweł K o w a l uznał za jedną z największych kompromitacji polskiego
54
wymiaru sprawiedliwości .
Niepowodzeniem zakończyło się również postępowanie w sprawie ogłoszenia
stanu wojennego. Już w grudniu 1991 r. Konfederacja Polski Niepodległej złożyła
w Trybunale Stanu doniesienie o popełnieniu przestępstwa, wskazując na niekonstytucyjność zarówno samej decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego, jak i utworzenia
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Postępowanie w tej sprawie prowadziła
sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która miała zdecydować
o ewentualnym wniesieniu aktu oskarżenia do Trybunału Stanu. Jeszcze podczas
przesłuchań KPN wysunęła pod adresem Jaruzelskiego absurdalny wręcz zarzut
korupcji i zdrady. Tym samym kluczowe stało się pytanie, czy w grudniu 1981 r. Polsce rzeczywiście groziła radziecka inwazja i czy powstrzymało ją jedynie ogłoszenie
stanu wojennego. W takim wypadku nie można byłoby bowiem mówić o zdradzie.
Dyskusja na ten temat trwa do dziś, chociaż historycy są w dużej mierze zgodni,
55
że polityczną odpowiedzialność za stan wojenny ponosi sam Jaruzelski . Postępowanie w tej sprawie początkowo nie pociągnęło za sobą żadnych skutków prawnych, ponieważ Sejm umorzył je po zwycięstwie lewicy w wyborach we wrześniu
56
1993 r. Nie powiodła się także podjęta równocześnie próba pociągnięcia Jaruzelskiego i Kiszczaka do odpowiedzialności za zniszczenie protokołów posiedzeń Biura
57
Politycznego KC PZPR . Zaledwie cztery lata po upadku komunistycznego reżimu
postkomunistyczna większość w sejmie umorzyła zatem główne postępowanie przeciwko byłemu prezydentowi. Fakt ten jak żaden inny mógł spotęgować wrażenie,
że rozliczenie zbrodni komunistycznych nie udało się z powodu dyspozycyjności
politycznej i nieprzerwanych wpływów byłych komunistów.
54
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Kilkanaście lat później do sądu wpłynął kolejny akt oskarżenia. Tym razem
skierowali go prokuratorzy IPN, którzy uznali internowanie czołowych członków
Solidarności oraz wprowadzenie stanu wojennego za przestępstwo i zarzucili Jaruzelskiemu, Kiszczakowi i siedmiorgu pozostałym oskarżonym utworzenie zorganizowanego związku przestępczego o charakterze zbrojnym oraz podżeganie członków
58
Rady Państwa do złamania konstytucji . Ćwierć wieku po tych wydarzeniach trudno
było jednak prowadzić tego rodzaju proces. Postępowanie przeciwko Eugenii Kemparze, przewodniczącej Ligi Kobiet Polskich (1975–1981) i członkini Rady Państwa
(1976–1985), umorzono z powodu przedawnienia stawianych jej zarzutów. Sprawę
byłego ministra sprawiedliwości Tadeusza Skóry wyłączono do odrębnego rozpoznania ze względu na immunitet sędziowski oskarżonego. Krystyna Marszałek-Młyńczyk, również była członkini Rady Państwa, zmarła w grudniu 2007 r., natomiast
były szef Obrony Cywilnej Kraju generał Tadeusz Tuczapski — w kwietniu 2009 r.
Proces przeciwko byłemu szefowi Sztabu Generalnego Florianowi Siwickiemu,
zawieszony w tym samym roku ze względu na zły stan zdrowia oskarżonego, nie
wrócił już na wokandę przed jego śmiercią. Problemy zdrowotne były także przy59
czyną zawieszenia postępowania przeciwko Wojciechowi Jaruzelskiemu . Również
60
w tym wypadku o wyniku zdecydowała zatem biologia .
Ostatecznie wyrok usłyszało zaledwie dwóch spośród dziewięciorga oskarżonych. Stanisław Kania, poprzednik Jaruzelskiego na stanowisku I sekretarza KC
PZPR, został uniewinniony. Jedynie generałowi Kiszczakowi sąd wymierzył karę
czterech lat pozbawienia wolności, jednocześnie łagodząc ją o połowę na podstawie
amnestii z 1989 r. i zawieszając jej wykonanie na okres próby. Wyrok ten, utrzymany w mocy przez Sąd Apelacyjny, uprawomocnił się w kwietniu 2015 r. Prokurator IPN uznał go za sukces Instytutu, a „w pewnej mierze” także polskiego wymiaru
61
sprawiedliwości .
W lutym 2016 r. w spuściźnie Kiszczaka, przechowywanej w jego domowym
sejfie, została znaleziona owiana legendą teczka „Bolka”, zawierająca tak długo
poszukiwane przez IPN dokumenty potwierdzające współpracę Lecha Wałęsy z SB
62
w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych . Odkrycie to raz jeszcze ukazuje w dramatycznym świetle historyczno-polityczny wymiar rozrachunku z komunizmem. Dla
polskiej prawicy i jej rzeczników w PiS, a zwłaszcza dla ministra obrony narodowej
Antoniego Macierewicza, podpis ten stanowił bowiem długo oczekiwany dowód
58
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na to, że cały ład polityczny III Rzeczypospolitej opiera się na wątpliwych moralnie fundamentach. Czy można wyobrazić sobie lepsze potwierdzenie tezy, zgodnie
z którą przy Okrągłym Stole Wałęsa, a wraz z nim przywódcy Solidarności umożliwili komunistycznym elitom partyjnym i państwowym łagodne przejście do nowego
ustroju? W kwietniu 2016 r. Wałęsa zapoznał się z tymi dokumentami i zakwestiono63
wał ich autentyczność .
Prowadzone od lat dziewięćdziesiątych kontrowersyjne debaty na temat lustracji nie będą w tym miejscu szerzej omawiane, ponieważ prowadzą ostatecznie od
64
sądownictwa karnego do polityki .
PODSUMOWANIE: NIEISTNIEJĄCA „GRUBA LINIA”

Nie było przysłowiowej „grubej kreski”, rozumianej jako podyktowana polityczną
kalkulacją rezygnacja ze skutecznego prawnokarnego rozrachunku z komunistyczną
dyktaturą w Polsce. Co więcej posłowie Solidarności wcześnie, bo tuż po miażdżącym zwycięstwie wyborczym w czerwcu 1989 r. i jeszcze zanim Mazowiecki
w ogóle ukuł powyższe określenie, zadbali o to, by transformacji ustrojowej towarzyszyło wyjaśnienie zbrodni reżimu. Polacy wcześnie zaczęli wiązać bardzo duże
nadzieje z prawem karnym i szybko przeżyli rozczarowanie.
Wynikało to z kilku przyczyn. Wczesne i jednostronne skupienie się na rzekomo
politycznych mordach i zgonach, które w dużej mierze były przedmiotem dochodzeń już w latach osiemdziesiątych, sprawiało wrażenie, że do wykrycia i sprawnego
osądzenia przypadków stronniczości i tuszowania zbrodni wystarczy w zmienionych warunkach jedynie stanowcza wola polityczna. Szybko okazało się jednak, że
parlamentarna komisja śledcza, jaką była komisja Rokity, nie zdoła sprostać temu
zadaniu. Co więcej, już w okresie politycznego przełomu w jej pracach wyraźnie
dały o sobie znać trudności z prawnym wyjaśnieniem poszczególnych spraw. Problemy te podchwycili na etapie rodzącej się polaryzacji sceny partyjnej konserwatywni politycy, jak np. Lech Kaczyński i Antoni Macierewicz, którzy sformułowali
na ich podstawie ostre zarzuty pod adresem lewicowoliberalnych intelektualistów
w rodzaju Bronisława Geremka, Jacka Kuronia i Adama Michnika. Okrągły Stół
oraz zupełnie inaczej pojmowane przez Mazowieckiego sformułowanie „gruba linia”
stały się potężnymi symbolami, utwierdzającymi w przekonaniu, że za pokojowy
przełom zapłacono wysoką cenę, godząc się na niemoralny, brudny interes. Zwycięstwo wyborcze lewicy w 1993 r., wybór Aleksandra Kwaśniewskiego na prezydenta, a także to, że w toczonych w latach dziewięćdziesiątych debatach zwłaszcza

63

Vide Komunikat w sprawie okazania Lechowi Wałęsie teczki TW „Bolka”, https://ipn.gov.pl/pl/
dla-mediow/komunikaty/35983,Komunikat-w-sprawie-okazania-Lechowi-Walesie-teczki-TW-Bolka.
html (dostęp: 8 stycznia 2017).
64
D V
2010, s. 141–151; M
1999, s. 15–25; W
2007; O
2012.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

572

JOACHIM VON PUTTKAMER

Michnik walczył o to, by lustracja nie przeobraziła się w polowanie na czarownice,
sprawiły, że owo poczucie przerodziło się w polityczną ideologię.
Mimo wcześnie podjętych starań nie udało się szczegółowo wyjaśnić zbrodni
reżimu ani też szybko i surowo ukarać sprawców, a tym samym sprostać oczekiwaniom społecznym. Powstało raczej wrażenie, że tuszowanie i manipulacje, które
odcisnęły piętno na śledztwach prowadzonych w latach osiemdziesiątych, bynajmniej się nie skończyły.
Przeciwieństwem komunizmu — jak to ujęła w 1995 r. amerykańska publicystka
65
Tina R o s e n b e r g — nie jest antykomunizm, lecz praworządność . Rozróżnienie
to nawet dwadzieścia lat później nie straciło na aktualności.
Tłumaczenie: Patrycja Pieńkowska-Wiederkehr
WYKAZ CYTOWANYCH ŹRÓDEŁ I LITERATURY PRZEDMIOTU
ŹRÓDŁA RĘKOPIŚMIENNE I MATERIAŁY NIEPUBLIKOWANE

AS, Komisja Rokity = Archiwum Sejmu. Sejm PRL/RP — X Kadencja (1989–1991), protokoły komisji sejmowych, Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, nr 1–8, 17 VIII 1989–9 X 1990
ŹRÓDŁA DRUKOWANE I LITERATURA PRZEDMIOTU

BEREŚ, BURNETKO 1991 = Witold Bereś, Krzysztof Burnetko, Gliniarz z „Tygodnika”.
Rozmowy z byłym ministrem spraw wewnętrznych Krzysztofem Kozłowskim, Warszawa
1991
BORODZIEJ 2010 = Włodzimierz Borodziej, Geschichte Polens im 20. Jahrhundert, München 2010 (Europäische Geschichte im 20. Jahrhundert)
BRZEZIECKI 2015 = Andrzej Brzeziecki, Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego premiera,
Warszawa 2015
DE VRIES 2010 = Tina de Vries, Die rechtliche Aufarbeitung der kommunistischen
Vergangenheit in Polen, w: Die rechtliche Aufarbeitung der kommunistischen
Vergangenheit in Osteuropa, red. Friedrich-Christian Schroeder i Herbert Küpper,
Frankfurt am Main 2010, s. 127–156
EISLER 2000 = Jerzy Eisler, Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa
2000
FALKOWSKA 1989 = Wanda Falkowska, Głosowania nie było, „Prawo i Bezprawie”, nr 2
(23–24), luty–marzec 1989, s. 5–8
GOŁĘBIEWSKI 2014 = Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1984, tom II,
red. Jakub Gołębiewski, Warszawa 2014 (Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Dokumenty, 58)
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KORDAS 2010 = Jerzy Kordas, Wydarzenia 31 sierpnia 1982 r. na Dolnym Śląsku. Geneza,
przebieg, skutki, Wrocław 2010, oai:www.dbc.wroc.pl:10269
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Abstract
Expectations and Disappointments:
Early Attempts to Bring Communist Crimes to Court in Poland
In the summer of 1989, expectations ran high in Poland that crimes that had been committed
or covered up by the communist regime would be investigated and that the perpetrators
and their superiors would be put on trial. The democratic opposition addressed the issue
in the Sejm immediately following the June 1989 elections — even before the Mazowiecki
government was formed. This resulted in the formation of the Rokita commission. However,
judicial and procedural complexities thwarted much of the effort, and commitment to the rule
of law was strong. Under these conditions, the political right promoted the notion that
something was fishy, and Jan Rokita was their first victim. Referring to the image of a „thick
line” they blamed prime minister Mazowiecki for the delay. This was a backward projection,
and a powerful tool to sharpen the emerging political polarization which haunts Polish politics
and society to the present day.
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Ślub Ferdynanda II Habsburga i Marii Anny Wittelsbach
w świetle relacji Jana Firleja z 1600 r.
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U progu XVII w. relacje Zygmunta III Wazy z Habsburgami koncentrowały się na
polityce dynastycznej oraz na bieżących kwestiach polityki zagranicznej. Od 1593 r.
decydujący wpływ na jej kształt miał konflikt habsbursko-osmański. Zabiegi Zygmunta III o utrzymanie przyjaznych stosunków z Habsburgami styryjskimi, a także
z cesarzem Rudolfem II, ilustruje misja podskarbiego koronnego Jana Firleja, który
w 1600 r. został wysłany do Grazu na ślub arcyksięcia Ferdynanda (przyszłego cesa1
rza Ferdynanda II) z Marią Anną Wittelsbach , przy czym zaopatrzono go w instrukcję
2
i list uwierzytelniający na audiencję u Rudolfa II . Pertraktacje powierzone Firlejowi
były kontynuacją wcześniejszej misji Adriana Rembowskiego, który w styczniu tego
3
samego roku posłował na dwór cesarski przebywający wówczas w Pilźnie .
Jan Firlej z Dąbrowicy był synem Jana marszałka wielkiego koronnego i Zofii
4
5
Bonerówny . Urodzony ok. 1564 r. odebrał wykształcenie w Altdorfie, Lipsku,
Padwie i Rzymie. Po zakończeniu podróży edukacyjnej objął urząd podskarbiego
6
7
koronnego (1590) , a następnie otrzymał starostwo lubelskie (1593) . Doświadczenie
w kontaktach międzynarodowych zdobywał pracując w ramach komisji krakowskiej
(1596), która negocjowała z posłami cesarskimi warunki przystąpienia Rzeczypospolitej do Ligii Świętej. Po powrocie ze wspomnianego poselstwa uczestniczył
1
2
3
4
5
6
7
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w działaniach wojennych w Inflantach (1600–1602). Z godności podskarbiego zrezygnował w 1609 r., a w nagrodę za zasługi otrzymał kasztelanię wojnicką (1613).
Kariera Firleja nie była błyskotliwa, co on sam tłumaczył ogromnym obciążeniem,
jakim okazało się sprawowanie obowiązków podskarbińskich, które przysporzyły
8
mu wiele przykrości i długów . Podobne troski przyniosła także powierzona mu
misja zagraniczna, w związku z którą miał stwierdzić, że nie ma w Rzeczypospolitej
9
takiego rotmistrza, którego wyprawa kosztowałaby tyle, ile zlecone mu legacje .
W 1600 r. Jan Firlej reprezentował Zygmunta III na ślubie i weselu arcyksięcia
Ferdynanda i Anny Marii Wittelsbach, siostry księcia bawarskiego Maksymiliana I.
Ślub i uroczystości weselne odbyły się w Grazu — siedzibie styryjskiej linii dynastii Habsburgów, której głową był wówczas właśnie pan młody. Celem naświetlenia
politycznego kontekstu misji Firleja do Grazu w 1600 r. należy zwrócić uwagę na
pozycję, którą zajmowała linia styryjska w rodzinnej konstelacji austriackich Habsburgów, jak również na wyjątkowe związki łączące Graz z Zygmuntem III Wazą.
Linia styryjska wyodrębniła się na mocy testamentu cesarza Ferdynanda I, który
każdemu z trzech synów wyznaczył osobną domenę. Najmłodszy z nich, arcyksiążę
Karol, objął w 1564 r. we władanie tzw. Austrię wewnętrzną wraz z hrabstwem
Gorycji, Istrią, Fiume, Triestem i częścią Friuli, co stanowiło największe wówczas
10
władztwo terytorialnie na terenie Rzeszy . Zgodnie z wolą testatora poszczególni
dziedzice, choć podlegali zwierzchności głowy austriackiej linii Habsburgów, cieszyli się niezależnością w zakresie polityki wewnętrznej, a także mogli wywierać
11
wpływ na stosunki zewnętrzne . Istotnym zadaniem władców styryjskich była
obrona pogranicza habsbursko-tureckiego na odcinku ciągnącym się od Morza
Adriatyckiego do linii rzeki Drawy. Nałożony przez cesarza w 1576 r. obowiązek
spowodował utworzenie dwa lata później w Grazu rady wojennej, niezależnej od
12
pozostałych ośrodków habsburskich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej .
Karol Styryjski zmarł w 1590 r. W związku z niepełnoletnością jego najstarszego
syna, arcyksięcia Ferdynanda, silny wpływ na politykę Habsburgów styryjskich uzyskała arcyksiężna wdowa Maria Wittelsbach. Pozycję swoją osiągnęła dzięki licznemu potomstwu, które stanowiło gwarancję ciągłości austriackiej linii rodu. Warto
podkreślić, że spośród ówczesnych przedstawicieli Habsburgów austriackich poza
Karolem tylko Ferdynand II Tyrolski dochował się legalnego potomstwa, mianowicie
dwóch córek, z których jedna wybrała życie zakonne, druga natomiast została przeznaczona swojemu kuzynowi, przyszłemu cesarzowi Maciejowi. W tej sytuacji jedynymi
męskimi potomkami Habsburgów austriackich byli czterej synowie Karola i Marii.
Prócz nich małżeństwa polityczne mogło zawrzeć siedem córek styryjskiej pary.
8
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Najstarsza córka Karola i Marii, Anna, została w 1592 r. żoną Zygmunta III
Wazy, natomiast po jej śmierci w 1598 r. królową Polski została jej siostra Konstancja (1605). Oba małżeństwa króla, choć zawarte z przyczyn politycznych, były
bardzo udane. Uwagę zwracają również bliskie relacje między królem a teściową,
których dowodem jest obfita korespondencja i czterokrotne wizyty Marii na dwo13
rze Zygmunta (w latach 1592, 1595, 1599, 1605) . Wykładnią relacji osobistych —
skwitowanych przez arcyksiężną stwierdzeniem, że król Polski traktuje ją jak matkę
— była współpraca polityczna. Arcyksiężna występowała w 1595 r. jako mediatorka
między królem polskim a księciem Siedmiogrodu Zygmuntem Batorym, którego
żoną do 1599 r. była druga z kolei córka Karola i Marii — Maria Krystyna. Istnieje
też koncepcja, że to właśnie arcyksiężna Maria doprowadziła do pogodzenia Zyg14
munta III z kanclerzem Janem Zamoyskim .
Działania arcyksiężnej miały na celu skłonienie Rzeczypospolitej do zaangażowania się w Ligę Świętą, a aktywność ta wykorzystywana była przez stronę polską
w pertraktacjach z cesarzem Rudolfem II, który wspierał antyzygmuntowskie poczy15
nania Karola IX Sudermańskiego .
Decyzja o wysłaniu poselstwa do Grazu zapadła podczas sejmu walnego obra16
dującego od 9 do 21 marca 1600 , o czym świadczy treść instrukcji wystawio17
nej Janowi Firlejowi 20 marca . Dokument został włączony do Ksiąg Poselskich
18
Metryki Koronnej wraz z dwoma listami posła do króla pisanymi w trakcie misji .
Jan Firlej miał wyruszyć z Krakowa niedługo po 2 kwietnia. Takie przynajmniej
informacje przekazał kanclerzowi Zamoyskiemu podkanclerzy Piotr Tylicki, który
8 kwietnia wysłał w ślad za posłem kopie listów od hospodara wołoskiego Michała
19
20
Walecznego . W Grazu podskarbi znalazł się 21 kwietnia , gdzie zgodnie z królewskimi poleceniami uczestniczył w ślubie arcyksięcia Ferdynanda i Wittelsbachówny.
Udział przedstawiciela Zygmunta III w uroczystościach był istotny przede wszystkim
z racji dynastyczno-politycznych. W instrukcji wśród zadań posła wyszczególniono
przekazanie pozdrowień członkom dynastii Habsburgów i Wittelsbachów ze szczególnym uwzględnieniem arcyksięcia Maksymiliana, nawet gdyby poseł dowiedział
21
się, że ten ma wobec władcy polskiego złowrogie zamiary .
Polecenie przekazania pozdrowień było równoznaczne ze staraniami o uzyskanie audiencji. Zapewne z uwagi na rangę swoich rozmówców Firlej opisał wszystkie
swoje działania, w tym osobistą rozmowę z arcyksiążętami Ferdynandem i Maciejem,
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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ich matką arcyksiężną Marią, książętami bawarskimi Maksymilianem i Ferdynandem
oraz Marią Wittelsbach. W czasie legacji Firlej nie kładł szczególnego nacisku na
sprawy polityczne. Przyznał, że opuścił miasto przed oficjalnym zakończeniem uroczystości, w szczegółach wydarzeń w Grazu lepiej zorientowany był zaś towarzysz
22
Firleja, prawdopodobnie jego sekretarz — Absalon von Langenau .
Opis wydarzeń, w których uczestniczył Firlej, jest źródłem niezwykle cennym
z uwagi na szereg informacji dotyczących przebiegu samego wesela oraz obyczajowości rycerskiej, której elementy z powodzeniem funkcjonowały jeszcze w końcu
XVI w. Poseł poświęcił wiele miejsca na odnotowanie wszystkich gier i zabaw, którymi umilano czas gościom. Zauważał istotne szczegóły protokołu dyplomatycznego
i drobiazgowo opisywał wszystkie swoje audiencje; informował, kiedy posłowie
obcych państw odbywali wspólne posiłki i spędzali razem czas. W relacji wymienieni zostali z imienia wszyscy najbliżsi nowożeńcom członkowie rodu Habsburgów i Wittelsbachów oraz celebrujący uroczystość hierarcha. Poszczególni posłowie
zostali wyliczeni bez podania nazwisk, z wyjątkiem posła weneckiego — Angelo
23
Badoero .
Zmianę charakteru poselstwa Firleja można zauważyć po jego przybyciu
ok. 4 maja do Wiednia, gdzie zebrał pierwsze istotne z politycznego punktu widzenia informacje. Miasto żyło wówczas informacjami o zdobyciu Waradynu (Oradei) przez hospodara Michała oraz niepewnymi jeszcze doniesieniami o zbieraniu
się wojsk tatarsko-tureckich w okolicach Segedynu. Firlej przekazywał królowi
wieści o śmierci hrabiego Palffy’iego, który dowodził wojskami cesarskimi na
Węgrzech, a uzyskawszy nowe informacje, kierował do swego mocodawcy pytanie o nowelizację wytycznych, z którymi jechał do cesarza, deklarując, że jeśli do
czasu audiencji nie dostanie konkretnych wskazówek, pozostanie przy instrukcji
24
sformułowanej w Warszawie . Informacje o oblężeniu Waradynu były prawdziwe.
Na przełomie kwietnia i maja Michał przemieszczał się wraz z wojskami między
25
Albą Iulią a Fogaraszem, aby na początku maja przekroczyć granicę mołdawską .
Nie chcąc tracić czasu, Firlej zaanonsował, że chciałby powrócić z cesarską odpowiedzią ok. 21 maja, zaznaczając jednak, że będzie to zależne od Rudolfa II, który
26
w tym czasie przebywał w Pilźnie .
Opuszczając Wiedeń, podskarbi koronny liczył na sprawne wywiązanie się
z powierzonej legacji i powrót do obowiązków w kraju. W wigilię Zielonych Świątek, czyli zapowiadanego terminu powrotu, Firlej wysłał z Pragi do Zygmunta III list,
w którym informował, że w czeskiej stolicy przebywa od 12 maja, dotąd nie widział
się jednak z cesarzem, który miał wkrótce nadjechać z Pilzna. Poseł nie był osamot22
23
24
25
26
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niony w swoim oczekiwaniu, ponieważ, jak donosił, spotkał posłów moskiewskich,
27
którzy narzekali, że na audiencję czekają już niemal rok .
Od wysłanników papieża i króla hiszpańskiego Firlej dowiedział się, że Michał
zebrał 40 tys. ludzi i ruszył w stronę Mołdawii, na dowód czego obaj posłowie
28
pokazywali Firlejowi listy od generała Jerzego Basty . Mimo że atak hospodara
29
wołoskiego na Mołdawię spotkał się z oficjalnym sprzeciwem Rudolfa II , z powodzeniem funkcjonowała komisja cesarska zajmująca się wypłatami na wojsko
Michała Walecznego. Wobec takiego obrotu spraw spodziewano się przybycia na
30
dwór posłów tureckich celem zawarcia pokoju między imperiami .
Z powodu nieprzybycia Rudolfa II do Pragi poseł władcy polskiego musiał udać
się do Pilzna, gdzie 3 czerwca udało mu się w końcu uzyskać audiencję. W jej trakcie
poruszone zostały problemy związane z Inflantami, sprawa regulacji kwestii posagu
31
królewskiej ciotki Zofii Brunszwickiej oraz konfliktów między przygraniczną
szlachtą. Najwięcej uwagi poświęcono działalności Michała Walecznego, który po
przejęciu władzy w Siedmiogrodzie, wiosną 1600 r. zajął Mołdawię. Niespodziewana ekspansja hospodara wołoskiego była przedmiotem obustronnych oskarżeń.
Zygmunt III zarzucał cesarzowi wspieranie posunięć Michała mimo jego aliansów
z Imperium Osmańskim, na co ten ripostował, że działania hospodara miały na celu
ograniczenie matactw mołdawskich organizowanych przy pomocy Porty. Nierozwiązaną kwestią pozostawał status Zygmunta Batorego, który popadł w niełaskę
Rudolfa II. Batory starał się odzyskać Siedmiogród przy wsparciu Rzeczypospolitej,
32
co poważnie komplikowało stosunki króla z cesarzem .
W dyplomatycznym zwyczaju po odebraniu ustnej, a następnie pisemnej odpowiedzi legacje zwykły zmierzać ku końcowi. W przypadku misji Firleja nastąpiła
jeszcze dodatkowa wymiana listów w ramach konsultacji posła z Zygmuntem III.
Niestety oba pisma się nie zachowały, co uniemożliwia pełną rekonstrukcję pertraktacji. Druga seria rozmów, która odbyła się 14 czerwca w Pradze, nie przyniosła
33
rezultatów . Ostatecznie Firlej powrócił do kraju, a najpilniejszy problem, którym
było wspólne powstrzymanie działań Michała Walecznego, nie został uzgodniony.
*

Opis uroczystości weselnych w Grazu sporządzony przez podskarbiego koronnego nie jest jedynym źródłem relacjonującym te wydarzenia. Obszerne sprawozdania zawarł w trzech listach z 20–24 kwietnia wspomniany już poseł wenecki
27
28
29
30
31
32
33
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1935, s. 43.
C
1935, s. 43.
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1967, s. 123.
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1935, s. 44.
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2004, s. 144–145.
BK, sygn. 306, k. 14–15v; 245, k. 299–299v; BC, TN 98, s. 113–117.
BK, sygn. 245, k. 300; 245, k. 300–301.
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Angelo Badoero34. Trzecim znanym przekazem jest fragment kalendarza biskupa
Lubljany Thomasa Chröna, który również zanotował informacje związane z tymi
35
uroczystościami .
Najważniejsze uroczystości na europejskich dworach uświetniane były przez
wydarzenia towarzyszące, takie jak turnieje czy uroczyste wjazdy. Trasy orszaków
dekorowano odświętnymi bramami, instalacjami z użyciem m.in. roślin i tkanin.
Pełne przepychu intrady pełniły funkcję wydarzeń ogólnodostępnych. Zabawy rycerskie i turnieje powoli znikały z przestrzeni publicznej i lokowały się na placach zamkowych oraz we wnętrzach, stając się zarezerwowanym dla nielicznych symbolem
36
dawnej tradycji . Organizacja rozrywek rycerskich podczas uroczystości ślubnych
była tradycyjnym elementem uświetniającym tego rodzaju wydarzenia. O randze
tego zwyczaju świadczy list Ferdynanda z lutego 1600 r., w którym opisane zostały
37
właśnie przygotowywane zawody .
Przebieg uroczystości i obchodów w Grazu realizował standardowy program
monarszych zaślubin przełomu XVI i XVII w., rekonstruowany m.in. przez Karolinę
38
T a r g o s z . Relacja Firleja z uroczystości w Grazu rozpoczyna się w momencie
przybycia (przypłynięcia) Wittelsbachówny do miasta, a kończy się opisami zabaw
i rozrywek (bez adnotacji o samym finale obchodów, w którym polski poseł już nie
uczestniczył). Scenariusz uwieczniony w relacji Firleja był analogiczny do przebiegu uroczystości ślubnych rodziców nupturienta z 1571 r. Zaślubiny Karola Styryjskiego i Marii Anny Wittelsbach, jak wykazał Karl Vo c e l k a , należy uznać za
39
wzór tego rodzaju habsburskich uroczystości w drugiej połowie XVI w. Obchody
odbywały się następującymi etapami: uroczysty wjazd, zaślubiny, uczty, turnieje
i przedstawienia. Najpierw uroczystości zorganizowano w Wiedniu, a następnie
40
w Grazu . W 1600 r. świętowano wyłącznie w styryjskiej stolicy (z zachowaniem
jednak wymienionej kolejności), a wydarzenie to było jednym z ostatnich, którym
towarzyszyła późnorenesansowa oprawa.
Zabawy i igrzyska zorganizowane zostały w okolicach wzgórza zamkowego
w Grazu, co odpowiadało wspomnianej wyżej tendencji do zamykania rozrywek elit
przed szerszą publicznością. Wspólny dla wszystkich gości bankiet zorganizowano
wyłącznie po samych zaślubinach, a jego główną atrakcją były tańce. W kolejnych
dniach odbywały się turnieje, podczas których odbywały się paradne starcia grupowe
i pojedynki. Pośród odnotowanych przez Firleja zabaw kilka — dziś nierozpoznawanych, w 1600 r. dobrze jednak znanych zarówno w Grazu, jak i w Krakowie —
34
35
36
37
38
39
40
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zasługuje na szczególną uwagę. Wśród nich znalazły się zawody gonienia z kopią
41
do pierścienia oraz odnotowana przez posła quintana, czyli wywodząca się z Italii
42
konkurencja w trafianiu w zawieszonego na słupie manekina . W drugiej połowie
XVI w. była to popularna rozrywka, w której celem był pokryty złotem i srebrem
43
manekin stylizowany na „Turka” lub „Maura”, co odzwierciedlało ówczesne lęki .
Inny przykład włoskich inspiracji stanowiła konkurencja nazwana przez posła
„barierą pieszą”, czyli rodzaj pieszego pojedynku z ustawioną w poprzek pola walki
44
przegrodą zwaną barriera, sbarra lub lizza .
Prócz zabaw rycerskich Firlej odnotował wystawienie sztuki przez jezuitów.
Zakonnicy w prezencie dla młodej pary przygotowali widowisko Saul und David
do słów biblijnego tekstu z księgi Samuela (6, 5, 14), wystawione w bogatej
45
scenografii z muzyką, śpiewem i tańcami . Na pamiątkę radosnych okoliczności fragment spektaklu wraz z jego podsumowaniem został utrwalony drukiem
46
Georga Widmanstettera . Przygotowany został także panegiryczny druk na cześć
47
pary młodej .
Kunszt i bogactwo powstałych dzieł z powodzeniem wprowadzały w życie
zaadaptowaną przez jezuitów horacjańską zasadę docere et delectare. Uświetnienie
uroczystości przedstawieniem i utworami okolicznościowymi miało poza walorami
estetycznymi wydźwięk polityczny. Muzyczne oraz teatralne widowiska oprócz
sceny jezuickiej z powodzeniem funkcjonowały na dworze w Grazu, gdzie działali
48
profesjonalni kapelmistrzowie . Przyjęte przez Ferdynanda zaangażowanie jezuitów
było bezpośrednim wyrazem jego przychylności dla idei kontrreformacji oraz działalności zakonu na terenie jego władztwa.
Na dary ślubne trzeba zwrócić uwagę w kontekście wyrafinowania artystycznego
dworu styryjskiego ok. 1600 r. Do Grazu sprowadzano artystów z zagranicy, dokonywano zakupów oraz zamówień na szeroką skalę. Ferdynand, zostając w 1619 r.
cesarzem, był niewątpliwie człowiekiem obytym ze sztuką europejskiego formatu.
41

T
2007, s. 85.
Nazwa quintana pochodziła od piątej ulicy w obozie rzymskim, pełniącej funkcję placu ćwiczeń
dla legionistów, cf. T
2007, s. 119.
43
K
1996, s. 117.
44
T
2007, s. 91.
45
F
1991, s. 9–11.
46
K
1970, s. 27–28.
47
Carmen 1600.
48
Ferdynand II, podobnie jak jego ojciec, inwestował w muzyków, sprawiając im ok. 60 nowych
instrumentów, co pozwoliło na stworzenie nowoczesnej orkiestry symfonicznej (T
1991, s. 79). Na
rozbudowę zaplecza muzycznego na tamtejszym dworze bez wątpienia wpłynęły kontakty z dworem
monachijskim. W XVI w. orkiestra pod patronatem Wittelsbachów cieszyła się mianem jednej z najlepszych w Europie (S
1992, s. 252–253). Wśród muzyków rezydujących na dworze bawarskim
znajdowały się takie postaci, jak Andreas Zauner, Ludwig Daser czy Orlando di Lasso (S
1992,
s. 212–213).
42
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Znane są kosztowności, które pojawiły się z okazji chrztu Ferdynanda, nie istnieją
49
jednak dokładne spisy podarków oraz wiana, które wniosła Maria Anna . Johann
Franzl podaje, że podarki ślubne były równie okazałe co uroczystości. Pośród prezentów od arcyksiążąt oraz ziem Karyntii i Styrii znajdowały się naszyjniki z rubinów,
pereł, diamentów, czarki wypełnione stoma sztukami złota oraz zamknięty w czte50
rech skrzyniach komplet srebrnej zastawy stołowej . Bezsprzecznym świadectwem
poziomu artystycznego dworu, a także doniosłości wydarzenia jest wskazany przez
51
Gottfrieda Biedermanna kielich z macicy perłowej , znajdujący się obecnie w zbiorach Kunsthistorisches Museum w Wiedniu. Stanowi on część kompletu wykonanego w Norymberdze przez Friedricha Hillebranda a zamówionego przed 1600 r.
przez ojca panny młodej, Wilhelma V. Srebrne pozłacane kielichy zdobione macicą
52
perłową, szmaragdami i rubinami nawiązywały do sztuki indyjskiej . Komplet stanowiło osiem kielichów podwójnych oraz dwa o nakryciach zwieńczonych bukietem delikatnych kwiatów. Przywołany prezent oczywiście miał nie tylko być godny
obdarowanego, lecz stanowić także świadectwo smaku i możliwości donatora.
Poza szczegółami uroczystości Firlej w swojej relacji odnotował szereg istotnych elementów protokołu dyplomatycznego, związanych czy to z własnymi okolicznościowymi audiencjami (rozmowy, wymiana listów, przekazywanie prezentów),
53
czy to z konfliktem o precedencję między posłami Wenecji i Palatynatu .
*

Wysłany na dwory habsburskie Jan Firlej był niewątpliwie bacznym obserwatorem
życia społecznego i politycznego. Mając na uwadze to, że jego relacja z wydarzeń
w Grazu stanowi cenne źródło pozostające w związku ze znanymi opisami uroczy54
stości ślubnych Zygmunta III z Habsburżankami Anną i Konstancją , zamieszczamy
w aneksie jej edycję. Transkrypcja została przygotowana według zasad instrukcji
55
wydawania tekstów staropolskich , przy czym dokonano normalizacji wahań form
do najczęściej występujących w źródle oraz rozwinięto konwencjonalne zwroty
grzecznościowe.

49
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KHM 2017.
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Na temat tego rodzaju prób naruszenia przyjętej hierarchii, które mogły zakończyć się wykluczeniem z udziału w obchodach jednej ze stron vide m.in. T
2007, s. 59.
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ANEKS

KOPIA: AGAD, MK, LL 27, K. 48–50V
56

RELACJA LISTOWNA PANA PODSKARBIEGO KORONNEGO
Z GRAZU57 O WESELU ARCYKSIĄŻĘCIA FERDYNANDA58 JEGO MIŁOŚCI

Oznajmuję Waszej Królewskiej Miłości, memu miłościwemu panu,59 iżem 21 Aprilis,
to jest w piątek przed weselem, przyjachał do Grazu na południe. Tegoż dnia książęta
60
Ich Miłości bawarskie, to jest Maksymilian , który na ten czas księstwo bawarskie
61
sprawuje, drugi coadiutor koleński , trzeci Albrycht62 bracia rodzeni i Ferdynand63,
64
stryj ich, wjachali ku wieczorowi do Grazu z panną młodą , przeciwko którym arcy65
książę Jego Miłość Ferdynand z Maksymilianem bratem swym i arcyksiążęciem
66
67
Mathiaszem stryjem dobre pół mile przed miasto wyjeżdżali i tam nad rzeką Mura
w namieciech z panną młodą i z książęty bawarskiemi witali się, którzy aż tamtego
68
miejsca na łodzi przykrytej z Bruku przypłynęli, a stamtąd dopiero białegłowy na
wozy, a mężczyźni na konie powsiadali. Nazajutrz, jako w sobotę, miałem audientią
69
naprzód u arcyksiążęcia Jego Miłości Ferdynanda, potym u arcyksiężnej Jej Miłości, na której sprawowałem to, co mi w instruktiej Waszej Królewskiej Miłości jest
poruczono. Z wielką ludzkością i uczciwością jest od wszystkich tu książąt przyjęty,
56

Jan Firlej h. Lewart (ok.1550–1614) — podskarbi wielki koronny (1590–1609), starosta lubelski
(1593–1614), kasztelan wojnicki (1613–1614).
57
Graz (niem. Graz, pol. hist. Grodziec) — miasto nad rzeką Mura, ówcześnie siedziba styryjskiej
linii Habsburgów.
58
Ferdynand II Habsburg (1578–1637) — arcyksiążę, głowa styryjskiej linii Habsburgów (od 1590),
król Czech (1617–1637) i Węgier (1618–1637), cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego (1619–1637).
59
Zygmunt III Waza (1566–1632) — król Polski i wielki książę litewski (1587–1632), król Szwecji
(1592–1599).
60
Maksymilian I Wittelsbach (1573–1651) — książę Bawarii (1597–1648), elektor Palatynatu
Reńskiego (1623–1648), elektor Bawarii (nowa kreacja) (1648–1651).
61
Ferdynand Wittelsbach (1577–1650) — biskup koadiutor diecezji kolońskiej (1595–1612), biskup Liège (1601–1650), Münsteru (1611–1650), Hildesheim (1611–1650) i Paderbornu (1618–1650),
arcybiskup elektor Kolonii (1612–1650).
62
Albrecht VI Wittelsbach (1584–1666).
63
Ferdynand Wittelsbach (1550–1608).
64
Maria Anna Wittelsbach (1574–1616) — księżniczka bawarska, arcyksiężna (od 1600).
65
Maksymilian Ernest Habsburg (1583–1616) — komtur krajowy Zakonu Szpitala Najświętszej
Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie na Austrię (1616).
66
Maciej Habsburg (1557–1619) — arcyksiążę, ówcześnie sprawujący rządy w Górnej i Dolnej
Austrii (1593–1619), król Węgier (1608–1618) i Czech (1611–1617), cesarz Świętego Cesarstwa
Rzymskiego (1612–1619).
67
Mura (niem. Mur) — rzeka, nad którą położony jest Graz. Wypływa w alpejskim paśmie Taur
Wysokich, wpada do Drawy.
68
Bruck an der Mur (niem. Bruck an der Mur) — miasto nad rzeką Murą, obecnie w Austrii.
69
Maria Anna Wittelsbach (1551–1608) — księżniczka bawarska, arcyksiężna (1571–1608), matka
przyszłego cesarza Ferdynanda II Habsburga.
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którzy w osobie mojej Waszej Królewskiej Miłości osobę jako najbarziej uważyć
chcieli i wdzięcznie przyjąwszy arcyksiążę Ferdynand i arcyksiężna stara oświadczenie to chęci Waszej Królewskiej Miłości ku nim, przez to poselstwo i winszowanie tego małżeństwa i nowego związku domów tych zacnych, do którego też Wasza
70
Królewska Miłość należeć raczysz , ofiarowali wzajem in amplissima forma wszelaką przyjacielską chęć i posługi swe Waszej Królewskiej Miłości, gdyż i tego słowa
arcyksiążę Ferdynand użył. Nawiedzałem potym arcyksiążę Mathiasza imieniem
Waszej Królewskiej Miłości i z ofiarowaniem także chęci Waszej Królewskiej Miłości, który wprawdzie przyjął mię też dosyć ludzko i wskazanie Waszej Królewskiej
Miłości wdzięcznie przyjął i wzajem się też ofiarował, ale mię jednak cum maiore
gravitate odprawował. Książę Jego Miłość bawarskie Maksymilian, który państwo
bawarskie na ten czas sprawuje, któregom także nawiedzał, humanissime nawiedzenie od Waszej Królewskiej Miłości przyjął i tak w odpowiedzi, którą mi dawał, jako
w ceremoniach większe tytuły i obserwantią niż arcyksiążęta rakuskie Waszej Królewskiej Miłości tribuebat. Ferdynand stryj książęcia bawarskiego, jako stary,
antiquori stylo mię odprawował. U paniej młodej nie zdarzyła mi się tego dnia
audientia dla niejakiej omyłki tych, którzy jej na mię żądać mieli, z czego ona pilno
się wymawiała i ochmistrza swego do gospody mojej wymawiać się z tego słała,
zaczym przyszło mi w poniedziałek aż po weselu i witać, i winszować, i upominek
Waszej Królewskiej Miłości oddawać, który barzo wdzięcznie przyjęła i mnie też
71
w oduznym arcyksiężna Jej Miłość młoda Leonara , która przy niej stała, wianek
perłowy z pierścionkiem do niego przywiązanym darowała. Posłowie od inszych
72
73
panów krześciańskich ci byli: od Ojca Świętego kardynał Dietrichstein , jako
legatus de latere, który też ślub dawał, od cesarza Jego Miłości arcyksiążę Mathiasz,
od króla hiszpańskiego oczekiwano zlecenia na arcyksiążę Maksymiliana młodego,
ale nie przybyło, a jakom tu dopiero od pewnych ludzi poczuł nie bez przyczyny, bo
tu w Wiedniu o tym, acz jeszcze cicho szepcą, żeby król hiszpański miał umrzeć
74
jedno, że tego tają. O cesarzowej , która w Hiszpaniej była, głośniej i pewniej twierdzą, że ta umarła. Do tego był też od Rzeczypospolitej Weneckiej poseł Angelo
75
76
Badoero, od pfalzgrafa elektora , od księcia mantuańskiego i od biskupa bamber77
skiego . Po weselu już w kilka dni przybył jeszcze za mnie poseł od księcia florenc-

70

Pierwszą żoną Zygmunta III była Anna Habsburg (1573–1598; poślubiona w 1592), siostra Ferdynanda II Habsburga.
71
Eleonora Habsburg (1582–1620) — arcyksiężniczka, niezamężna wstąpiła do klasztoru klarysek
w Hall in Tirol (1607).
72
Klemens VIII (właść. Hipolit Aldobrandini; 1536–1605) — papież (1592–1605).
73
Franciszek Dietrichstein (1570–1636), kardynał (1599–1636), biskup Ołomuńca (1599–1636).
74
Maria Habsburg (1528–1603) — żona Maksymiliana II, zamieszkała w Hiszpanii (od 1576).
75
Fryderyk IV Wittelsbach (1574–1610) — elektor Palatynatu (1583–1610; rządził od 1592).
76
Wincenty I Gonzaga (1562–1612) — książę Mantui.
77
Jan Filip von Gebsattel (1555–1609) — książę biskup Bambergu (1599–1612).
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kiego78, który jednak in publicis actibus się nie ukazował i jako słyszę ma ich jeszcze
nieco od biskupów i książąt rzeskich przybyć po weselu z upominkami, którzy, strzegąc się kontrowersjej o precedentią na wesele posłać nie chcieli, jakoż nie było przecię bez tej kontrowersjej, bo poseł pfalzgrafa kurfiesta nie chciał puścić przed sobą
posła weneckiego, acz był i o mnie pośle Waszej Królewskiej Miłości wzmiankę
uczynił, ale go tam sami arcyksiążęta Ich Miłości z tego zradzili i ustąpił był potym.
Wszakże weneckiemu ustąpić żadnym sposobem nie chciał, wenecki też raczej odjachać, aniżeli puścić go przed sobą deklarował się. A iż arcyksiążęciu i na weneckiej
przyjaźni, i na kurfistowskiej siła należało, szukał tych sposobów z inszymi książęty,
aby byli obudwu kontentować mogli, na której disceptacjej i deliberacjej cały dzień
79
niedzielny strawili, tak iż aż w samy wieczór przy świecach do kościoła do ślubu
przyszli i godzinę albo dwie w noc ślub się dokończył, po którym in publico jedli
i taniec niedługo odprawowali. A medium to między temi posły naleźli, iż poseł kurfistowski nie miał między inszymi posły miejsca mieć, ale między książęty, tak iż
książę bawarskie miejsce mu przed sobą puścił i w kościele, i u stołu, z czego też
poseł wenecki był dosyć kontent, iż zaraz po mnie miejsce swoje miał. W poniedziałek jedliśmy także in publico z książęty wieczerzą, ale poseł pfalzgrafów już drugi
raz nie był u stoła. Po wieczerzy tańce odprawowali, w których naprzód pani młoda,
książęta powinne swe i posły od powinnych, między którymi i Waszą Królewską
Miłość w taniec wywodziła. W insze dni już więcej in publico książęta nie jadały,
tylko privatim sami z sobą, a nas posły wszystkie jako i insze goście w gospodach
lautissime częstowano i podejmowano wszystkimi potrzebami. We wtorek dla niepogody igrzysk żadnych na placu nie stroili, ale jednak wieczór maszkary kosztowne na
zamku białegłowy sprawowały, którym się tam niektórzy moi przypatrowali. We
środę na rynku do pierścienia w maszkarach strojnych z rozmaitemi inwencjami na
plac przyjeżdżając, goniono, w której gonitwie arcyksiążę Jego Miłość Ferdynand
ze trzema drugimi szlachcicami dworu swego mantenitormi byli i sam arcyksiążę
bez wszego pochlebstwa dank odniozł. We czwartek do kwintany gonili także
w maszkarach z rozmaitemi i kosztownemi, a inakszemi inwencjami na plac przyjeżdżając, w której gonitwie arcyksiążę Mathiasz z koniuszem swym Włochem na imię
Caprianem mantenitorem był. W piątek i ani już arcyksiążęta i książęta insze żegnał,
którzy mi też listy do Waszej Królewskiej Miłości oddali (oprócz arcyksiążęcia
Mathiasza), które sam da Pan Bóg Waszej Królewskiej Miłości oddam. W sobotę po
obiedzie odjachałem, to jest 29 Aprilis, inszy też posłowie w tenże czas żegnali i rozjachać się mieli. Książęta mieli tam jeszcze z kilka dni po nas mieszkać dla dalszych
igrzysk i krotofil, bo mieli jeszcze barierę pieszą na placu odprawować, w której
książę bawarskie miał być mantenitorem, i drugiego dnia mieli na wysoki zamek się
78

Ferdynand I Medyceusz (1549–1609) — kardynał (1562–1587), wielki książę Toskanii
(1587–1609).
79
Thomaskapelle — romańska rotunda z XII w., przebudowana w XVI w., pełniła funkcje kościoła
zamkowego.
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przejeździć, z dział do celu z niego strzelać i insze ognie przyprawne stroić; więc
80
komedie dwie u jezuitów być miały. Zamku zbudowanego z tarcic przed miastem
mieli z obozu dobywać, strzelby i ognie rozmaite koło niego czynić i na koniec go
81
spalić. Łowów też mieli zażywać i inszych krotofil, o czym pan Langnau , sługa
Waszej Królewskiej Miłości, będzie mógł dostateczniejszą sprawę dać, który tam
jeszcze po mnie pozostał. Tu w Wiedniu zastałem niektóre nowiny, które nie wiem,
82
jeśli Grazu wiedziano, a umyślnie ich tajono, mianowicie ich Waradzyn Michał
83
wojewoda multański (acz to jeszcze nie za pewne udają) obległ i iż Turków i Tata84
rów niemałe wojska około Segetu są. Tu wielka niegotowość, a za tym i trwoga
w tych ludziach jest, dopiero służbę przypowiadają żołnierzom, którzy nierychło
będą mogli ściągnąć się i przybyć na posiłek tam, kiedy by ich już teraz była potrzeba.
85
Pan Palffy , też przedni wódz węgierskiej ziemie, w tych czasiech umarł. Hetmanem
86
generalnym nad wojski cesarskiemi każą być książęciu di Mercurio Francuzowi.
87
Książe bawarskie Wilhelm , który już privatam vitam wiódł, zdawszy państwo Maksymilianowi synowi, snadź też w tych dniach miał umrzeć. Ja do dworu cesarza Jego
Miłości jadę nic nie mieszkając, o którym jeszcze nic pewnego w Wiedniu nie wie88
89
dzą, jeśli się z Pilzna do Pragi ruszył, posłałem już jednak naprzód, dając znać
o przyjeździe swym. Za tym odkryciem się Michała wojewody z nieprzyjaźnią ku
cesarzowi Jego Miłości nie wiem, nie będzieli się zdało Waszej Królewskiej Miłości
posłać mi nową jaką informacją, a zwłaszcza z strony tego, gdyby się ode mnie
dopytywano, jeśli Wasza Królewska Miłość (jako to tu niektórzy udawają) do spraw
90
siedmiogrodzkich przymięszywać się raczysz albo masz wolą, rad bym wiedział,
80

Katedra Świętego Idziego, kościół użytkowany przez zakon Jezuitów (1577–1773).
Absolon von Langenau (?–?) — komornik królewski, towarzysz poselstwa Jana Firleja (1600),
organizator pobytu w Polsce arcyksiężnej Marii (1605).
82
Waradyn (niem. Großwardein, rum. Oradea, węg. Nagyvárad, pol. hist. Wielki Waradyn) — miasto nad rzeką Crișul, obecnie w Rumunii, ówcześnie na terenie Księstwa Siedmiogrodu zależnego od
Imperium Osmańskiego (od 1541–1600).
83
Michał Waleczny (niem. Michael der Tapfere, rum. Mihai Viteazul) (1557–1601) — hospodar
wołoski (1593–1600), mołdawski (1600), książę Siedmiogrodu (1599–1600).
84
Segedyn (niem. Segedin, węg. Szeged) — miasto nad rzeką Cisą, obecnie na Węgrzech, ówcześnie pod panowaniem Imperium Osmańskiego (1526–1686).
85
Palffy Miklos (1552–1600) — stolnik cesarski (1576–1584), szambelan cesarski (1581–1600),
hrabia (1599–1600).
86
Mercoeur, Filip Emmanuel (1558–1602) — marszałek polowy wojsk habsburskich na Węgrzech.
87
Wilhelm V Wittelsbach (1548–1626) — książę Bawarii (1579–1597).
88
Pilzno (czes. Plzeň, niem. Pilsen) — ówcześnie pod panowaniem Habsburgów (od 1526); dwór
cesarski w latach 1599–1600 rezydował w Pilznie z powodu zarazy panującej w Pradze.
89
Praga (czes. Praha, niem. Prag) — ówcześnie pod panowaniem Habsburgów (od 1526), miasto
rezydencjonalne Rudolfa II (od 1583).
90
Sprawy siedmiogrodzkie — działalność Michała Walecznego, który, podporządkowując sobie
Księstwo Siedmiogrodu, naruszył wpływy Habsburgów i Rzeczypospolitej w tym regionie (1599–
1600).
81
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jakoby w tej mierze in terminis odpowiadać. Ja jednak dotąd, póki nowej informacjej
od Waszej Królewskiej Miłości mieć nie będę, nie odstąpię w niczym od instruktiej
Waszej Królewskiej Miłości mnie danej, a chciałbym się z pilnością o to starać,
żebym przed świątkami był od Cesarza Jego Miłości odprawion albo zaraz po świątkach. Pewienem, iż to moje pisanie długie, którem rozumiał, że powinność moja na
mnie wyciągała, abym jako naprędzej dostateczną relacją o rzeczach, które się
w Grazu toczyły, Waszej Królewskiej Miłości wypisał z miłościwą łaską od Waszej
Królewskiej Miłości będzie przyjęte, gdyż wolę importunitate peccare, niżeliby na
pilności mojej w posługach mnie od Waszej Królewskiej Miłości zleconych schodzić
co miało. Zalecam z tym powtóre naniższe posługi me w miłościwą łaskę Waszej
Królewskiej Miłości pana mego miłościwego z Wiednia 4 Maii 1600
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Abstract
The paper proposes an edition of a letter sent from Vienna on 4th May 1600 from Polish legate
Jan Firlej to Polish king Zygmunt III. The Copy of the document is being kept in The Central
Archives of Historical Records in Warsaw in Metryka Koronna in Libri Legationum 27,
k. 48–50v. In March 1600 Jan Firlej was sent in diplomatic envoy at the court of Habsburgs
in Graz. His mission was focused on the wedding of archduke Ferdinand with Mary Anna
Wittelsbach. The letter was written after ceremonies and is one of the most interesting records
of etiquette at European court in the end of 16th century. Firlej noted a lot of amusement
and shows ogranised during this happy circumstance. Furthermore, the envoy passed on many
people form Habsburg and Wittelsbach families and ambasadors took part in the wedding.
This detailed relation is a lion’s share of the letter. The second part contains some news
and canard heared in Graz and Vienna with respect to campaigns conducted by Michael
the Brave. Moreover, the letter is a special kind of artefact which is showing not only court’s
life in early modern Europe, but also the way of communication between king and envoy.
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do Małgorzaty
z Nawarry)

Jerzy Strzelczyk

PIÓRO W WĄTŁYCH DŁONIACH
Format A5, s. 418
ISBN DiG 978-83-286-0016-4
ISBN La Rama 979-10-95627-31-9
Bieżący tom, trzeci z kolei, kończy prezentację kobiecej twórczości pisarskiej
w dawnych czasach, to znaczy w starożytności i wiekach średnich z „otwarciem okna” na czasy późniejsze. Rzeczywiście, tylko o „otwarciu okna”, czy
raczej — maleńkiego lufcika, może być mowa. O ile w dwóch pierwszych
tomach Pióra w wątłych dłoniach, doprowadzonych mniej więcej do przełomu XIII i XIV w., można było w zasadzie ogarnąć i próbować przedstawić
wszystkie wybitniejsze, a przynajmniej znane nam osiągnięcia niewieściego
pióra, dla wieków XIV i XV, tym bardziej zaś w odniesieniu do następnych
stuleci, byłoby to zupełnie niemożliwe, przede wszystkim ze względu na
szybko narastający i różnicujący się dorobek pisarski kobiet, w wieku XVI
przybierający już wręcz lawinowy charakter.
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Rozwiązanie KPP oczyma Stanisława Radkiewicza*
Słowa klucze: Stanisław Radkiewicz, Komunistyczna Partia Polski, KPP, Międzynarodówka
Komunistyczna
Keywords: Stanisław Radkiewicz, Communist Party of Poland, CPP, Communist International

Kiedy 13 grudnia 1987 umarł Stanisław Radkiewicz, minister bezpieczeństwa publicznego w latach 1944–1954, jego córki zostały zaproszone do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i poproszone o wydanie jakichkolwiek dokumentów, które znalazłyby
się w trakcie likwidacji mieszkania zmarłego. Radkiewiczówny zignorowały tę prośbę
i wywiozły prywatne archiwum ojca za granicę. Owa niewielka kolekcja zawiera
kilkadziesiąt zdjęć i kilkanaście dokumentów, a wśród nich oryginał rękopisu zatytułowanego „Rozwiązanie KPP (Niektóre spostrzeżenia i uwagi)”**. Spisany przez
Radkiewicza na piętnastu kartach formatu A4 dość wyraźnym i regularnym pismem
z kilkoma wtrętami oraz licznymi przekreśleniami i poprawkami zachował się w pogiętej żółtej kopercie, w której zapewne żona Radkiewicza, Ruta, kiedyś otrzymała pensję
(może świadczyć o tym napis czerwonym ołówkiem 1/ Radkiewicz Ruta, VII 2.252,
60). Na dole koperty naniesiono prawie na pewno ręką Radkiewicza:
A. A.
KPP
38

Opisywany dokument dzieli się na dwie wyraźnie rozdzielone części. Pierwsza z nich, podana tu do druku, to osobista relacja Radkiewicza na temat okoliczności towarzyszących rozwiązaniu Komunistycznej Partii Polski (KPP); druga jest
* Dziękuję córce Stanisława Radkiewicza za udostępnienie mi pozostającego w prywatnych zbiorach rodzinnych rękopisu jej ojca i za pomoc przy jego opracowaniu.
** Dziękuję także mgr Katarzynie Gołąbek za naukową edycję tekstu źródłowego opublikowanego
w tym arytkule.
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znacznie mniej interesująca i postanowiono jej nie publikować. Szczególnie druga,
niepublikowana tu część relacji, spisana językiem komunistycznej broszury propagandowej, zawiera ogólne uwagi autora na temat sytuacji Polski w latach 1937–1939,
udziału byłych członków KPP w życiu politycznym tego okresu oraz kilkuzdaniowe
wspomnienie o udziale Radkiewicza w Batalionach Obrońców Warszawy we wrześniu 1939 r. Z uwag w tekście wynika, że rękopis powstał ok. 1958 r., kiedy jego
autor był „bezrobotny” i czasowo usunięty z PZPR.
Historia rozwiązania Komunistycznej Partii Polski należy do stosunkowo ważnych, lecz ciągle niewyjaśnionych epizodów najnowszych dziejów Polski. Nieliczne
historie KPP i liczniejsze artykuły poświęcone rozwiązaniu partii przedstawiają je
w różny, niejasny, a często wręcz sprzeczny sposób. Szczególnie wczesne prace
wydane w Polsce i ZSRR w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. są mało
wiarygodne. Badacze pracujący na Zachodzie poza zasięgiem cenzury i policji nie
mieli dostępu do najważniejszych źródeł, więc o spornych epizodach z historii KPP
1
pisali w sposób bardzo ogólny . Marian K. D z i e w a n o w s k i w swojej książce
o polskim ruchu komunistycznym podrozdział dotyczący rozwiązania KPP zatytuło2
wał „A mystery wrapped in enigma” .
Henryk C i m e k i Lucjan K i e s z c z y ń s k i , autorzy późnej, „oficjalnej” historii
3
KPP wydanej w 1984 r. przez Instytut Historii Ruchu Robotniczego Akademii Nauk
Społecznych PZPR w serii Stulecie Polskiego Ruchu Robotniczego, twierdzą, że Międzynarodówka Komunistyczna (MK) podjęła decyzję o rozwiązaniu KPP na początku
1938 r. Wiosną tego roku do Polski skierowano „niższych funkcjonariuszy MK”, którzy
mieli wykonać tę decyzję, nie kontaktując się jednakże z Tymczasowym Kierownictwem KPP spenetrowanym jakoby przez „agentów policji i prowokatorów”. Wysłannicy
MK, niezidentyfikowani przez Cimka i Kieszczyńskiego z nazwiska, napotkali jednak
opór działaczy terenowych i w czerwcu 1938 r. poinformowali Tymczasowe Kierownictwo KPP (nieformalne kierownictwo partii wyłonione po utracie kontaktu kierownictwa krajowego z zagranicą) o zakazie działania partii i stowarzyszonych organizacji.
Dodatkowo, aby przyspieszyć rozwiązanie KPP, napisali tzw. Referat przedstawiciela
Kominternu w sprawie Komunistycznej Partii Polski, rozprowadzony wśród członków
KPP. Dokument powtarzał tezę o „sieci defensywiacko-prowokatorskiej” w partii, obiecywał zbudować nową organizację „na zdrowych proletariackich podstawach” i groził,
4
że próby prowadzenia dalszej działalności zostaną uznane za akt prowokacji .
Antoni C z u b i ń s k i , jeden z najbardziej prominentnych historyków PRL,
przedstawił w 1985 r. podobną wersję. Już od maja 1937 r. aresztowano polskich
komunistów w ZSRR, w tym przedstawiciela KC KPP przy KW MK i działaczy ściąganych z Zachodu i z Hiszpanii. Praca KPP uległa dezorganizacji, ale nie było żadnej
1
2
3
4

K
D
C
C

,K
,K

1967, s. 430–444; W
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1984, s. 440.
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oficjalnej wiadomości na temat jej sytuacji. W styczniu 1938 r. „Kommunisticzeskij
Internacjonał”, organ KW MK, pisał o kryzysie KPP wywołanym przez sanacyjnych
i trockistowskich prowokatorów. Polskim komunistom walczącym w Hiszpanii wiadomość o rozwiązaniu partii podano na przełomie stycznia i lutego 1938 r. Do kraju
docierały tylko nieoficjalne wiadomości i KPP działała nadal. Formalną decyzję,
pisze Czubiński, MK podjęła latem 1938 r., ale nieznany jest oficjalny dokument
w tej sprawie, jego data i przytoczone w nim merytoryczne argumenty. Czubiński nie
5
podaje też, którzy to pełnomocnicy MK przeprowadzali likwidację w Polsce .
Henryk Cimek, politolog, historyk dziejów ruchu robotniczego, wydał swoją
6
kolejną pracę na progu wolności i mógł o rozwiązaniu KPP napisać już więcej .
Kierownictwo MK opracowało projekt uchwały o rozwiązaniu KPP już w listopadzie 1937 r. Stalin, nie oglądając się na prawne i statutowe aspekty tego postępowania, aprobował dokument MK, choć uważał, że jej decyzja jest spóźniona o dwa lata,
a rozwiązanie należy przeprowadzić bez rozgłosu. Wzmożono falę aresztowań działaczy KPP, zawieszono kontakty z jej kierownictwem i likwidowano związane z nią
organizacje. W Warszawie, w odciętych od Moskwy kręgach kierowniczych KPP,
utworzono na przełomie 1937 i 1938 r. Tymczasowe Kierownictwo KPP, w skład
którego weszli: Leon Lipski, Włodzimierz Aleksandrow-Zawadzki, Edward Uzdański, Gitle Rapaport (Helena Grudowa) i właśnie Stanisław Radkiewicz. Gremium to
działało do lipca 1938 r. i wśród plotek oraz niejasnych wieści z zagranicy usiłowało
kontynuować działalność partii. Jej ważnym elementem była wzmożona kampania
7
krytyki polityki międzynarodowej rządu polskiego .
Tymczasem, kontynuuje Cimek, MK wyznaczyła bułgarskiego komunistę Antona
Iwanowa Kozinarowa (Bogdanowa) do przeprowadzenia rozwiązania KPP. Zgromadził on w Paryżu grupę polskich komunistów, głównie weteranów walk w Hiszpanii,
a następnie wysłał kilku z nich do Polski. Bez kontaktu z Tymczasowym Kierownictwem rozwiązywali oni lokalne organizacje komunistyczne, ale ich prace postępowały
powoli, gdyż nie mieli żadnych oficjalnych dokumentów potwierdzających pełnomocnictwo. Dopiero na początku lipca 1938 r. przyjechała do Polski z Paryża Judyta Nowogrodzka, która skontaktowała się z Tymczasowym Kierownictwem i przedstawiła mu
komunikat MK. Odtąd, mimo oporu kilku działaczy, rozwiązywanie partii postępowało bardzo szybko, a 16 sierpnia 1938 MK przyjęła oficjalną uchwałę o rozwiązaniu
8
9
KPP . Ten sam scenariusz przedstawia Cimek w innych swoich publikacjach .
Wszystkie te wersje oparte są w ogromnym stopniu na bardzo szczegółowej
monografii Józefa K o w a l s k i e g o (1904–1986) — trzecim i ostatnim tomie jego
5

C
1985, s. 266–267.
C
1990.
7
C
1990, s. 124–127.
8
C
1990, s. 127–131.
9
Na przykład: Poglądy KPP na kwestię narodową. Sprawa rozwiązania partii w: Tragedia 1989,
s. 133.
6
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dziejów KPP10. Kowalski był nie tylko weteranem polskiego ruchu rewolucyjnego,
członkiem Sekretariatu Krajowego KC KPP i pracownikiem MK w Moskwie, który
uniknął śmierci w ZSRR, przebywając od maja 1935 do września 1939 r. w polskich
więzieniach. W czasie wojny znalazł się w ZSRR, a po powrocie do Polski w 1951 r.
pracował jako zastępca kierownika Zakładu Historii Partii KC PZPR i był „oficjalnym” historykiem partii do 1968 r. (do roku 1951 nazywał się Salomon Natanson, lecz pisywał pod pseudonimem, który stał się jego urzędowym nazwiskiem).
„Namaszczony” w Moskwie, Kowalski miał dostęp do archiwaliów niedostępnych
dla innych historyków, ale z drugiej strony nie mógł odejść ani na włos od oficjal11
nych interpretacji radzieckich .
Kowalski pisze obszernie o „malutkich”, jak nazywano w partii emisariuszy MK, którzy przybyli wiosną 1938 r. do Polski, by rozwiązywać oddolnie KPP
i powołuje się na relację Stanisława Radkiewicza z 14 maja 1958. Od niego też
zapożycza żartobliwą nazwę „malutkich”. Relacja, którą posługiwał się Kowalski,
oznaczona w jego przypisach sygnaturą CA, R. 60, jest być może tożsama z publikowanym tu dokumentem ocalałym w zbiorach rodzinnych. Zarówno Radkiewicz, jak
i jego żona Ruta złożyli w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych kilka relacji,
także na ręce (czy raczej do magnetofonu) Kowalskiego, na temat swojej działalności w KPP. Znalazły się one w archiwach partyjnych, a obecnie znajdują w zbiorach
Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Dlaczego jednak odręczny tekst Radkiewicza
pozostał w jego domu w kopercie z nazwiskiem żony?
W relacji zachowanej w domu Radkiewicz o „malutkich” nie wspomina. Określenia tego nie wymieniają również badacze działalności KPP w poszczególnych
12
rejonach Polski . Z drugiej strony niektórzy polscy historycy, a nawet zagraniczni
13
o „malutkich” piszą . Najczęściej podaje się informację o trzech wysłannikach, ale
w niektórych opracowaniach liczba ta jest wyższa. Wszyscy wspominający o emisariuszach wymieniają jako jednego z nich krawca z Warszawy, członka KPP, który
wyjechał walczyć do Hiszpanii w 1936 r. i znany był wśród dąbrowszczaków jako
Chilek Szraga. Po II wojnie światowej Chil Szraga (podpisywał się jako Szyja
Szraga) złożył w Polsce i w Paryżu, gdzie mieszkał na stałe, siedem (!) relacji na
temat swojej działalności do 1940 r. We wszystkich zaprzecza, jakoby kiedykolwiek
14
wyjechał do Polski rozwiązywać KPP .
Wniosek jest tylko jeden: ciągle dokładnie nie wiemy, jak rozwiązywano
KPP. Relacja Radkiewicza może pomóc rozszyfrować tę zagadkę.
Podstawą wydania publikowanego przez nas dokumentu jest jego rękopis. Zachowaliśmy podział tekstu, imiona własne i terminy w formie istniejącej w oryginale.
10
11
12
13
14
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*

W edycji wszystkie nadpisania i dopiski odautorskie zostały ujęte w nawiasy ostre (<
>); z uwagi na czytelność tekstu liczne wykreślenia umieszczono w przypisach literowych. Ortografia, interpunkcja i pisownia dużych i małych liter zostały dostosowane
do obowiązującej obecnie normy. Ujednolicono użycie nie zawsze konsekwentnie stosowanych przez autora skrótów, w przypadku nazw instytucji i organizacji
oznaczanych syglami rozwijając je przy pierwszym użyciu w nawiasach okrągłych.
Pozostawiono popełnione przez autora błędy gramatyczne, wykrzyknikiem oznaczając wyłącznie te miejsca, w których omyłka może sprawiać wrażenie niechlujności
wydawcy, nie zaś konsekwencji pośpiechu czy zwyczajów językowych Stanisława
Radkiewicza. Zdecydowano się zachować archaiczne i oboczne formy językowe
(np. tem zamiast tym; instrukcyj zamiast instrukcji; partyj zamiast partii) jako świadczące o języku epoki oraz o formacji samego autora. Oznaczenia początku stron, na
których spisane zostały kolejne fragmenty relacji, są zgodne z oznaczeniami naniesionymi na dokument będący podstawą edycji.
ROZWIĄZANIE KPP (NIEKTÓRE SPOSTRZEŻENIA I UWAGI)

Już w połowie 1937 roku docierały do kraju różnymi drogami najrozmaitsze wieści
a
o „kryzysowej” sytuacji w kierownictwie K(omunistycznej) P(artii) P(olski) . Wieści
te aktyw partyjny w kraju przyjmował z uczuciem najwyższej trwogi i niepokoju,
odnosił się do nich z niedowierzaniem, na zewnątrz zaś — zaprzeczaniem. W późniejszym okresie ukazał się artykuł w „Gazecie Polskiej”, gdzie była już mowa
o areszcie tow. Leńskiego. Faszystowski organ piłsudczyków z właściwą im zjadliwością rozpoczął <wokół tego> kampanię przeciw ruchowi rewolucyjnemu przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Wtórowała mu skwapliwie cała prasa reakcyjna,
a „Robotnik” jak gdyby odżył i nabrał tchu. Aż do wiosny 1938 narastały pogłoski,
mnożyły się fakty. Aktywowi partyjnemu w kraju już były znane fakty odwoływania
z kraju poszczególnych członków krajowego sekretariatu. Ja już wiedziałem o tem,
że faktycznie łączność krajowego kierownictwa z kierownictwem Partii za granicą
i Kominternem faktycznie nie istnieje, że nie ma środków finansowych (to znacznie
wcześniej odczuliśmy), że nasze informacje z kraju w Pradze, <gdzie mieściło się
ogniwo kierownictwa zagranicznego KC KPP>, z początku kwitowano bez dawania
jakichkolwiek wskazówek i instrukcyj, a potem nawet przestano kwitować odbiór
poczty krajowej. Byłem już w Łodzi — na obwodzie, co dwa tygodnie bywałem
jednak w Warszawie; spotykało się z szeregiem towarzyszy-funkcjonariuszy. Dla
wszystkich było wtedy już jasne:
1. Kierownictwa Partii, które znajdowało się poza granicami kraju, nie ma, a w tych
pogłoskach i wieściach nadchodzących jest dużo prawdy (w sensie aresztów).
a

Po KPP wykreślone wieści pełne trwogi.
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il. 1. [s. 1] Rozwiązanie KPP (niektóre spostrzeżenia i uwagi)
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2.

Międzynarodówka Komunistyczna wie niewątpliwie, że w kraju działalność
Partii nie ustała, że działa ona z niesłabnącą [s. 2a] energią pod każdym względem — politycznym i organizacyjnym.
b
3. W kraju <istnieje> i działa ośrodek kierowniczy Partii, który tą działalnością
kieruje samodzielnie, bez kontaktu z Międzynarodówką Komunistyczną.
4 W kraju jest cały szereg towarzyszy znanych Międzynarodówce, a nawet gdyby
ich chciano pominąć, to Międzynarodówka może bez trudu znaleźć drogę do
organizacyj partyjnych w kraju. Jeśli tego nie czyni się, to tylko z przyczyn nie
charakteru organizacyjnego, lecz nie chce tego robić. <Żadnych oficjalnych ani
półoficjalnych danych krajowe kierownictwo nie ma>.
5. W tych warunkach zadaniem naszym jest zwiększenie aktywności w działaniu
i ofiarności.
Ofiarność ta rosła. <Po pierwsze, należy podkreślić kilka charakterystycznych
dla tego okresu zjawisk>. Ja nie znam faktów, aby w tym okresie, aż do czasu rozwiązania, miały miejsce jakiekolwiek objawy niechęci, dezercji czy załamań u towarzyszy, mimo że ze wszystkich wrogich nam ośrodków narastał nacisk na komunistów.
Niezliczoną ilość faktów można by podawać, z jaką ofiarnością towarzysze partyjni — aktywiści i szeregowi — działali w tym okresie. <Po drugie> sprawa finansowa — utrzymanie <niezbędnego aparatu> funkcjonariuszy w centrali, na obwodach
i okręgach (przeważnie ludzi nielegalnych), zapewnienie wydawnictw w centrali
i terenowych, rozjazdy itp. wydatki niezbędne dla działalności — dawno już przestała
być problemem. Problem ten trwał zresztą zaledwie pierwsze dwa miesiące po tym,
jak nie otrzymaliśmy budżetu. Ja <np.>, będąc w Łodzi, nie tylko nigdy nie zwracałem się o jakiekolwiek dotacje, lecz regularnie mogłem co miesiąc parę tysięcy
złotych odprowadzić na zasilenie kasy centrali w Warszawie. Na samo utrzymanie
aparatu wydatki znacznie zmniejszyły się. Towarzysze radzili sobie <i mogli radzić>.
Wszystko to było możliwe tylko dlatego, że szerokie peryferie sympatyków zarówno
wśród inteligencji, jak i klasy robotniczej wyczuły i zrozumiały ciężką sytuację
i z tym większą ofiarnością szły z <wszelkiego rodzaju> pomocą, zasilając <jednocześnie> fundusz partyjny. W dosłownym znaczeniu masy bezpośrednio utrzymywały
c
Partię. <Okręgi i K(omitety) D(zielnicowe) wynajdywały środki na pokrycie swoich
wydatków: rozjazdy, rozwożenie literatury, wydawanie odezw i ulotek itp. — szereg
d
z nich,> <to była zasada. Szereg zaś okręgów mogły[!] dawać i dawały pewne sumy
e
na potrzeby obwodów i KC. Wszystko to szło ze zbiórek, z ofiarności mas> . <Ja
f
osobiście, <działając> w Łodzi, mogłem wydać nie więcej niż 150 zł miesięcznie,
łącznie z rozjazdami, na które szło około połowy tej sumy. Mogłem dlatego, że na
b
c
d
e
f

Wykreślone powstał.
Po KD wykreślone na swoje wydatki.
Po okręgów wykreślone mogły wnosiły.
Fragment dopisany u dołu s. 3.
Wykreślone będąc.
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mieszkaniach i noclegach nie zgadzano się przyjmować opłaty, a nierzadko, wstając
rano, miałem upraną i wyprasowaną bieliznę i przygotowane śniadanie, <itp.> Tak
było z całą masą nielegalników i funkcjonariuszy>. Postawa ta nabrała wyraźnie polig
tyczne znaczenie. [s. 2b] Świadczyła o ogromnym wpływie <komunistów na masy> ,
h
o głębokim rewolucyjnym <procesie> mas w Polsce.
Po trzecie dzięki temu działalność organizacyjna partii nie zmalała. Więź organizacyjna z góry do dołu w całym kraju została utrzymana i funkcjonowała normalnie: działały obwody, okręgi partyjne, KD, komórki — zarówno w mieście, jak i na
i
wsi . Wydawnictwa centralne, odezwy i ulotki w terenie ukazywały się regularnie,
j
k
<były one> dostarczane do miejsc przeznaczenia i kolportowane jeszcze z większą
pieczołowitością. Kierownictwo partyjne na wszystkich szczeblach miało dokładną
l
informację zarówno o sytuacji wewnątrzpartyjnej, jak i polityczną — zarówno odnośnie nastrojów mas, jak i posunięć różnych partyj i środowisk w kraju.
Po czwarte, [s. 3] każdy z nas, <komunistów polskich>, był głęboko przekom
nany, że zaistniały „kryzys” jest zjawiskiem przejściowym, że sprawy, które stanowią podłoże „kryzysu”, będą wcześniej czy później wyjaśnione, że przecież Partia
nie przestanie istnieć. Źródłem tej postawy była niewzruszona wiara w słuszność
sprawy, o którą walczono, wiara w ruch rewolucyjny <i organiczne zrośnięcie się
n oz tym ruchem> . Komuniści polscy darzyli bezgranicznym zaufaniem Międzynaro-o
p
dówkę Komunistyczną i jej czołową sekcję WKP(b) . Byliśmy <świadomi tego> , że
sprawy „kryzysowe” w kierownictwie KPP znajdują się w ich ręku, w ręku Kominternu. Ufność i przywiązanie do Kominternu u komunistów było tak silne, że nikt nie
wątpił, iż sprawy te zostaną wyjaśnione właściwie i z dnia na dzień oczekiwaliśmy
q
stamtąd <pozytywnych> wiadomości . Rozumowanie było proste: im lepiej widać,
r
oni mają więcej elementów im tylko dostępnych. KPP ma poza krajem, na emigracji i wywołanych z kraju, bardzo pokaźną ilość wybitnych działaczy — komunistów polskich <i członków KC>, i jakby głęboko nie sięgał „kryzys” kierownictwa,
g

Wykreślone KPP.
Wykreślone nurcie.
i
Nadpisane i następnie wykreślone: Kierownictwo na wszystkich szczeblach miało dokładną informację.
j
Wykreślone dostarczane.
k
Po i wykreślone były.
l
Po informację wykreślone polityczną.
m
Po że wykreślone kryzys ten.
n
Wykreślone: oraz bezgraniczne zaufanie <komunistów> do Międzynarodówki Komunistycznej
i WKP(b), w rękach których znalazła się sprawa kierownictwa naszej Partii.
o
W pierwotnym, poprawionym brzmieniu: Każdy z komunistów polskich miał bezgraniczne zaufanie do Międzynarodówki Komunistycznej i jej czołowej sekcji WKP(b).
p
Wykreślone: świadkami tego, a przekonani.
q
Wykreślone pozytyw.
r
Przed: KPP wykreślone Komintern.
h
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Kominternowi nie trudno będzies z ich udziałem powołać odnowione kierownictwo;
„przecież nie wszyscy są podejrzani” — rozumowaliśmy.
t
Tak z grubsza wyglądała sytuacja wewnątrzpartyjna do lata 1938 r., kiedy
u
zjawiły się <pierwsze> pogłoski o tragicznej decyzji — rozwiązanie Partii. Listy
prywatne towarzyszy z Paryża były, wydaje mi się, pierwszym źródłem tych pogłov
sek w kraju. Sens ich był taki, że Komintern powziął uchwałę o rozwiązaniu KPP.
w
[s. 2b] Stosunek nas wszystkich do tych pogłosek był pełen rezerwy <i niedowierzania>, chociaż praktyka nasza — brak jakichkolwiek prób <ze strony znanych nam
działaczy KPP z zagranicy lub Kominternu> nawiązania łączności z krajem przez tak
x
długi okres czasu — kazała <wskazywać> nam na realną możliwość takiej decyzji.
Działalność nasza nie ustawała. Po jakimś czasie mnożyły się pogłoski i potwierdzanie ich ze strony odpowiedzialnych towarzyszy z emigracji. Notatka w organie
y
partyjnym Austriackiej Partii o rozwiązaniu KPP, a potem artykuł Święcickiego
z
w tejże sprawie bodaj <rozproszyły> wątpliwości i przed nami stanęło zagadnienie
stosunku to tej decyzji.
Pod koniec czerwca [1938 r. — P.W.] w Wesołej pod Warszawą u starego naszego
sympatyka, szewca, odbyło się posiedzenie Krajowego Kierownictwa tymczasowego
z udziałem tow. Zawadzkiego (Aleksandrow), Łukasza (Lipski), Uzdańskiego, Radaa
ab
kiewicza i Grudowej (Gi, kierowała wtedy Moprem). Ja, <świeżo> dokooptowany
do tego kierownictwa, pozostając jednocześnie kierownikiem Obwodu Łódzkiego,
[s. a] brałem po raz pierwszy udział w tym posiedzeniu. Na porządku dziennym
posiedzenia zdaje mi się były sprawy inne i jak zwykle każdego z nas informacja, ale
najważniejszą sprawą rzecz jasna stał się problem naszego kierownictwa stosunku
do uchwały Kominternu o rozwiązaniu KPP. Dyskusja trwała przez dwa dni. Nie
sposób po 20 latach z pamięci odtworzyć tej dyskusji, tym bardziej, że w trakcie
jej, a szczególnie w drugim dniu obrad, powstało zagadnienie w ogóle stosunku do
ac
ad
Kominternu i do WKP(b) <i ZSRR> . Zagadnienie to postawił w swoisty sposób
ae
Łukasz . Najpierw wiele było wymiany zdań na temat: czy istotnie istnieje taka
s

Po będzie wykreślone wybrać.
Po do wykreślone końca.
u
Po o wykreślone rozwiąza.
v
Po Komintern wykreślone rozwiązał.
w
Tekst zaczyna się w połowie strony.
x
Wykreślone podpowiadać.
y
Po artykuł wykreślone w.
z
Wykreślone rozchwiały.
aa
Po i wykreślone Gi (kierow.
ab
Wykreślone względnie niedawno.
ac
Po i wykreślone przedewszystkiem.
ad
Wykreślone: i ZSRR w ogóle.
ae
Po Łukasz dopisane, a następnie wykreślone: O tem nieco później. Wypady z jego strony typu
trockistowskiego przeciw ZSRR nie mogły nie wywoływać oburzenia i przeciwstawienia się.
t
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uchwała w ogóle, czy to, czym my dysponujemy, jest wystarczające, ażeby mieć
przekonanie o jej istnieniu, bo przecież my nie mamy oficjalnie żadnego dokumentu
w kraju. Argumentacja jego szła w tym kierunku, aby nie wykonać i przeciwstawić
się decyzji Międzynarodówki Komunistycznej, przy czem argumentacja jego miała
bardzo nieprzyjemne, typu trockistowskiego antysowieckie akcenty, co rzecz jasna
nie mogło nie wywołać ostrych sprzeciwów reszty towarzyszy.
Zgadzam się całkowicie z tym, ażeby ostateczną ocenę postawy Łukasza
wydzielić i rozpatrzyć ją w powiązaniu z całością jego działalności przed i po rozwiązaniu Partii. Będzie to najbardziej obiektywne i słuszne. Tu wystarczy może
ograniczyć się na stwierdzeniu, że jego postawa na tym posiedzeniu odbiegała
jaskrawo od stanowiska innych towarzyszy zarówno co do argumentacji, jak i wnioaf
sków odnośnie uchwały Międzynarodówki. <Na zebraniu tym> nikt z uczestniag
ków nie stawiał wniosku o rozwiązanie Partii ani nawet wykonaniu <ewentualnej>
uchwały <Międzynarodówki>, bo rzeczywiście oficjalnie nic myśmy nie wiedzieli.
Rozeszliśmy się z tego zebrania bez powzięcia żadnej decyzji. Potem normalnie
ah
wyjechałem do Łodzi .
Po jakimś czasie na spotkaniu z partyjnym kierownictwem w Łodzi [s. b] zakoai
munikowano mnie, że na paru dzielnicach partyjnych w Łodzi kolportowany jest
komunikat (ustnie) o decyzji Międzynarodówki Komunistycznej o rozwiązaniu KPP,
jj-aj
że komunikat ten przekazują znani towarzyszom w K(omitetach) D(zielnicowych)
ak
<członkowie Partii> i że już bodaj dwa K(omitety) D(zielnicowe) powzięło[!] w tej
sprawie uchwałę o wykonaniu jego. Nie udało mi się mimo wysiłków skontaktować
al
się z występującymi z tym komunikatem towarzyszami i mogłem jedynie ustalić
am
treść podawanego przez nich ustnego komunikatu. Treść ta sprowadzała się do
trzech zasadniczych punktów:
an
ao
1. KPP, ze względu na głęboką jej penetrację przez prowokację, zostaje rozwiązana z góry do dołu, a wszelkie kontynuowanie działalności organizacyjnej
(zebrania komórek itp.) będzie traktowane jako antypartyjne i szkodliwe.
2. Komuniści powinni wejść do różnych masowych organizacyj (związki zawoap
dowe itp.) i tam <wśród mas działać> .
3. Kierunek walki mas:
af

Wykreślone wprawdzie.
Po uczestników wykreślone zebrania.
ah
Po Łodzi wykreślone Po jakimś cz.
ai
Po dzielnicach wykreślone w Łodzi.
aj
Pierwotnie, przed poprawkami końcówek fleksyjnych: z komunikatem tym.
ak
Wykreślone towarzysze.
al
Po z wykreślone tym.
am
Przed Treść wykreślone Zprow.
an
Po na wykreślone dużą.
ao
Po głęboką wykreślone pe.
ap
Wykreślone kontynuować działalność.
ag
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— przeciw wojnie — w obronie niepodległościaq bezpośrednio zagrożonej przez
Niemcy hitlerowskie;
ar
— przeciw <faszystowskiemu> rządowi <Sławka> –Becka, który, <przeciw
sojuszowi> paktując z Hitlerem, zaprzedaje mu interesy narodu i byt Polski;
as
at
— o tworzenie szerokiego frontu <ludowego> wszystkich stronnictw demokratycznych;
au
— o obalenie rządu faszystowskiego i powołanie rządów demokratycznych
w kraju, który[!] w sojuszu z ZSRR zapewni niepodległy byt narodu;
— walka o żądania ekonomiczne mas.
Powtarzam to wszystko z pamięci, ale sens według mnie był ten. Wieczorem
tegoż dnia byłem już w Warszawie. Przypadkowo spotkałem się z tow. Kowalskim
1
„Antkiem”. „Izydor.” — był on wtedy sekretarzem Komitetu Warszawskiego —
av
zanim zdążyłem podzielić się z nimi wiadomościami z Łodzi, zaczął mi opowiadać o identycznych faktach z terenu Warszawy. Stało się jasnym, że realizacja [s. c]
uchwały Kominternu szła już z dołu, z pominięciem tymczasowego kierownictwa
krajowego Partii.
Na drugi dzień spotkałem się z tow. Zawadzkim (Aleksandrow) — pełnił wtedy
aw
<obowiązki> sekretarza kierownictwa. Poinformowałem go o faktach z Łodzi i to,
czego dowiedziałem się od sekretarza K(omitetu) W(ojewódzkiego). Tow. Zawadzki
poinformował mnie o komunikacie przekazanym przez przybyłą z Paryża tow.
Nowogródzką. Kierownictwo powzięło decyzję wykonania komunikatu. Ja bym
powiedział, że kierownictwo włączyło się do jego wykonywania, gdyż faktycznie
jeszcze przed decyzją kierownictwa realizacja jego — rozwiązywanie się organizacji — już się rozpoczęło niezależnie od kierownictwa. Następnego dnia, gdy zjawiax
łem się do[!] Łodzi i spotkałem się z towarzyszami, mogłem stwierdzić dalsze fakty
przerywania działalności poszczególnych ogniw Partii. Powtórzyłem towarzyszom
treść komunikatu i potwierdziłem uchwałę, kładąc nacisk na obowiązek każdego
komunisty — dalszej walki w nowych warunkach. <Po paru dniach zamarło całe
życie organizacyjne KPP w Łodzi, na całym obwodzie Łódzkim i kraju. Komuniści
ay
jednak działali i walczyli ofiarnie dalej> .
aq

Po niepodległości wykreślone przeciw wojnie, która wisi.
Wykreślone Piłsudskiego.
as
Po o wykreślone rządy.
at
Wykreślone demokratycznego.
au
Po o wykreślone powołanie rządu demo.
av
Przed zanim wykreślone podz.
aw
Wykreślone funkcję.
ax
Po fakty wykreślone zaprzestania.
ay
Wykreślone Formal.
1
Tu pamięć wyraźnie zawiodła Radkiewicza. Zygmunt Kowalski (1903–1937), ps. Antek”, działacz KPP z Łodzi, wyjechał do Moskwy w 1934 r. i został tam zamordowany przez NKWD. (Słownik
1992, III, s. 378–379).
ar
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Tak w wielkim skrócie przedstawia się sprawa od strony formalnej i faktyczaz
nej aktu rozwiązania KPP. Po stwierdzeniu faktu istnienia w tej sprawie uchwały
Kominternu, przed kierownictwem krajowym stanęło zagadnienie jedno: jak ustosunkować się do niej — wykonać lub przeciwstawić się?
ba
Ażeby przeciwstawić się, trzeba by znać merytoryczne argumenty decyzji,
mieć wgląd w odpowiednie dokumenty, aby móc ocenić fakty. Tego wszystkiego
Tymczasowe Krajowe Kierownictwo KPP nie miało. Nie było ono o niczem informowane ani konsultowane. Około roku czasu kraj był całkowicie odcięty od swojego
bb
kierownictwa zagranicznego, od Kominternu. Bratnie partie komunistyczne — czebc
ska i francuska , niemiecka <(nie wspominam już o WKP(b.))>, które ze względu
bd
na przebywanie u nich naszego kierownictwa <mogły> bardziej niż inne udzie[s.
d]lić nam jakichkolwiek informacyj i rad, w ostatnim okresie faktycznie nie chciały
z naszymi ludźmi rozmawiać. Należy przy tym pamiętać, że poza granicami kraju
be
(przede wszystkim w Moskwie) prócz ówczesnego Biura Politycznego przebywała
wtedy znaczna część członków KC i bardzo liczny aktyw, i aczkolwiek o aresztach
już wiedzieliśmy (z różnych, na ogół prywatnych źródeł), to jednak nikt z nas nie
przypuszczał, żeby objęły one powszechny charakter. Rozumowanie nasze było
takie: ktoś jednak z nich pozostał i nie może być tak, aby oni nie orientowali się
ani o tym, co się dzieje w Moskwie, ani o tem, co się dzieje w kraju. W tej sytuacji
od razu odrzucaliśmy myśl o przeciwstawianiu decyzji Międzynarodówki Komunistycznej. Postawa Łukasza to, jak powiedziałem, odrębne zagadnienie. Autorytet
bf
Kominternu wśród polskich komunistów był tak duży i niewzruszony, że sprzeciw
taki nie miał żadnych realnych szans na powodzenie, gdyż w organizacji <posłuchu
bg
ani> poparcia nie znalazłby absolutnie <nikt, kto by z podobnym apelem wystąpił> .
bh
Z tego zdawaliśmy sprawę. A poza tem, <mając> absolutne zaufanie do Kominternu, nie poszlibyśmy pod żadnym pozorem na walkę z nim, gdyż w ówczesnej
sytuacji w ruchu międzynarodowym oznaczało to naruszanie jego jedności, naruszanie dyscypliny międzynarodowej, oznaczałoby przeciwstawianie polskiego ruchu
bi
robotniczego <międzynarodowemu ruchowi robotniczemu i> Kominternowi . <Kto
na taką drogę staje, ten stawia siebie poza nawias obozu komunistycznego>.
az

Po faktycznej wykreślone rozwiązania.
Po znać wykreślone i mieć.
bb
Po kierownictwa wykreślone na emigracji.
bc
Po francuska wykreślone które.
bd
Wykreślone: były siłą rzeczy najbardziej.
be
Po prócz wykreślone był.
bf
Po że wykreślone wszelki przeciw.
bg
Po absolutnie wykreślone posłuchu.
bh
Wykreślone: głęboko byliśmy sami, mieliśmy niewzruszoną.
bi
Po Kominternowi wykreślone: Nie chcieliśmy tego robić i nie mogliśmy tego robić, nie mając
tym bardziej, <żeśmy> nie znali przesłanek decyzji i intencji zakresu(?), i w pełni samej decyzji i jej
szczegółów. Fragment wielokrotnie poprawiany.
ba
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Nie wdaję się w ocenę tego bolesnego dla nas wszystkich i tragicznego faktu rozbj
wiązania Partii. Ocena taka już istnieje i nie to jest teraz moim zadaniem; chciałem
bk
tylko dorzucić trochę faktów z tego okresu, zaczerpniętych z <ówczesnej> praktyki, przypomnieć coś niecoś z tego, [s. 4] jak to rozwiązanie odbywało się w kraju
i w terenie. Na tej bolesnej dla nas sprawie usiłują żerować obce nam elementy,
bl
podsuwając sugestie, że rozwiązanie KPP było dokonane świadomie i z premedytacją przez ówczesne kierownictwo WKP(b), gdyż jakoby to wynikało z umowy
o nieagresji Mołotow–Ribbentrop. I niestety znajdują się i u nas pojedyncze osoby
bm
nieświadome lub zgniłe, które skłonne są dać wiarę <tym podszeptom> i nie dają
bn
należytego odporu tej nowej formie prowokacyjnego szczucia , jątrzenia i <kopania
bo
bp
bq
przepaści> między polskim a rosyjskim ruchem rewolucyjnym , <tym> niecnym
br
i daremnym <usiłowaniom wroga> przeciwstawienia Polski Ludowej Związkowi
Radzieckiemu.
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bj

Po Ocena wykreślone ta.
Wykreślone pam.
bl
Po podsuwając wykreślone nam.
bm
Wykreślone tej napaści wroga.
bn
Po szczucia wykreślony nieczytelny fragment wyrazu.
bo
Wykreślone: jedności międzynarodowego ru.
bp
Po rewolucyjnym wykreślone: próbie przeciwstawienia na.
bq
Po niecnym wykreślone próbom.
br
Wykreślone próbom.
bk
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A R T Y K U Ł Y R E C E N Z Y J N E, R E C E N Z J E,
N O T Y R E C E N Z Y J N E

JERZY KOCHANOWSKI
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Niedopracowany rynek pracy. Kilka spostrzeżeń
po lekturze książki Elżbiety S ł a b i ń s k i e j,
Rynek pracy w latach 1918–1939 na przykładzie województwa
kieleckiego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Kielce 2015, ss. 431
Elżbieta S ł a b i ń s k a od początku swojej kariery naukowej jest związana z kielecką uczelnią, obserwując jej nazewnicze i instytucjonalne przemiany — od Wyższej Szkoły
Pedagogicznej przez Akademię Świętokrzyską po Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
i w końcu Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Zdecydowana większość jej publikacji, w tym
wszystkie monografie1, traktuje o Kielcach i Kielecczyźnie, przede wszystkim o kwestiach
w różny sposób związanych z problemami zatrudnienia i rynku pracy.
Publikacje autorki są zazwyczaj wynikiem starannych kwerend archiwalnych i bibliotecznych, ale jednocześnie jej twórczość trudno określić mianem interdyscyplinarnej i nowatorskiej pod względem zastosowanych metod badawczych. Charakteryzuje ją przyczynkowość, brak szerszego, porównawczego spojrzenia, przeładowanie faktografią, często po
prostu zbędną, utrudniającą percepcję i zacierającą przejrzystość tekstu. Koncentracja na
szczegółach powoduje, że umykają kwestie naprawdę istotne.
Dwie monografie, które Słabińska poświęciła zjawisku bezrobocia (vide przyp. 1), wnoszą sporo ciekawego materiału, paradoksalnie ich publikacja znacznie obniżyła jednak wartość recenzowanej książki. Jak zaznaczyła bowiem na wstępie: „Chodziło o spojrzenie na ten
rynek pod kątem pracodawców i pracowników, z pominięciem bezrobotnych. Bezrobotni
stanowili zasoby pracy, ale tematyka ta doczekała się opracowania poczynionego przez autorkę” (s. 13–14). Trudno zgodzić się z takim podejściem, gdyż bezrobocie, bezrobotni i walka
z tymi zjawiskami stanowiły nieodłączne składniki rynku pracy, mające na niego niezwykle
istotny, nieraz decydujący wpływ. Określały zachowanie i postawy różnych aktorów społecznych — zarówno pracodawców, (potencjalnych) pracobiorców, jak i władz. Wyłączenie
wątku bezrobocia z narracji o rynku pracy można porównać do decyzji o całkowitym pomi1
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nięciu konfliktu Niemiec z ZSRR przez autora piszącego historię II wojny światowej, który
argumentuje, że poświęcił temu zagadnieniu osobną książkę!
Wypada zacząć jednak od kwestii zasadniczych. Książka Słabińskiej budzi odczucia
ambiwalentne. Z jednej strony należy z radością przywitać widoczny renesans zainteresowania gospodarką i społeczeństwem II RP, tematami popularnymi zwłaszcza w latach sześćdziesiątych–osiemdziesiątych XX w., potem wyraźnie pozostawionymi zaś w cieniu. Jest to również jak dotąd pierwsza w polskiej historiografii próba kompleksowego opracowania
międzywojennego regionalnego rynku pracy, z uwzględnieniem szerokiej palety problemów
i z wykorzystaniem imponującej bazy źródłowej. Z drugiej strony możliwe, że właśnie pionierski charakter pracy i brak (polskich) pierwowzorów w jakimś stopniu wpłynął na przynajmniej dyskusyjne rozumienie samego pojęcia „rynek pracy”, a w konsekwencji strukturę
książki, rozbudowę jednych wątków, oszczędniejsze potraktowanie drugich i w końcu bolesne braki.
Dyskusyjny jest już sam tytuł książki, z frazą: „na przykładzie województwa kieleckiego 1918–1939”, stosowaną przez Słabińską również w innych publikacjach. Sformułowanie
takie sugeruje reprezentatywność wyników badań — w tym nad rynkiem pracy — również
dla innych jednostek administracyjnych II RP. Tymczasem Kielecczyznę oddzielała ekonomiczna, społeczna i kulturowa przepaść zarówno od np. województwa śląskiego (a zwłaszcza
jego części wchodzącej wcześniej w skład państwa pruskiego) czy pomorskiego, jak i od województw wschodnich. Tytuł powinien więc raczej brzmieć następująco: „Regionalny rynek
pracy w II RP na przykładzie województwa kieleckiego”.
Autorka nie ma też racji, pisząc, że „tytuł niniejszego opracowania należy ująć w cudzysłów. W źródłach i opracowaniach dotyczących gospodarki Polski lat 1918–1939 w zasadzie
nie występowało pojęcie rynku pracy, choć taki rynek występował” (s. 13). Koncepcja „rynku
pracy” została wprowadzona do słownika ekonomicznego już w końcu XIX w., a następnie
przekształcana przez różne szkoły i teorie ekonomiczne (neoklasyczne, keynesowskie etc.),
także w Polsce. To, że Słabińska zetknęła się z tym pojęciem wyłącznie w „Statystyce
Pracy” 2, nie świadczy jeszcze, że było to miejsce jedyne. Pojawiało się bowiem w wydawnictwach fachowych3, a nie brakuje przesłanek, że wielki kryzys skutecznie wprowadził je do
szerokiego obiegu. Świadczy o tym chociażby fragment napisanego w 1931 r. pamiętnika
robotnika tkackiego z Zawiercia w województwie kieleckim: „Fabryka zostaje zamknięta na
czas nieograniczony. Sytuacja na tzw. rynku pracy przedstawia się katastrofalnie”4. Warto
również zauważyć, że problem był podejmowany i badany w stosunku do II RP od lat sześćdziesiątych XX w.5
Praca została oparta na imponującej, choć dość jednostronnej kwerendzie archiwalnej
i bibliotecznej. Można oczywiście wskazać na niewykorzystanie przez autorkę akt policyjnych, sądowych, podworskich czy poszczególnych zakładów pracy. Brakuje odwołań do wydanych już w latach trzydziestych XX w. przez Instytut Gospodarstwa Krajowego
Pamiętników chłopów i Pamiętników bezrobotnych, będących doskonałym źródłem do anali2
3
4
5
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zy strategii i zachowań pracowników. Bardzo pobieżnie została także wykorzystana prasa
codzienna. Autorka np. całkowicie pominęła ogłoszenia drobne, stanowiące przy zastosowaniu odpowiedniej metodologii badawczej kopalnię informacji o funkcjonowaniu rynku pracy.
Ten rodzaj źródeł jest ceniony i wykorzystywany od dawna i trudno uwierzyć, aby Słabińska
nie natrafiła np. na wydaną w 2007 r. pracę Sebastiana L i g a r s k i e g o 6. Fakt, że monografia ta odnosi się do Śląska i okresu tuż powojennego nie ma zasadniczego znaczenia, zwłaszcza że mechanizmy gospodarcze i społeczne w latach 1945–1949 przypominały te z okresu
międzywojennego. Należy też żałować, że tekst Ewy P a j e w s k i e j o kobietach na pomorskim rynku pracy w świetle ogłoszeń ukazał się zbyt późno, aby Słabińska mogła go wyko7
rzystać . Z drugiej strony może nieco dziwić niesięgnięcie do wcześniejszych prac poświęconych różnym aspektom funkcjonowania rynku pracy w II RP, które powinny zostać
przynajmniej zasygnalizowane8.
Boleśnie odczuwa się także brak bardziej wyczerpującej analizy samego pojęcia „rynek
pracy”, mającego olbrzymią literaturę polską i obcojęzyczną. Chociaż na s. 13 autorka podaje, że funkcjonujące w literaturze pojęcia rynku pracy można podzielić na dwie grupy, w których oznaczają albo miejsce konfrontacji popytu na pracę i jej podaż, albo uwarunkowania
i instytucje związane z zatrudnianiem pracowników przez pracodawcę, nie przywołuje żadnej z wykorzystanych prac, nie rozwija też niezbędnego w takim przypadku wątku teoretycznego. Szkoda, gdyż dokładniejsza analiza literatury fachowej pomogłaby zarówno uniknąć
pewnych błędów, jak i wzbogacić/unowocześnić narrację. Nie ulega również wątpliwości, że
bez dokładnego zdefiniowania „rynku pracy” wszelkie hipotezy i pytania badawcze są pozbawione metodologicznego fundamentu. I chociaż autorka przedstawia na s. 15 ich imponującą listę, a następnie ustosunkowuje się do nich na kolejnych prawie 400 stronach, to nie do
końca jestem przekonany, że wywody te w stu procentach traktują o rynku pracy.
Obszerna, ale jednostronna baza źródłowa, składająca się przede wszystkim z materiałów instytucjonalnych, narzuciła sposób narracji uwzględniający przede wszystkim oficjalną,
urzędową perspektywę — obraz bardzo statyczny (a często statystyczny), nie zaś dynamiczną
grę różnych aktorów uczestniczących w rynku pracy. Tym bardziej że choć rynkiem pracy
również rządziły/rządzą popyt i podaż, to tym różni się od rynku towarowego czy pieniężnego, że wszystkie podmioty posiadają własną wolę, a tym samym w grę wchodzi — po obu
stronach — czynnik decyzyjny. Człowiek posiada bowiem zdolność do racjonalnych wyborów zapewniających optymalność działania, świadomie dążąc do utrzymania bądź maksymalizacji poziomu egzystencji. To nadaje też rynkowi pracy nieporównywalną z innymi „rynkami” dynamikę i decyduje o jego wieloskładnikowości zacierającej wyraźne kontury i granice.
Autorka natomiast zazwyczaj uporczywie i rygorystycznie się ich trzyma, zarówno pod
względem czasu, jak i terytorium czy w końcu norm prawnych.
Wykorzystanie przede wszystkim źródeł wytworzonych przez oficjalne instytucje II RP
w naturalny sposób ogranicza narrację do tytułowych cezur 1918–1939. Tymczasem olbrzymia część czynnych w tym czasie aktorów społecznych (instytucjonalnych częściowo rów-
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nież) była aktywna na rynku pracy znacznie wcześniej, często w ostatnich dekadach XIX w.,
co nie pozostawało bez wpływu na wzajemne relacje, nawyki, opinie, przyzwyczajenia czy
zachowania. Powszechne były również opinie, zwłaszcza w czasie wielkiego kryzysu, o radykalnym pogorszeniu sytuacji na rynku pracy (pod względem łatwości uzyskania zatrudnienia, wysokości płacy realnej etc.) w stosunku do okresu przed 1914 r. Niestety w recenzowanej książce brak takich obserwacji.
Z drugiej strony można odnieść wrażenie, że Słabińska traktuje województwo kieleckie
jako obszar endemiczny i autarkiczny, na co w przypadku rynku pracy trudno się zgodzić.
Brakuje zarówno szerszego porównania z innymi regionami II RP, jak i niezwykle istotnych
dla rynku pracy migracji — wewnętrznych i zewnętrznych. Jest to dlatego zaskakujące, że
problem tych ostatnich autorka podejmowała wcześniej w kilku artykułach. Odczuwa się
brak analizy powiązań rynku pracy np. z komunikacją (lub jej brakiem); można by się zastanowić, czy uruchomienie w 1934 r. linii kolejowej łączącej Radom z Warszawą (a przez nią
z resztą kraju) miało wpływ na obraz rynku pracy.
Słabińska zauważa oczywiście wewnętrzne zróżnicowanie regionu, ale raczej według
dychotomii centrum (Kielce i inne większe ośrodki, jak Sosnowiec, Zawiercie, Częstochowa
czy Radom) — peryferie (małe miasteczka i obszary wiejskie). Słusznie, ale linie podziału
(tzw. segmentacja) rynków pracy przebiegają nie tylko w ten sposób. Rynek regionalny czy
też stojący poniżej niego lokalny, utożsamiany zazwyczaj z powiatem i uważany nieraz za
najważniejszy, składają się bowiem z cząstkowych rynków pracy z siłą roboczą o określonych cechach: płci, wieku, wykonywanym zawodzie czy kwalifikacjach. To interakcje wewnątrzgrupowe, z pracodawcami (prywatnymi i państwem), związkami zawodowymi, instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi i pomocy socjalnej czy w końcu partiami
politycznymi współtworzą procesy rynku pracy. Oprócz ustalonych i usankcjonowanych
norm prawnych rynek pracy podlega też regułom i prawom zwyczajowym, odgrywającym
tym większą rolę, im bardziej tradycyjna była lokalna społeczność, im wyraźniejsze pozostałości struktury stanowej, większe zapóźnienie modernizacyjne, niższy poziom edukacji.
Miernikiem może być również to, czy rywalizacja między pracownikami o miejsca pracy
oraz między zakładami o pracowników odbywa się zgodnie z ogólnie przyjętymi i akceptowanymi regułami postępowania.
Wydaje się, że w książce poświęconej rynkowi pracy powinny zostać uwzględnione powyższe aspekty, podkreślona perspektywa oddolna, wykorzystane case studies (np. analiza
poszczególnych biografii, zakładów pracy, majątków rolnych, rynków lokalnych, grup społecznych i wiekowych, jak kobiety czy ludzie starzy). Autorka zdecydowała się jednak na
rozwiązanie znacznie bardziej tradycyjne. Nie ma większego sensu streszczanie tej obszernej
monografii, ograniczę się tylko do skrótowej prezentacji struktury. Około dwie trzecie książki (s. 19–243) zajmują trzy rozdziały (I. „Kondycja ekonomiczna warsztatów pracy”; II.
„Organizacja pracy”; III. „Ustawodawstwo pracy i instytucje rynku pracy”) zarysowujące
niezwykle szczegółową panoramę ekonomiczną i społeczną województwa kieleckiego oraz
zawierające analizę przepisów i instytucji normujących i nadzorujących zagadnienia pracy.
Słabińska przedstawiła dynamikę i uwarunkowania rozwoju ekonomicznego regionu (a tym
samym zatrudnienia), różne typy przedsiębiorstw (od gospodarstwa chłopskiego i majątku
ziemiańskiego po warsztat rzemieślniczy i fabrykę) i instytucje publiczne, przepisy określające i normujące stosunki pracy, ubezpieczenia, przepisy bezpieczeństwa i w końcu państwowy
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nadzór nad szeroko rozumianą pracą. Zadaniem tej części tomu była prezentacja fundamentów i ram tytułowego zagadnienia, natomiast analiza samego rynku ogranicza się w praktyce
do dwóch ostatnich rozdziałów (IV. „Pracodawcy i pracownicy”; V. „Dochody z kapitału
i pracy”, s. 245–382). Autorka omawia w tej części wykształcenie (ogólne i zawodowe) pracowników, zasady ich rekrutacji i zwalniania, warunki pracy w różnych działach gospodarki,
relacje między pracodawcami a pracobiorcami oraz dochody uzyskiwane z kapitału i pracy.
Biorąc pod uwagę temat i charakter książki, jest ona skierowana do określonego odbiorcy o odpowiednio wysokim poziomie wiedzy historycznej i ekonomicznej. Tymczasem, tłumacząc kwestie podstawowe, nieraz banalne, miejscami sprawia wrażenie pracy wręcz popularyzatorskiej. Pozwolę sobie podać kilka przykładów: „Inflacja przekształciła się
w hiperinflację. Polegała ona na szybkim spadku wartości pieniądza, intensywnym wzroście
cen etc.” (s. 69; ponownie na s. 80); „Chłopiec kredensowy dbał o zastawę stołową, nakrywał
do stołu i serwował dania” (s. 123); „Majstrowie oznakowali swoje warsztaty szyldem z nazwiskiem i znakiem cechowym” (s. 141); „W każdym mieście znajdowała się grupa rzemieślników zaspokajających potrzeby indywidualnego klienta” (s. 142); „Gęstą sieć tworzyły warsztaty rzemieślnicze i zakłady usługowe zaspokajające podstawowe potrzeby ludności,
takie jak małe piekarnie, rzeźnie, warsztaty krawieckie, szewskie, zakłady fryzjerskie”
(s. 143); „Ważna była lokalizacja sklepu — najlepiej na rynku lub w pobliżu, przy ruchliwych
uliczkach” (s. 151). Prawdę mówiąc, obawiałbym się prezentować zdania tak oczywiste
w książce przeznaczonej dla fachowców. Tym bardziej że niektóre stwierdzenia budzą sprzeciw językowy (np. „Żydzi często tworzyli sklepy wielopokoleniowe”, s. 150) lub merytoryczny: „Każdy dwór i każda wieś miała swojego kupca Żyda, którego działalność nadzorował rabin” (s. 155). O ile pierwsza część zdania, choć podszyta stereotypem, jakoś się jeszcze
broni, o tyle druga nie ma żadnego związku z rzeczywistością.
Nie przeczę, że autorka włożyła w przygotowanie książki ogrom pracy, z iście benedyktyńską cierpliwością zbierając informacje w jakikolwiek sposób związane z pracą/zatrudnieniem w międzywojennym województwie kieleckim. Nie jestem jednak przekonany, czy musiała ulec imperatywowi zamieszczenia w pracy możliwie największej liczby danych
liczbowych i faktograficznych, zamiast poddać je dalej idącej syntezie, zwłaszcza że czasami
informacje te są nadzwyczaj szczegółowe, wnoszą niewiele lub zgoła nic, a nieraz wręcz zaciemniają obraz. Czego np. dowodzą: wyliczenie na s. 50–51 rodzin ziemiańskich posiadających tytuły arystokratyczne, podana na s. 133 informacja o urządzeniach demontowanych
w likwidowanej kopalni czy przeprowadzona na s. 140–141 analiza stanu sanitarnego piekarń. Zamieszczona w rozdziale trzecim nadzwyczaj drobiazgowa prezentacja międzywojennego ustawodawstwa pracy i instytucji zajmujących się kwestiami zatrudnienia (łącznie
ze zmianami numeracji, siedzib i granic obwodów inspekcji pracy, s. 232) ma charakter wyłącznie informacyjny. Czy naprawdę z tysięcy corocznie rozpatrywanych spraw pracowniczych (s. 240–241) nie zachowało się chociażby kilka pokazujących, jak to ustawodawstwo
było realizowane w praktyce?
Uwagę o nadmiernej szczegółowości można odnieść także do licznych w monografii
tabel, wykresów i rysunków (w sumie 85), w niemałej części niewiele wnoszących, zwłaszcza że zazwyczaj pełnią funkcje wyłącznie informacyjną, bez głębszej interpretacji.
W książce brakuje także wspomnianej wyżej „segmentacji rynku pracy” oraz wyraźniejszego dostrzeżenia takich zjawisk, jak bezpośrednio wpływające na obraz rynku pracy: moDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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dele karier, kwestie modernizacyjne, transfery międzygrupowe (tak wyraźne w okresie kryzysu!), edukacja i szkolnictwo. Boleśnie odczuwalne jest nieuwzględnienie zarówno migracji
w poszukiwaniu pracy, jak i świadomie pominiętego bezrobocia. Poświęcając wiele miejsca
służbie publicznej (do której zostali chyba tylko przypadkiem „wrzuceni” prywatni adwokaci, dentyści czy weterynarze), warto by było nieco wnikliwiej zastanowić się nad motywacjami towarzyszącymi poszukiwaniu zatrudnienia w sektorze państwowym. Bez wątpienia należały do nich oczekiwana stabilność zatrudnienia, określona płaca i zabezpieczenie
emerytalne — wszystko to skłaniało do podejmowania różnych strategii, łącznie z nepotyzmem, korupcją czy odpowiednimi deklaracjami politycznymi, których celem było uzyskanie posady w policji, wojsku, na poczcie czy kolei (zresztą akurat pracownicy dwóch ostatnich umykają autorce). W tym kontekście można by się także zastanowić nad duchowieństwem,
zauważanym wprawdzie przez Słabińską, ale bez kontekstu świadomego wyboru takiej kariery, atrakcyjnej zwłaszcza dla przedstawicieli klas niższych. Z innej strony, skoro w całym
województwie kieleckim nie było w dwudziestoleciu ani jednej szkoły wyższej, musiały istnieć określone strategie „importu” specjalistów.
Takie informacje można znaleźć w książce, są jednak rozproszone, podawane przy okazji omawiania zupełnie innych problemów przez co gubią się w natłoku informacji.
Przykładem może być pojawiająca się co jakiś czas kwestia pragmatycznego nieraz podejścia
urzędników państwowych do teoretycznie nielegalnych zjawisk zachodzących na rynku
pracy. Autorka wspomina np. o przymykaniu oczu na działalność tzw. biedaszybów czy niekoncesjonowanego rzemiosła i handlu. Musiało być to zjawisko powszechne i zróżnicowane,
możliwe, że w jakiś sposób inspirowane odgórnie, choć trudno powiedzieć na jakim szczeblu. Pamiętam bowiem relacje mojego dziadka, w międzywojniu oficera policji w graniczącym z Prusami Wschodnimi powiecie przasnyskim, że postępowanie wobec przemytu i przemytników kształtowano w zależności od sytuacji na rynku pracy, poziomu bezrobocia etc.
Nie każdy historyk jest obdarzony darem jasnego wyrażania myśli, wartkiej narracji,
dobrego stylu i języka. Niemniej w takich przypadkach tekst powinien zostać poddany starannej redakcji i korekcie. Z przykrością muszę zauważyć, że pod tym względem książka
Słabińskiej reprezentuje średni poziom. Jest pełna powtórzeń, stosunkowo liczne są błędy
językowe, gramatyczne i stylistyczne. Wypada mieć nadzieję, że takie zapisy jak „Boden
Credit Anstaldt” (s. 272) czy „Etinne Gavel” (s. 281) są tylko niewyłapanymi przez redaktora/korektora literówkami. Nieco razi wykorzystywanie języka źródeł, np. wyjaśnienie pojęcia
„półtorak” ze s. 294 udało się znaleźć dopiero w słowniku staropolskim, oraz nadużywanie
cudzysłowów, stosowanych zazwyczaj w celu zdystansowania się od opisywanego zjawiska
bądź nadania mu sensu ironicznego. Wydaje mi się, że czasami autorka wprowadzała je bezzasadnie, np. na s. 118 pisze o dążeniu ziemian „do przekształcenia swojego gospodarstwa
w nowoczesne <<przedsiębiorstwo>>”, natomiast w zakończeniu: „Województwo kieleckie
było <<regionalnym>> rynkiem pracy” (s. 383).
Ocena książki Elżbiety Słabińskiej nie jest zadaniem łatwym. Bezsprzecznie autorce
należy się uznanie za olbrzymi wysiłek włożony w przygotowanie rozprawy. Należy jednak
zauważyć, że w niemałym stopniu był to trud daremny, a istotną część przekazanej w niej
wiedzy stanowią kwestie znane i opisane. Monografia, abstrahując już od wymienionych
wyżej luk i zastrzeżeń metodologicznych, mija się także z nowoczesnym ujęciem „rynku
pracy”, jest w istocie szczegółową wiwisekcją województwa kieleckiego w dwudziestoleciu
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międzywojennym. Gdyby autorka nadała swojej pracy, nawet w obecnym kształcie, tytuł
„Krajobraz gospodarczy i społeczny województwa kieleckiego 1918–1939 (ze szczególnym
uwzględnieniem aspektów zatrudnienia)”, zapewne nie wzbudziłaby takich zastrzeżeń.
Zadaniem niżej podpisanego nie jest jednak ocenianie stanu hipotetycznego, lecz
faktycznego.
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Jak wydawać historyczne plany? Refleksje na marginesie
książki Ryszarda Ż e l i c h o w s k i e g o i Pawła
E. W e s z p i ń s k i e g o , Plan niwelacyjny miasta Warszawy.
Zdjęcie pod kierunkiem Głównego Inżyniera W.H. Lindleya
(Muzeum Warszawy, Warszawa 2016, ss. 340)
Lindleyowie znani są w Polsce przede wszystkim jako twórcy nowoczesnego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Warszawie. Wielka inwestycja nie byłaby jednak możliwa bez
przeprowadzenia precyzyjnych pomiarów miasta, dotychczasowe mapy nie były bowiem
wystarczająco dokładne, by umożliwić zaprojektowanie skomplikowanej instalacji podziemnej. W wyniku nadzorowanych przez Lindleyów prac pomiarowych i kreślarskich prowadzonych w latach 1883–1915 powstało ponad osiem tysięcy arkuszy planów. Bezdyskusyjnie
było to największe przedsięwzięcie geodezyjno-kartograficzne w historii Warszawy przed
II wojną światową. Plany lindleyowskie nie tylko najwierniej odwzorowują topografię
Warszawy przełomu wieków, lecz także ukształtowały jej kartografię okresu międzywojennego, okupacji oraz pierwszych lat po wojnie. Cieszy zatem, że dzieło to doczekało się odrębnego, krytycznego opracowania1.
Recenzowana publikacja jest już trzecią odsłoną wydawanej przez Muzeum Warszawy
serii Plany Warszawy prezentującej plany miasta z różnych epok historycznych. Do tej pory
ukazały się opracowania planów osiemnastowiecznych i międzywojennych, dla których dzieło Lindleya jest bardzo istotnym uzupełnieniem. W omawianej edycji został utrzymany dwutomowy układ wcześniejszych publikacji, w którym tom pierwszy obejmuje reprint planu
w skali 1:1 (w tym wypadku planu niwelacyjnego z 1912 r. wraz z dodatkami), natomiast
drugi — komentarz. Część narracyjną książki podzielono na dwie części. Autorem pierwszej
jest historyk i varsavianista Ryszard Ż e l i c h o w s k i , który przygotował rys historyczny
Warszawy lat 1875–1917, czyli okresu działalności Lindleyów. Część drugą przygotował
również varsavianista, Paweł E. W e s z p i ń s k i , specjalizujący się w opracowywaniu historycznych map i widoków Warszawy. Weszpiński dokonał właściwej analizy kartograficznej
tytułowego planu, będącego w istocie syntezą wykonanych pod kierunkiem Lindleya planów
wielkoskalowych. Stał się on dla autora przyczynkiem do szerszej refleksji nad całym zespołem planów lindleyowskich oraz sposobem przeprowadzania prac pomiarowych w latach
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX w. W aneksie znalazła się nota katalogowa oraz
1

Plany lindleyowskie wykorzystywano w licznych pracach, do tej pory nie wydano jednak odrębnego opracowania na ich temat. Ukazała się jedynie krótka broszura, vide W
,Ż
2006.
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informacje na temat egzemplarza, który stał się podstawą reprodukowanej wersji, wraz z historią jego konserwacji. Czytelnik może też zapoznać się z krótkimi biogramami Williama
Lindleya oraz jego trzech synów zaangażowanych w budowę warszawskiej sieci wodociągów i kanalizacji. Autorzy podkreślają, że w opracowanie planu byli zaangażowani wszyscy
czterej członkowie tej rodziny, dlatego też piszą o „planach lindeyowskich”, nie zaś o planach Lindleya — głównego inżyniera Warszawy.
Rys historyczny autorstwa Żelichowskiego uwypukla znaczenie zjawiska postępu cywilizacyjnego, którego przełomowe momenty wyznaczały kolejne wielkie infrastrukturalne inwestycje miejskie, w szczególności budowa nowoczesnych wodociągów i kanalizacji. We wstępie autor stwierdza: „poniższa opowieść o Warszawie to zapis wydarzeń, których Lindleyowie
byli uczestnikami, a także emocji, których byli świadkami” (s. 13). Żelichowski nie ma zatem
ambicji przedstawienia całościowego rysu historycznego z uwzględnieniem sytuacji społecznej, gospodarczej czy politycznej miasta. Trudno się nie zgodzić, że postęp technologiczny
miał ogromy wpływ na przeobrażenie Warszawy, pominięcie innych aspektów rzutujących na
życie w niej na przełomie wieków nie wydaje się jednak w pełni uzasadnione. Niemniej autor
nie jest do końca konsekwentny. Narracja zaczyna się przyjazdem Williama Lindleya do
Warszawy i opisem miasta, jakie mógł ujrzeć angielski budowniczy. Czytelnikowi może się
wydawać, że będzie poznawał Warszawę z perspektywy inżyniera, niejako podróżując przez
nią wraz z kolejnymi przedstawicielami jego rodu. Pomysł, by spoglądać na Warszawę oczami
Lindleyów, wydaje się ciekawy, Żelichowskiemu nie udało się jednak go konsekwentnie zrealizować. Narracja wielokrotnie przerywana jest długimi dygresjami na zupełnie inne tematy.
Przykładowo, po fragmencie poświęconym wjazdowi inżyniera do miasta autor przechodzi do
krótkiego rysu administracji publicznej Warszawy, następnie wraca do Lindleyów, by opisać
inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne, znowu ich opuszcza, tym razem podejmując problematykę podziałów administracyjnych, składu społecznego, przemysłu i architektury Warszawy,
w kolejnym zaś rozdziale opisuje wydarzenia polityczne początku XX w. Dopiero w epilogu
Lindleyowie ponownie znajdują się w centrum opowieści. Autor wspomina ostatnie, prowadzone przez nich w przededniu I wojny światowej prace i w paru słowach podsumowuje ich
wkład w unowocześnienie Warszawy. Układ rozdziałów jest dość przypadkowy, przez co nie
tworzą spójnej całości, a raczej sprawiają wrażenie posklejanych ze sobą fragmentów innych
książek2. W efekcie nie wiadomo, co w istocie stanowi oś narracji — działalność i życie
Lindleyów, postęp cywilizacyjny czy jednak historia polityczna Warszawy.
Najwięcej zastrzeżeń budzi uszeregowanie rozdziałów. Trudno jest uzasadnić
np. umieszczenie po opisie przyjazdu Lindleyów do miasta i szczegółowym zreferowaniu
przebiegu budowy wodociągów i kanalizacji fragmentu poświęconego podziałom administracyjnym, demografii, przemysłowi i architekturze Warszawy. Ponadto w obrębie poszczególnych rozdziałów autor nie trzyma się wyznaczonej przez siebie tematyki. We wspomnia2

Rozdziały „Czas Starynkiewicza” oraz „Rusza wielka budowa” są w zasadzie skrótem rozdziału
„Warszawa” napisanego przez Żelichowskiego w ramach innej jego książki (Ż
2002). Opis
wodociągów Marconiego i Grotowskiego w dużej mierze również został zaczerpnięty ze wspomnianego rozdziału, chociaż w tym przypadku tekst uległ nieco większym modyfikacjom. Książka o Lindleyach jest podstawą również dla opisu samego procesu budowy wodociągów i kanalizacji, a wiele jej
fragmentów można znaleźć w pozostałych częściach recenzowanego tomu.
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nym passusie o charakterze ogólnym, w którym omówiona została kondycja miasta przełomu
wieków, po opisaniu zagadnień architektonicznych Żelichowski powraca nagle do mikronarracji o Lindleyach, wymieniając, pod jakimi adresami mieszkali poszczególni członkowie
rodziny. W konsekwencji zarówno mniejsze, jak i większe fragmenty tekstu wydają się nieuporządkowane, a czasem nawet umieszczone w rozdziałach poświęconych zupełnie innej
tematyce. Moim zdaniem w takim wypadku najlepszym rozwiązaniem byłoby zrezygnowanie z formy „podróży z Lindleyami po mieście” na rzecz klasycznego układu pracy na zasadzie od ogółu do szczegółu. Praca miałaby bardziej klarowny przekaz, gdyby autor zaczął od
omówienia kwestii ogólnych, dotyczących chociażby urbanistyki, przemian demograficznych, stosunków społecznych czy sytuacji politycznej, by następnie w naturalny sposób
przejść do opowieści o Lindleyach i postępie cywilizacyjnym.
Słabości kompozycyjne tekstu z pewnością niekorzystnie wpływają na odbiór jego poszczególnych fragmentów, chociaż niektóre z nich niosą ze sobą walor poznawczy. Najpełniej
Żelichowski omawia proces budowy wodociągów i kanalizacji, co nie dziwi, ponieważ jest
specjalistą w tym temacie oraz autorem książki o dziejach inżynierskiego rodu Lindleyów3.
Krok po kroku dowiadujemy się zatem o wcześniejszych, niewydolnych wodociągach, niekorzystnej sytuacji sanitarnej w mieście w latach siedemdziesiątych, wyborze Lindleya na
głównego projektanta, trudnych negocjacjach z władzami carskimi oraz niezupełnie przekonanym do inwestycji społeczeństwem Warszawy, w których niestrudzenie wspierał Anglika
prezydent Sokrates Starynkiewicz. Na koniec otrzymujemy drobiazgowy opis kolejnych etapów budowy poszczególnych elementów systemu wodociągów i kanalizacji. Budowa i struktura nowoczesnych urządzeń sanitarnych została opisana bardzo skrupulatnie, jednak autor
niewiele miejsca poświęcił temu, jak nowa sieć wpłynęła na życie mieszkańców. Opisy technikaliów (konstrukcji pomp, osadników, wieży ciśnień, filtrów itp.) zajmują kilkanaście
stron, tymczasem podsumowanie, w którym znajdujemy uwagi o poprawie standardu życia
w mieście, jedynie dwie. Autor ogranicza się do ogólnych spostrzeżeń na temat spadku śmiertelności, pomija jednak to, że warszawiacy w zależności od statusu materialnego i miejsca
zamieszkania w zupełnie innym stopniu mogli korzystać z nowych dobrodziejstw. O ile
w przededniu I wojny światowej w szybkim tempie wzrastała dostępność urządzeń komunalnych dla mieszkańców dzielnic centralnych, o tyle peryferyjna ludność rzemieślniczo-robotnicza jeszcze przez wiele lat była ich niemal całkowicie pozbawiona. Żelichowski stwierdza,
że pod koniec XIX stulecia 93% mieszkań warszawskich było zaopatrzonych w wodę pitną,
a 82% skanalizowanych (s. 63). W rzeczywistości ta statystyka odnosi się nie do mieszkań,
a całych posesji, właściciele nieruchomości mieli bowiem obowiązek podłączenia do sieci
swoich domów, nie zaś poszczególnych lokali. W efekcie bieżącą wodę w mieszkaniu posiadali zamożniejsi, podczas gdy większość warszawiaków wciąż korzystała z wychodków na
podwórkach i wspólnych kranów umieszczonych na korytarzach lub w pobliżu bramy kamie4
nicy . Oczywiście stwierdzenie Żelichowskiego o ogromnej poprawie warunków życia
w mieście jest jak najbardziej zasadne, niezauważenie różnic w funkcjonowaniu poszczególnych grup społecznych uznać należy jednak za istotne uchybienie.

3
4

Ż
C

2002.
1968, s. 92, 99 i 136–138.
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Autor w swoich rozważaniach niemal pomija mniej zamożnych warszawiaków — rzemieślników, robotników czy służbę domową, którzy wraz z rodzinami na początku XX w.
stanowili prawie dwie trzecie populacji miasta. Pisząc o przemyśle, wymienia kolejne fazy
industrializacji Warszawy i najważniejsze fabryki, ani słowem nie wspomina jednak o ich
pracownikach, niewiele zresztą również i o właścicielach. Wydaje się, że słabe akcentowanie
tematyki społecznej wynika z zasadniczego problemu dotyczącego całego wstępu historycznego. Żelichowski — z wyjątkiem fragmentów poświęconych historii politycznej oraz losom
budowy wodociągów i kanalizacji — nie opisuje bowiem procesów dziejowych, a raczej wybrane wydarzenia lub miejsca odarte z szerszego kontekstu. Stąd w książce można przeczytać
o inwestycjach w rozwój gazownictwa, elektryczności czy transportu, ale niestety niewiele
dowiemy się o tym, kto korzystał z nowych udogodnień. Podobnie otrzymujemy opis kilku
popularnych miejsc spędzania wolnego czasu w mieście (Łazienek, Doliny Szwajcarskiej,
Dynasów, statków żeglugi parowej na Wiśle), bez wyjaśnienia jednak dla kogo były one dostępne, a zatem kto się w nich bawił i w jaki sposób.
W stosunku do skrótowego podsumowania procesów istotnych z punktu widzenia
Warszawy przełomu wieków, szczególnie tych dotyczących przemian społecznych, nieproporcjonalnie dużo miejsca zabierają rozbudowane opisy jednostkowych wydarzeń i miejsc.
Relacja z pobytu Mikołaja II w Warszawie w 1897 r. zajmuje niemal trzy strony i uwzględnia
nawet takie szczegóły jak wygląd dekoracji przygotowywanych na przyjęcie cara (s. 94–99).
Przyjazd imperatora niewątpliwie był wydarzeniem istotnym, jednak niekoniecznie w kontekście omawianej problematyki. Trudno zrozumieć, dlaczego Żelichowski tak wiele uwagi
poświęca wydarzeniom politycznym końca XIX i początku XX w., skoro osią wywodu miał
być postęp cywilizacyjny. Wiele takich opisów rozbija narrację. Trudno wyjaśnić, w jakim
celu wzmianka o pogromie żydowskim z 1881 r. (s. 42–43) została wciśnięta między fragment o negocjacjach władz z Lindleyem a opis działalności Komitetu Budowy Wodociągów
i Kanalizacji. Niektóre informacje po prostu są zbędne, jak np. szczegółowy opis wystroju
wnętrz ratusza na placu Teatralnym (s. 26). Inne nie zostały osadzone w odpowiednim kontekście, jak chociażby wzmianka o współpracy personelu warszawskich domów publicznych
z policją carską (s. 87). Informacja ta nie wydaje się tak istotna, by umieszczać ją w skondensowanym, półtorastronicowym opisie ludności rosyjskiej w Warszawie, a jeżeli już, to należałoby ją opatrzyć odpowiednim komentarzem wyjaśniającym sposób funkcjonowania
urzędników rosyjskich w Królestwie Polskim.
Zdaję sobie sprawę, że ze względu na konieczną ogólnikowość rysu historycznego autor
nie mógł przedstawić wyczerpującej analizy dziejów Warszawy przełomu wieków. Wydaje
się jednak, że nie w pełni udało mu się stworzenie koniecznej, spójnej syntezy wprowadzającej w realia ówczesnej Warszawy. Także jego interpretacja fenomenu postępu cywilizacyjnego wymaga uzupełnienia o informacje np. o tym, jak nowe rozwiązania przyjęły się w mieście i w jakim stopniu wpłynęły na życie warszawiaków. Zresztą sam autor wydaje się
świadomy, że opis działalności Lindleyów oraz kolejnych inwestycji infrastrukturalnych bez
osadzenia ich w realiach ówczesnego miasta byłby niepełny. Z tego też względu uzupełnił
swoją narrację fragmentami dotyczącymi historii Warszawy i jej mieszkańców, ale uczynił to
w sposób chaotyczny, bez zachowania właściwych proporcji. Poza niedostateczną analizą
problematyki społecznej doskwiera również ogólnikowe potraktowanie rozwoju przestrzennego Warszawy, tym bardziej że mamy do czynienia z opracowaniem planu miasta.
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Znacznie bardziej spójna jest druga część książki, w której Paweł Weszpiński wyczerpująco i w uporządkowany sposób przeanalizował plany lindleyowskie. Autor zwraca uwagę,
że — jak już wspomniałem — reprodukowany w osobnym tomie plan niwelacyjny z 1912 r.
(1:10 000) był w istocie syntezą tysięcy szczegółowych arkuszy przedstawiających wycinki
miasta i stanowił całościowe podsumowanie prac przeprowadzonych pod kierunkiem
Lindleya. Dlatego ze wszech miar słuszna wydaje się koncepcja, by nie ograniczać się jedynie do omówienia treści i formy owej syntezy, ale opisać także plany wielko-, średnio- i małoskalowe tworzone na użytek budowniczych wodociągów i kanalizacji oraz całość prac pomiarowych zarówno w stadium założeń teoretycznych, jak i ich realizacji w terenie.
Część autorstwa Weszpińskiego ma klarowny i logiczny układ. Zaczyna on od wykazania, że wcześniejsze plany były nie dość precyzyjne dla potrzeb projektowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, przez co zaistniała konieczność przeprowadzenia nowych pomiarów.
Niezwykle szczegółowo i fachowo opisuje proces pomiarów geodezyjnych, by następnie
przejść do prezentacji wielkoskalowych planów „operacyjnych”, używanych przy wytyczaniu sieci rur i kanałów. Pozwala to zrozumieć, jak sposób przeprowadzania pomiarów wpływał na kształt późniejszych planów. Dalej Weszpiński przechodzi do właściwej analizy kartograficznej, określając sposób ukazania topografii miasta oraz metody prezentacji
poszczególnych obiektów. Na koniec opisuje miejsce planów lindleyowskich w rozwoju warszawskiej kartografii. Miarą ich znaczenia jest to, że korzystano z nich jeszcze długo po
II wojnie światowej.
Weszpiński omawia plany lindleyowskie w zestawieniu z wcześniejszymi i późniejszymi odwzorowaniami kartograficznymi Warszawy. Warto podkreślić, że opis innych planów
nie służy jedynie pokazaniu erudycji autora, lecz pomaga zauważyć, w jakich aspektach
Lindley i jego współpracownicy czerpali z wcześniejszych tradycji, a w których wprowadzali
nową jakość. W pierwszym podrozdziale starsze plany zostały zaprezentowane, by uzmysłowić czytelnikom ich nieprzydatność w pracach nad projektem nowych instalacji sanitarnych
ze względu na zdezaktualizowanie, a przede wszystkim nie dość dużą skalę i wynikający
z niej zbyt uogólniony rysunek poziomicowy.
Weszpiński podkreśla też, że stworzony przez Lindleya zespół w dużej mierze wypracował współczesny model zarządzania pracami pomiarowymi w mieście. W 1882 r. przy
Komitecie Budowy Wodociągów i Kanalizacji powołano do życia Wydział Pomiarów, przekształcony następnie w Biuro Pomiarów, czyli pierwszą w historii miasta profesjonalną instytucję zajmującą się geodezją, która w szczycie zapotrzebowania zatrudniała 70 specjalistów.
Autor pokazał też jak szczegółowe, opracowane dla zespołu procedury wpływały na wysoką
precyzję podejmowanych czynności. Profesjonalizacja pracy przejawiała się w wykorzystywaniu najlepszych przyrządów mierniczych oraz kilkukrotnym sprawdzaniu wszystkich pomiarów i wyników. Weszpińskiemu udało się pokazać, że skartowanie miasta przez zespół
Lindleyów było wyjątkowym osiągnięciem w dziedzinie kształtowania nowoczesnej geodezji i kartografii warszawskiej.
Uważna lektura rozdziału poświęconego pomiarom miasta oraz kolejnego, noszącego
tytuł „Plany 1:200”, pozwala nawet laikowi zrozumieć, jak założenia oraz przebieg prac pomiarowych wpłynęły na ostateczną treść i formę planów. Szczególnie dobrze ów proces został ukazany na przykładzie kluczowych przy projektowaniu przebiegu rur i kanałów planów
ulic. Precyzja językowa autora łączy się ze świetnie wkomponowanymi w tekst fragmentami
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planów ilustrującymi wywód dający wgląd w proces powstawania mapy bez potrzeby wertowania książki. Dla przykładu, autor na fragmencie planu zaznaczył położenie znaków mierniczych (tzw. marek umocowywanych w gruncie/nawierzchni ulicy), następnie łączonych
w linie poligonowe stanowiące oś pomiaru, względem której pod kątem prostym odmierzano
odległości do obiektów przekładanych później na rysunek kartograficzny (s. 158–159).
W kolejnych rozdziałach Weszpiński charakteryzuje wszelkie rodzaje rękopiśmiennych
i drukowanych opracowań kartograficznych stworzonych przez Biuro Pomiarów. Oprócz
najbardziej precyzyjnych planów ulic były to plany blokowe, przedstawiające kwartały zabudowy, plany sekcyjne Warszawy i okolic, wydawane w określonej liczbie arkuszy (tzw. sekcji) oraz plany małoskalowe (1:10 000, 1:25 000, 1:16 000), wydawane i sprzedawane w postaci jednej karty. Spośród wszystkich opisanych odwzorowań najwięcej uwagi autor
poświęcił planowi sekcyjnemu w skali 1:2500, powstałemu w wyniku generalizacji planów
wielkoskalowych (1:250, 1:500), które w praktyce do wielu działań okazały się nieporęczne
i zbyt szczegółowe. Ten plan jest uważany za szczytowe osiągnięcie kartograficzne, łączy
bowiem precyzję obrazowania przestrzeni z artystycznym, wysublimowanym rysunkiem.
Powstał w dwóch wersjach — sytuacyjnej oraz wysokościowej. Obie służyły jako wzór dla
planów międzywojennych i późniejszych, plan sytuacyjny był zaś podstawą planu Biura
Odbudowy Stolicy i do dziś jest tym najczęściej wykorzystywanym przez badaczy Warszawy
spośród grupy planów lindleyowskich5.
Weszpiński wnikliwie przeanalizował treść i formę wszystkich planów, zwrócił też
uwagę, że były one na bieżąco aktualizowane. Inżynierowie nanosili tzw. unacześnienia, zaznaczając wszystkie zmiany, które zachodziły w przestrzeni miejskiej. Autor nie ograniczył
się do wyjaśniania kwestii technicznych, ale również pokazał, w jaki sposób plan może posłużyć historykowi danej epoki, niekoniecznie zajmującemu się perspektywą topograficzną
badanej przestrzeni. Może być on np. ciekawym przyczynkiem do dyskusji na temat stopnia
ingerencji administracji carskiej w prace techników oraz cenzurowania ich prac. Weszpiński
pokazuje więc na przykładach, że uwagi na planach rękopiśmiennych nanoszone były w różnych językach, w zależności od narodowości konkretnego specjalisty (s. 164–165). Dopiero
ich wersje ostateczne, kierowane do druku i dystrybucji, sporządzano w całości w języku
urzędowym (rosyjskim). Innym spostrzeżeniem jest to, że ze względów strategicznych nie
odwzorowywano punktów kluczowych dla obronności kraju, co było przyczyną pojawiania
się na planach białych plam, chociażby w miejscach rosyjskich fortów (s. 187–188).
Osobny, obszerny rozdział autor poświęcił oczywiście Planowi niwelacyjnemu miasta
Warszawy z 1912 r. Na wstępie odniósł się do jego mylącego tytułu. Człon „niwelacyjny”
mógłby sugerować, że mamy do czynienia z planem wysokościowym przedstawiającym morfologię Warszawy, podczas gdy w rzeczywistości zawiera on zarówno informacje o położeniu
obiektów takich jak ulice, bloki zabudowy czy ważniejsze budynki, jak i rysunek poziomicowy, co czyni go faktycznie planem sytuacyjno-wysokościowym. Zgodnie z zaleceniami wydawniczymi serii Weszpiński poddał plan z 1912 r. dwojakiej analizie — semantycznej,

5

Badacze powołują się na jego fragmenty, a czasem wykorzystują w całości jako podkład dla prezentacji różnych zagadnień. Przykładowo Robert Marcinkowski w Ilustrowanym Atlasie Dawnej Warszawy
(Warszawa 2003) na tle planu 1:2500 zarysował stan zabudowy Warszawy po II wojnie światowej.
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oceniając stopień oddania rzeczywistości, oraz syntaktycznej, opisując relacje międzyznakowe oraz sposób posługiwania się znakami kartograficznymi przez autorów, czyli, mówiąc prościej, objaśnił jego język. Omówieniu podlegają zatem zarówno jakość odwzorowania przestrzeni Warszawy, jak i sposób prezentacji kartograficznej. Biorąc pod uwagę oba wymienione
aspekty, autor przeanalizował po kolei ulice i linie kolejowe, zabudowę, nazewnictwo, rzeźbę
terenu oraz wody powierzchniowe. Na koniec omówił aktualizacje planu oraz wykorzystywane rozwiązania redakcyjne i techniczne.
Wywody Weszpińskiego zostały dopełnione świetnie dobranymi ilustracjami, co ułatwia
podążanie za jego myślą. Autor w ciekawy sposób wytłumaczył brak odwzorowania — mimo
istnienia technicznej możliwości — nawet uogólnionego kształtu budynków wewnątrz kwartałów zabudowy (z wyjątkiem najważniejszych obiektów wojskowych lub użyteczności publicznej). Zasugerował bowiem, że mniej szczegółowy plan mógł służyć urzędnikom jako
materiał podkładowy do prezentowania różnorodnych przedstawień przestrzennych — rozmieszczania instytucji, sieci transportowej, planowania przestrzennego itp. (s. 235–236). Jest
to ciekawa koncepcja, chociaż nie wyjaśnia w pełni, dlaczego autorzy inaczej potraktowali
przeciwległe brzegi Wisły, w odróżnieniu od lewobrzeżnej Warszawy na Pradze odwzorowano bowiem kształt poszczególnych kamienic czynszowych.
Weszpiński bardzo wysoko ocenił kunszt, z jakim specjaliści przedstawili przestrzeń
Warszawy, z wyjątkiem cieków wodnych, które graficznie niewiele różnią się od dróg, co może
być mylące (s. 265–275). Zwrócił również uwagę, że nie wszystkie nieścisłości w odwzorowaniu proporcji muszą wynikać z błędów pomiarowych, często były bowiem wynikiem zamierzonej generalizacji kartograficznej — np. światło niektórych ulic zostało poszerzone, by ich przebieg było łatwiej odczytać z mapy (s. 222–224). Autor obrazowo wytłumaczył też, że niekiedy
kartografowie, przekładając rysunek na mniejszą skalę, są zmuszeni do uogólnień i znalezienia
kompromisu między czytelnością a precyzją przedstawienia przestrzeni. Mimo wszystko plan
z 1912 r. odznacza się wyjątkową dokładnością i świetną prezentacją.
Na koniec należy podkreślić wysoką jakość edycji samego Planu niwelacyjnego miasta
Warszawy. Wydanie ma charakter reprintu w skali 1:1 wydrukowanego na grubym papierze.
Towarzyszą mu dodatki: Spis ulic i placów w wersji oryginalnej wraz z transkrypcją z rosyjskiego, ówczesną nazwą polską i nazwą dzisiejszą, jeżeli ulica istnieje. W osobnej broszurze
zamieszczono opisy 253 obiektów widniejących na planie. Trudno stwierdzić, według jakiego klucza dokonano wyboru obiektów, bowiem ich lista nie w pełni pokrywa się z obiektami
podpisanymi na oryginalne, co nie zmienia tego, że ów dodatek niezwykle ułatwia identyfikację wielu przedstawionych budynków. Świetną inicjatywą wydawców było wydrukowanie
drugiego egzemplarza planu, na który naniesiono współczesną siatkę ulic Warszawy. Pozwala
to na porównanie topografii Warszawy przełomu XIX i XX w. oraz współczesnej.
Podsumowując, otrzymaliśmy doskonale wydany plan miasta z 1912 r. Bardzo wysoko
oceniam rozkład kartograficzny wraz z analizą całości wykonanego przez Lindleyów dzieła
geodezyjno-kreślarskiego. Na tak wysoką notę nie zasługuje niestety rys historyczny, który
ze względu na chaotyczną narrację i niedostateczne zgłębienie kwestii społecznych i urbanistycznych nie spełnia kryteriów dobrej syntezy historycznej. Podobnie jak w przypadku
dwóch wcześniejszych opracowań z serii „Plany Warszawy” książka została wydana w pięknej szacie graficznej. Okładka, edycja samego planu, rozkład tekstu i ilustracje zamieszczone
wewnątrz tomu są przykładem wybitnej pracy edytorskiej i graficznej.
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WYKAZ CYTOWANYCH ŹRÓDEŁ I LITERATURY PRZEDMIOTU
ŹRÓDŁA DRUKOWANE I LITERATURA PRZEDMIOTU:

CEGIELSKI 1968 = Jerzy Cegielski, Stosunki mieszkaniowe w Warszawie w latach 1864–
1964, Warszawa 1968
WESZPIŃSKI, ŻELICHOWSKI 2006 = Paweł Weszpiński, Ryszard Żelichowski,
Inżynierowie bez granic. Lindleyowskie plany Warszawy przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 2006
ŻELICHOWSKI 2002 = Ryszard Żelichowski, Lindleyowie. Dzieje inżynierskiego rodu,
Warszawa 2002

***

Ancient Sex. New Essays, ed. Ruby B l o n d e l l , Kirk O r m a n d,
Columbus, The Ohio State University Press, 2015, ss. 342 + XII
Zagadnienie seksualności ludzi starożytności grecko-rzymskiej jest dziś ponownie en vogue.
W ostatnich latach coraz liczniej ukazujące się prace nierzadko rewidują wcześniejsze ustalenia uczonych, wychodzących zazwyczaj od sugestywnych, niewolnych jednak od prezentystycznych wartościowań i przejaskrawień wizji greckiego stosunku do seksu i erotyki autorstwa Michela F o u c a u l t a . Rewolucjonizująca rola francuskiego uczonego jest wprawdzie
niepodważalna — jego nowatorskie i twórcze podejście do badanej tematyki otwarło nowe
pole badań i zainspirowało kolejne pokolenia do spojrzenia na problem seksualności z zupełnie innej niż wcześniej perspektywy. Jego monumentalne dzieło niosło jednak ze sobą poważne niebezpieczeństwo nazbyt łatwego przyjęcia nieledwie przypuszczeń jako bezspornych faktów. Pod wpływem książki K. J. D o v e r a (1978) — która wydana została drukiem
po ukazaniu się pierwszego tomu Historii seksualności Foucaulta (1976) i spowolniła prace
tegoż uczonego nad tomem drugim (1984) — przyjął Foucault i niemalże „kanonizował” tezę
o rzekomym dychotomicznym postrzeganiu ról seksualnych przez Greków jako kluczowym
elemencie w ocenie zachowań seksualnych. Zgodnie z tą wykładnią, powtarzaną po ukazaniu
się prac Dovera i Foucaulta bez mała bezrefleksyjnie niemal przez wszystkich, jedynym akceptowalnym społecznie wzorem zachowań seksualnych w świecie starożytności klasycznej
było pełnienie przez starszego, dojrzałego mężczyznę aktywnej roli, podczas gdy młodszy,
dojrzewający jeszcze chłopiec, miałby pełnić rolę pasywną. Pasywność chłopca w stosunku
pederastycznym odpowiadać miałaby pasywności i subordynacji kobiety w relacji małżeńskiej. Podkreślanie dychotomii starszy/młodszy, dominujący/podporządkowany, aktywny/
pasywny itd. stało się od czasu wydania prac wspomnianych uczonych dominującym, jeśli
nie jedynym sposobem przedstawiania przez badaczy sposobu postrzegania sfery erotycznej
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i seksualnej w świecie starożytnym (tak greckim, jak i rzymskim). Dopiero w kilku ostatnich
latach zaczęto kwestionować ten jakoby fundamentalny podział ról w intymnych stosunkach
międzyludzkich (najzagorzalszym krytykiem koncepcji penetracji, tj. aktywno/pasywnego
wzorca, jest James D a v i d s o n 1), choć w dalszym ciągu wiele zagadnień dotyczących życia
seksualnego czy stosunku do płci i płciowości ludzi antyku czeka na gruntowną refleksję.
Nowe spojrzenie na problem seksu w starożytności klasycznej mają oferować zebrane
przez Ruby B l o n d e l l i Kirka O r m a n d a i wydane w 2015 r. eseje kilkorga mniej lub
bardziej uznanych specjalistów w tej dziedzinie. Tom rozpoczyna wprowadzający artykuł autorstwa redaktorów książki, nie tylko omawiający pokrótce jej zawartość, lecz także przedstawiający zwięzły przegląd dotychczasowych badań i głównych tez dotyczących seksualności ludzi antyku (s. 1–22).
Rozdział pierwszy, najdłuższy z całego tomu, stanowi rozprawa Holta N. P a r k e r a ,
w której szczegółowej analizie poddane zostały przedstawienia różnego rodzaju stosunków
seksualnych — zarówno z chłopcami, mężczyznami, jak i kobietami — oraz scen zalotów
w ateńskiej ikonografii wazowej. Autor słusznie wykazuje przy tym, że sceny przedstawione
na wazach nie są odbiciem rzeczywistych praktyk i nie przynoszą wobec tego wiarygodnych
informacji o życiu seksualnym starożytnych. Wartościowym dodatkiem do artykułu Parkera
jest szczegółowy katalog scen erotycznych w malarstwie wazowym (s. 23–142).
Kate G i l h u l y zajmuje się w swoim przyczynku geografią erotyki, tj. łączeniem
w wyobraźni zbiorowej pewnych praktyk seksualnych z określoną przestrzenią geograficzną.
Jako case study obrała autorka wyspę Lesbos, która — jak uczona ta przekonująco pokazuje — nie była w starożytności kojarzona z miłością lesbijską, a i urodzonej tam Safony właściwie nie łączono wówczas z tym rodzajem miłości. Popularna dziś asocjacja Safony
i Lesbos z lesbijkami jest raczej pochodną powstałego w Atenach stereotypu o pięknych, pożądliwych i lubieżnych kobietach z Lesbos, wynikającego ze skojarzenia tej wyspy z uchodzącym za zmysłowy wschodniogreckim stylem muzyki. Kobiety z Lesbos, poprzez skojarzenie ze zmysłowym stylem muzycznym greckiego Wschodu, uzyskały dzięki wystawianym
w Atenach komediom określoną tożsamość — skorych do seksu oralnego z mężczyznami
(a nie ze sobą wzajemnie) rozpustnic. Przypadek ten prowadzi Gilhuly do dość odważnej hipotezy, że to dyskurs tworzy seksualność (s. 143–176).
Artykuł autorstwa młodej badaczki Julii S h a p i r o dotyczy z kolei pederastii i jej
oceny społecznej w Atenach okresu klasycznego (s. 177–207). Autorka słusznie przeczy dominującej do niedawna w literaturze przedmiotu tezie, wedle której pederastia miałaby uchodzić za praktykę właściwą wyłącznie elitom i pogardzaną przez prosty ateński lud.
Wyśmiewane w komedii attyckiej zachowania erotyczne dotyczą wyłącznie przypadków
transgresji pewnych społecznych norm, określających przystojne i nieprzystojne zachowania,
i dlatego nieuzasadnione jest interpretowanie tego rodzaju krytycznych uwag poetów komicznych jako wyrazu pogardy ludu do pederastii per se. Z różnego rodzaju źródeł, w tym
przede wszystkim z mów sądowych, wyłania się obraz pederastii jako nie tylko całkowicie
akceptowalnej, lecz także pochwalanej i zalecanej praktyki społecznej. Należy zauważyć, że
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tekst Shapiro, choć zgrabnie napisany, nie wnosi nic nowego w stosunku do opublikowanej
przed sześcioma laty monografii autorstwa piszącego niniejsze słowa2.
Przedmiotem rozważań w przyczynku autorstwa Nancy W o r m a n są nie tyle właściwe
praktyki seksualne, co służący do ich przedstawiania język, mianowicie metaforyka seksualna (s. 208–230). Autorka pokazuje znakomicie, że ateński dyskurs o seksie charakteryzowało
częste użycie metaforycznych wyrażeń. Niemniej posługiwanie się w mowie potocznej metaforami seksualnymi, jak słusznie zauważa Worman, nie mówi nic o stosunku użytkowników
języka do danych praktyk seksualnych (dla przykładu, określając kogoś w polszczyźnie słowem „dupek”, nie wyobraża się tej osoby jako tylnej części ciała). Celem tej formy dyskursu
było regulowanie zachowań obywateli nie tyle w sferze seksualnej, ile przede wszystkim
w sferze publicznej.
Deborah K a m e n i Sarah L e v i n -R i c h a r d s o n przenoszą uwagę czytelnika do
świata rzymskiego i, wychodząc od pompejańskich graffiti, szukają śladu „lubieżnych kobiet” (s. 231–252). Na podstawie analizy takich terminów jak np. fututrix, fellatrix czy tribas
udało się autorkom błyskotliwie i przekonywająco wykazać, jak bardzo mylące potrafi być
dychotomiczne — aktywno/pasywne — ujęcie praktyk seksualnych (jak bowiem, posługując
się tym rozróżnieniem, określić na przykład osobę wykonują fellatio? Jest ona stroną pasywną czy aktywną?). Kamen i Levin-Richardson słusznie odchodzą od tego modelu i w swoich
rozważaniach zwracają uwagę przede wszystkim na sexual agency historycznych aktorów.
Wbrew powszechnemu wyobrażeniu owa agency w praktykach seksualnych charakteryzowała nie zawsze mężczyzn, lecz czasami także i kobiety (przypadek wspomnianych fututrices,
fellatrices czy tribades).
Przedmiotem dogłębnej analizy Sandry B o e h r i n g e r jest z kolei jeden z Dialogów
kurtyzan Lukiana (nr 5), w którym sportretowana została niejaka Megilla, czująca się nie kobietą, a mężczyzną (s. 253–284). Andrike, męska, jest przez to, że zarówno jej myśl (gnome),
jak i pożądanie (epithymia) są typowo męskie. To zupełnie wyjątkowe świadectwo interpretowano w dotychczasowej literaturze przedmiotu — zdaniem Boehringer mylnie — jako
świadectwo miłości lesbijskiej oraz tożsamości płciowej innej niż płeć biologiczna. Uczona
ta jest jednak zdania, że dialog Lukiana jest pastiszem starożytnych wyobrażeń o płci, kobietach i gender; jej zdaniem jest to fantastyczny, nierealistyczny i dlatego tak bardzo komiczny
obraz zachowań erotycznych, którego nie należy brać za historyczne świadectwo świadomie
odczuwanej tożsamości seksualnej.
Niemal jako emblemat homoerotyczności funkcjonuje od epoki wiktoriańskiej po czasy
współczesne postać Antinousa, którego plastycznymi wyobrażeniami zajmuje się bliżej
w swoim tekście Bryan E. B u r n s (s. 285–307). Badacz ten zgrabnie śledzi recepcję w sztuce materialnej i w dziełach literatury postaci młodego ukochanego cesarza Hadriana — postaci, która w ubiegłym stuleciu stała się ikoną subkultury gejowskiej.
Tom zamyka tekst podsumowujący pióra Davida M. H a l p e r i n a (s. 308–328), czołowego badacza (homo)seksualności i gender w świecie starożytnym i autora bez mała pionierskiego zbioru studiów One Hundred Years of Homosexuality: And Other Essays on Greek
Love (wyd. w 1990 r.). Halperin pokrótce omawia zawarte w książce artykuły, ustosunkowuje
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się do prezentowanych w nich tez i przedstawia swoje wrażenia dotyczące rozwoju badań
nad seksualnością ludzi starożytności klasycznej w ostatnich latach.
Podsumowując, można powiedzieć, że niektóre zawarte w książce Ancient Sex. New
Essays teksty przynoszą nowe spojrzenie na wiele zagadnień dotyczących starożytnych praktyk seksualnych i ich społecznego postrzegania. Wprawdzie nie dowie się czytelnik z jej kart
nic na temat seksu małżeńskiego, ale prezentowane w niej rozważania o dyskursywnym konstruowaniu tożsamości seksualnej, zależności między tożsamością i statusem społecznym,
podobieństwach i różnicach między współczesnym a starożytnym rozumieniem zachowań
erotycznych mogą okazać się dla niejednego czytelnika inspirujące i zachęcić do dalszych
badań tej złożonej problematyki.
Rafał Matuszewski
Universität Salzburg
Fachbereich Altertumswissenschaften

***

Vytautas Vo l u n g e v i č i u s, Pilies šešėlyje. Teritorija, visuomenė ir
valdžia Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje [W cieniu zamku. Terytorium, społeczeństwo i władza w Wielkim Księstwie Litewskim], Lietuvių katalikų mokslo
akademija, Naujasis Židinys-Aidai, Vilnius 2015, ss. 468
Prace naukowe poświęcone zamkom w Wielkim Księstwie Litewskim zaczęły powstawać
już w pierwszej połowie XIX w.1, przez długi czas problematyka ta nie była jednak przedmiotem szczególnego zainteresowania historiografii. Pierwsze opublikowane w formie książkowej opracowanie tego tematu w języku litewskim stanowi rozprawa Jonasa B a s a n a v i č i u s a
pt. Apie senoves Lietuvos pylis (O starożytnych zamkach litewskich) z 1891 r.2 W przypadku
niewątpliwie dominującej w tym obszarze badań humanistyki litewskiej żywsze zainteresowanie tematem zauważalne jest jednak dopiero od mniej więcej trzech dekad3. Należy wspomnieć przede wszystkim o dziesięciu tomach studiów dotyczących wileńskiego Zamku
Dolnego, wychodzących w latach 1989–20154, oraz o wydanych między 2005 a 2010 r. sze-
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ściu numerach specjalistycznego czasopisma naukowego „Lietuvos pilys” (Zamki Litwy).
Mimo istnienia wymienionych wydawnictw, a także innych prac recenzowana książka przynosi znaczny postęp w badaniach nad rolą zamków w procesach politycznych, społecznych,
gospodarczych i kulturowych zachodzących w średniowiecznym i wczesnonowożytnym
Wielkim Księstwie Litewskim (od przełomu XIII i XIV do połowy XVI w.).
Autor omawianej rozprawy, Vytautas Vo l u n g e v i č i u s, jest pracownikiem Wydziału
Historycznego Uniwersytetu Wileńskiego. Problematyka zamków była już przedmiotem jego
wcześniejszych publikacji5, a recenzowana książka oparta jest na obronionej na wspomnianym wydziale w 2014 r. dysertacji doktorskiej6. Zastosowana metoda badawcza pozwoliła
autorowi spojrzeć na omawianą tematykę z perspektywy porównawczej, dzięki czemu otrzymaliśmy pracę niebędącą prostym zestawieniem informacji o zamkach; uczony prezentuje
rozważania, z których dowiadujemy się sporo o tytułowych zagadnieniach terytorium, władzy i społeczeństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Volungevičius w przedmowie deklaruje, że jego zasadniczym celem nie jest ustalenie nieznanych dotąd faktów ani pogłębienie wiedzy na temat badanych już kwestii, ale prezentacja
szerszego, syntetyzującego spojrzenia. Zdaje sobie przy tym sprawę, że konsekwencją takiej
perspektywy jest pominięcie lub być może niedostateczne w oczach niektórych czytelników
omówienie pewnych zagadnień szczegółowych, jak jednak argumentuje: „Gdy się bowiem pogłębia, można się zakopać tak, że przez wykop niczego dookoła się już nie zobaczy” („Mat kai
gilinamasi, galima įsikasti taip, kad per apsikasimą nieko aplinkui nebesimatys”, s. 12).
Wprawdzie nie sądzę, by w przypadku badań historycznych spojrzenie w głąb zawsze miało
uniemożliwiać patrzenie wokół (obie te perspektywy doskonale łączy mikrohistoria), w przypadku tak rozległego zakresu tematycznego przytoczone założenia wydają się jednak uzasadnione.
Za istotny mankament pracy uznać należy brak konkretnej definicji zamku w sensie architektonicznym. Historia architektury nie jest oczywiście dla Volungevičiusa podstawowym
punktem odniesienia, sprecyzowanie tytułowego pojęcia pozwoliłoby jednak dokładniej zakreślić pole badawcze. Można zauważyć, że autor uwzględnia nie tylko fortyfikacje murowane,
lecz także drewniane czy raczej drewniano-ziemne. Tego typu podejście nie jest zresztą w lite7
raturze przedmiotu niespotykane . Co więcej, w przypadku omawianej monografii wydaje się,
że to właśnie obiekty niemurowane stanowią większość, choć w tekście nie zostały podane dokładne proporcje. Autor wskazuje, że zamki murowane zaczęto wznosić w Wielkim Księstwie
Litewskim pod koniec XIV w. (s. 85), ich łączna liczba w całym badanym okresie nie była jednak zbyt wysoka. Badacz stwierdził np., że w połowie XVI w. na ziemiach ruskich Wielkiego
Księstwa istniały jedynie trzy tego typu obiekty murowane — w Łucku, Krzemieńcu i Orszy
(s. 394). Ustalenia dotyczące budulca wykorzystanego do wzniesienia poszczególnych zamków
Vo l u n g e v i č i u s oparł przede wszystkim na inwentarzach, co zresztą pozwoliło mu stwierdzić, że część budowli miała charakter drewniano-murowany (s. 390–391).
Zapewne w związku ze wspomnianą wyżej chęcią uniknięcia „zakopania się” pozostaje fakt,
że praca bazuje głównie na źródłach wydanych drukiem, których — trzeba przyznać — badacz
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wykorzystał bardzo wiele. Materiał źródłowy uzupełnia ponadto pewna liczba rękopisów ze zbiorów berlińskich, wileńskich i warszawskich. Volungevičius wykorzystał również — nie stroniąc
od krytycznego spojrzenia na część dotychczasowych interpretacji — imponujący zasób wielojęzycznej literatury przedmiotu, co pozwoliło mu usytuować badane zagadnienie w szerokiej, europejskiej perspektywie. Ciekawa jest w tym kontekście np. obserwacja, że zamki w Wielkim
Księstwie Litewskim zaczęły się pojawiać ok. 500 lat później niż w Europie Zachodniej (s. 69).
Autor podzielił badane terytorium na trzy części: Żmudź, Litwę właściwą i ziemie ruskie.
Z uwagi na niedostatek źródeł przeprowadzenie szczegółowych rozważań na temat pierwszego
z tych regionów nie zawsze było możliwe, udało się jednak uchwycić pewne występujące między nimi różnice. Volungevičius wskazuje np., że na Żmudzi zamki wraz z całą związaną z nimi
strukturą terytorialną i społeczną w zasadzie się nie wykształciły, a na Litwie właściwej duża
ich część już w późnym średniowieczu utraciła swoje funkcje. W pierwszej połowie XVI w.
istotne znaczenie oraz w pełni rozwinięte struktury urzędnicze miały tam, według autora, jedynie obiekty w Wilnie, Trokach, Kownie, Grodnie i Nowogródku. Z kolei na ziemiach ruskich,
ze względu na ciągłe zagrożenie zewnętrzne, zamki odgrywały ważną rolę w całym badanym
zakresie chronologicznym (s. 230–231). Wszystko to widać wyraźnie na mapach przedstawiających ich rozmieszczenie na przełomach XIV i XV oraz XV i XVI w., a także w połowie wieku
XVI (s. 266, 318, 344). Wskazana została również liczba omawianych obiektów dla każdego
z tych okresów. W pierwszym istniało 121 zamków wielkoksiążęcych i dwa prywatne, w drugim odpowiednio 84 i 94, a w trzecim — 66 i 86.
Dyskusyjne jest włączenie w obszar ziem ruskich Podlasia, które wszak przejściowo
znajdowało się pod władzą książąt mazowieckich i zamieszkiwane było przez znaczną liczbę
imigrantów z Mazowsza, a co więcej w ziemi drohickiej i mielnickiej od roku 1444, a w bielskiej od 1501 obowiązywało prawo polskie8. Volungevičius argumentuje jednak, że nie kierował się kryteriami językowymi czy etnicznymi, lecz tym, że proces powstawania i rozwoju
zamków nie wykazywał na Podlasiu cech swoistych (s. 75).
Ważnymi pojęciami, stanowiącymi niejako oś pracy, są dla Volungevičiusa „terytorium”
i „przestrzeń”, które badacz rozróżnia, przyjmując, że to pierwsze ma bardziej lub mniej wyraźnie określone granice, jest konkretne, podczas gdy przestrzeń to pojęcie w większym stopniu metaforyczne, nieoznaczające sprecyzowanego, wydzielonego obszaru (s. 113).
Autor rozpatruje wielorakie funkcje zamków, wskazując, że były one m.in. miejscami
sprawowania sądów, siedzibami władców i możnych, pełniły rolę więzień, a także miały znaczenie sakralne, mieściły się w nich bowiem kościoły i kaplice, a na ziemiach ruskich cerkwie. Zdarzały się też przypadki współistnienia instytucji katolickich i prawosławnych,
np. na zamku w Połocku w 1580 r. działały dwa klasztory katolickie i trzy cerkwie,
a w Kijowie w 1552 r. — trzy cerkwie i kościół katolicki (s. 122). Wymienione funkcje autor
sytuuje w obrębie terytorium wewnętrznego zamku (mikro), ograniczonego murami, zewnętrznego (makro), znacznie rozleglejszego, którego zakres i skład analizowany jest przede
wszystkim w świetle przywilejów i inwentarzy. Volungevičius określa np., że strefa taka
w przypadku zamku wileńskiego w połowie XV w. mogła się rozciągać w promieniu 20 km
2
(s. 151), co dawałoby ok. 1250 km , a w przypadku Brześcia pod koniec wieku XIV — 30 km
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(s. 142), a zatem ok. 2800 km2. Badacz zwrócił jednak uwagę, że terytorium zewnętrzne nie
było zwarte, miało także heterogeniczną strukturę, a obejmowało chociażby podzamcze oraz
należące do zamku wsie, dwory, folwarki, młyny, karczmy, lasy, pola, łąki, rzeki, jeziora czy
jazy. Interesujące są również rozważania dotyczące zróżnicowanej społeczności zamkowej
(pilies visuomenė), obejmującej m.in. zbrojnych, urzędników i ludność służebną. W ujęciu
litewskiego historyka zamek był zatem nie tylko (i nie przede wszystkim) obiektem architektonicznym, lecz także strukturą terytorialną i społeczną.
Volungevičius zmierzył się również z niektórymi historiograficznymi mitami,
np. ze stwierdzeniem, że „Giedymin zastał Litwę drewnianą, a zostawił murowaną”
(„Gediminas rado Lietuvą medinę, o paliko mūrinę”). Zdaniem badacza, jest to stwierdzenie
nieuzasadnione, gdyż nie da się w odniesieniu do czasów wspomnianego władcy zauważyć
żadnego planu stworzenia sieci zamków. Taką politykę dostrzegł autor dopiero w przypadku
panowania Witolda (s. 265, 267).
Volungevičius nie uniknął pojedynczych błędów — np. jako datę śmierci Bolesława
Krzywoustego podał 1158 r. (s. 101). Można też znaleźć zmieniającą sens literówkę we fragmencie, z którego dowiadujemy się, że Władysław Jagiełło przybył do Płocka („į Plocką”,
s. 111), podczas gdy w przytoczonym fragmencie Annales Jana Długosza jest mowa ewidentnie o Połocku („in Poloczko”)9. Ponadto z niezrozumiałych powodów autor uznał puszkarza
żytomierskiego Zygmunta za Bałta (s. 243), tymczasem w źródle nie ma mowy o jego przynależności etnicznej10, a samo imię nie jest bałtyjskie.
Nieliczne usterki i braki nie zmieniają jednak faktu, że recenzowana praca jest pozycją
wartościową, a przy tym nowatorską. Perspektywa zaproponowana przez Volungevičiusa
wydatnie wzbogaca historiografię Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Kamil Frejlich
Kuratorium Oświaty w Warszawie

***

Amanda B. M o n i z , From Empire to Humanity: American Revolution
and the Origins of Humanitarianism, Oxford University Press, Oxford 2016, ss. 328
Badanie dziejów filantropii zajmuje w historiografii anglosaskiej poczesne miejsce, którego
wciąż nie znalazło na gruncie nauki polskiej. Wśród istotnych prac dotyczących tej problematyki
najnowszą i w wielu aspektach innowacyjną jest From Empire to Humanity Amandy M o n i z .
9
10

D
1997, s. 184.
Lytovs’ka 2005, s. 251–252.
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Autorka jest dojrzałym badaczem związanym z Uniwersytetem Yale, American History
Association oraz The Smithsonian’s National Museum. Omawiana publikacja jest jej pierwszą monografią naukową (tymczasem powstaje następna)1 i bazuje na dysertacji doktorskiej
obronionej przez Moniz na Uniwersytecie Michigan w 2008 r.2 Oryginalny tekst został skrócony, pozbawiony interesujących apendyksów, a w zamian za to wzbogacono go o nowe
wnioski źródłowe oraz zmieniono jego strukturę, przesuwając nacisk z twierdzenia o kosmopolitycznym charakterze późnoosiemnastowiecznej filantropii na inne, śmielsze tezy.
W recenzowanej książce Moniz zagłębia się w świat dobroczynności Imperium
Brytyjskiego drugiej połowy XVIII w. Opisuje historię prominentnych filantropów i towarzystw dobroczynnych współpracujących ze sobą w Ameryce oraz w innych częściach
Imperium, którzy wraz z wojną o niepodległość Stanów Zjednoczonych utracili poczucie
wspólnej sprawy. Niegdyś działający ku chwale jednego Imperium, po wojnie stali się obywatelami różnych państw o rozbieżnych celach politycznych. Autorka przekonuje, że to właśnie polityczne oddalenie wpłynęło na pojawienie się w świecie anglo-amerykańskim „rewolucji w humanitarnej wrażliwości i praktyce”. Pokolenie amerykańskich aktywistów, którzy
rozwinęli swoją działalność w ścisłej współpracy z mieszkańcami innych części Imperium,
musiało na nowo wyobrazić sobie (reimagining) poczucie wspólnoty ze swoimi dawnymi
współpracownikami. W rezultacie zarówno w oficjalnych kontaktach, jak i w prywatnej korespondencji porzucono retorykę pracy dla dobra swojego kraju na rzecz nowego, uniwersalnego podejścia do dobroczynności. W tej przemianie podejścia kryć ma się według autorki
początek nowoczesnego myślenia o humanitaryzmie.
Moniz dyskutuje z wcześniejszymi ustaleniami w kwestii zmian, które zachodziły
w społecznej wrażliwości w okresie 1750–1850, a jej głównym wkładem w toczoną dyskusję
jest zaproponowanie nowatorskiego ujęcia. Autorka skupiła się na aktywistach społecznych
zamiast na poszczególnych projektach lub instytucjach, dzięki czemu udało się jej barwnie
przedstawić relacje między różnymi ruchami filantropijnymi, a w szczególności między ruchem na rzecz abolicji niewolnictwa w Wielkiej Brytanii a humanitaryzmem w bardziej ogólnym sensie. Takie podejście zrywa z popularną wśród autorów anglosaskich tradycją upatrywania w ruchu abolicjonistycznym punktu startowego przemian społecznej wrażliwości
epoki (s. 13–14). Autorka wskazuje również na przesadny redukcjonizm stosowany niekiedy,
by wytłumaczyć ogromny wzrost znaczenia dobroczynności w końcu XVIII w. Pogląd łączący to zjawisko jedynie z przemianami związanymi z kapitalizacją rynku jest wciąż nazbyt
szeroko rozpowszechniony wśród historyków, którzy skłonni są minimalizować społeczno-kulturowe aspekty problemu. Moniz przekonuje, że takie wyjaśnienie nie uwzględnia tego,
że aktywiści prospołeczni nawiązywali kontakty, które łączyły ich mimo ogromnego dystansu, niezależnie od różnic w rozwoju rynków oraz tego, że światowi anglosaskiej filantropii
przewodziła specyficzna grupa zawodowa — lekarze (s. 6–8, 164–183).
Ważną innowacją jest zaproponowane przez Moniz ujęcie transatlantyckie, użyteczne
nie tylko dla historii filantropii, lecz także historiografii w ogóle. Chociaż zazwyczaj działalność charytatywna badana jest jako zagadnienie narodowe, lokowane w obrębie historii dane-

1
2

F 2016 (dostęp: 20 grudnia 2016).
M
2008.
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go kraju, autorka podjęła próbę wkroczenia na mniej wyeksploatowany obszar historii międzynarodowej, obejmującej jednak państwa należące do jednej strefy językowej. Wybór taki
podyktowany został specyfiką przedmiotu badań.
Recenzowany tom podzielony został na siedem rozdziałów. Pierwsze cztery mają charakter chronologiczny i stanowią historię pokolenia aktywistów, którzy w końcu zuniwersalizowali swoje filantropijne motywacje. Rozdział I jest zarysem dziejów współpracy w ramach
dobroczynności między mieszkańcami różnych części Imperium Brytyjskiego w pierwszej
połowie XVIII w.; II skupia się na latach 1740–1770, gdy kształtowało się pokolenie prominentnych filantropów; w rozdziale III opisana została konfuzja, którą spowodowała wojna
w koloniach angielskich; IV przedstawia, w jaki sposób próbowano radzić sobie z nową, powojenną rzeczywistością. Kolejne trzy rozdziały poświęcone zostały tematom, które autorka
postanowiła omówić szczegółowo: V, pt. „Circumnavigations of Charity”, koncentruje się na
postaci podróżującego filantropa-celebryty Johna Howarda, który był ucieleśnieniem ideałów środowiska aktywistów; w rozdziale VI, „The Common Cause of Humanity”, zaprezentowane zostały relacje między ruchami prospołecznymi o różnym profilu; w rozdziale VII,
„Ambivalent Cosmopolities”, przedstawiono przykłady odrzucenia zuniwersalizowanej retoryki filantropii.
Praca Moniz bazuje na imponującym materiale źródłowym. Wykaz wykorzystanych
źródeł zajmuje czternaście stron, z czego dwie to lista rękopisów analizowanych przez autorkę podczas kwerend w licznych archiwach brytyjskich i amerykańskich; znaczną część stanowi korespondencja oraz raporty z obrad towarzystw charytatywnych. Wykaz opracowań
obejmuje dzieła najważniejszych autorytetów zajmujących się podjętą tematyką.
Mimo niewątpliwych zalet w postaci nowatorskiego ujęcia i rozbudowanego aparatu naukowego książka Moniz posiada również pewne mankamenty. Największym jest, w mojej
opinii, nieprecyzyjne określenie samego przedmiotu badań. Autorka — jak sama deklaruje — miała zamiar „podążać za grupą wiodących filantropów, kiedy rozwijali oni swoją działalność w przedrewolucyjnym świecie atlantyckim, mierzyli się z wojną domową i odnawiali
związki między sobą podczas współpracy nad różnymi projektami w już niepodległej
Ameryce” (s. 2). Takie zawężenie jest jednak nieprecyzyjne — „wiodący filantropowie” opisywani przez Moniz to grupa wyselekcjonowana arbitralnie, a wybór ten nie opiera się na
jasnych kryteriach. Wątpliwości budzi również zastosowana metoda badawcza. Struktura
pracy sugeruje, że pierwsze cztery rozdziały mają postać biografii zbiorowej, oprócz kilku
uwag na temat pochodzenia społecznego i edukacji badanej grupy autorka nie usiłuje jednak
dokonać jej pełnej charakterystyki (s. 39–42). Kolejne trzy rozdziały składają się z (niewątpliwie interesującego) zbioru uwag luźno związanych z przewodnią tematyką pracy, co kłóci
się z powszechnie zalecaną w nauce anglosaskiej strukturą argumentacyjną, gdzie każdy
z elementów wywodu winien być podporządkowany udowodnieniu przewodniej tezy3. Co
więcej omówieniu przyjętej metodologii autorka poświęciła zaledwie trzy akapity wstępu
(s. 2–3). W rezultacie wątpliwość może budzić faktyczna głębia analizy nieopartej ani na
doprecyzowanym przedmiocie badań, ani na właściwej strukturze pracy.

3

Świeże refleksje na temat struktury argumentacyjnej oferuje np. E

2013.
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Zarzutem często stawianym historiografii anglosaskiej jest stawianie tez dotyczących
zjawisk uniwersalnych z wykorzystaniem argumentów odnoszących się wyłącznie do świata
anglojęzycznego. Książka Moniz nie stanowi w tym względzie wyjątku. Zawężenie istoty
„początków humanitaryzmu” do przemian związanych z rewolucją amerykańską powinno
być świadomym ograniczeniem badawczym zaznaczonym we wstępie. Retoryka zuniwersalizowanej dobroczynności nie jest przecież wyłączna dla badanych przez autorkę przeobrażeń społecznych4.
Specyficzną manierą Moniz jest wielokrotne podkreślanie płci omawianych przez siebie
postaci, mimo że — jak sama zauważa — nie stanowi to przedmiotu jej zainteresowań (s. 22,
47–48, 93). Domyślać się można, że powracanie do tego wątku ma być formą nawiązania do
tematyki płci kulturowej, coraz powszechniej badanej również na gruncie historycznym.
Mimo niedoprecyzowanych definicji oraz pewnej chaotyczności From Empire to
Humanity jest książką cenną. Najmocniejszymi stronami tomu są koncentracja na tematyce
do tej pory nieopracowanej oraz przyjęcie ambitnych, nowatorskich perspektyw badawczych.
Na uwagę zasługuje również to, że został on wydany także w wersji elektronicznej, co czyni
go łatwo dostępnym. Pozostaje wyrazić nadzieję, że prezentowany w książce Moniz nurt historii filantropii zakorzeni się również w naszej rodzimej historiografii.
Adrian Wesołowski
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

***

William B. M c A l l i s t e r , Joshua B o t t s , Peter C o z z e n s , Aaron
W. M a r r s , Toward “Thorough, Accurate, and Reliable”: A History
of the Foreign Relations of the United States Series, Washington, Office
of the Historian, U.S. Department of State, 2015, ss. 382
Studia naukowe poświęcone historii dyplomacji i historii polityki zagranicznej zdają się stanowić osobną dziedzinę badań historycznych. Ich specyfika wynika m.in. z konieczności porównywania źródeł wytworzonych przez wszystkich uczestników zagranicznych relacji —
analizowanie bowiem historii stosunków bilateralnych w oparciu o źródła pochodzące tylko
od jednej strony jest przedsięwzięciem z góry skazanym na niepowodzenie. Czasami lektura
4

Z podobną retoryką spotkać się można w niemal wszystkich środowiskach będących pod silnym
wpływem idei oświecenia; w przypadku filantropii zaczęła ona dominować w różnych okresach od połowy XVIII do połowy XIX w.
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notatek z rozmowy sporządzonych przez obydwu partnerów pozwala odnieść wrażanie, że
traktują one o zupełnie różnych wydarzeniach1. Warto również zwrócić uwagę na proweniencję analizowanych źródeł — poza materiałami wytworzonymi w danym państwie należy
wziąć pod uwagę także dokumenty wystawione przez jego placówki dyplomatyczno-konsularne działające w przeróżnych miejscach świata. Ta zmienna perspektywa (centrala i placówka) determinuje niewątpliwie sposób rozumowania twórców dokumentów, wpływając
tym samym na ich ostateczny kształt.
Nie należy także zapominać o różnicach w sposobie sporządzania dokumentów w poszczególnych państwach, co wynika chociażby z sytuacji wewnątrzpolitycznej czy z odmiennych tradycji służby dyplomatycznej. Na szczęście jednak cechą wspólną badań nad dziejami
2
stosunków międzynarodowych jest istnienie w kilkudziesięciu krajach serii wydawniczych ,
w ramach których badacze i edytorzy publikują dokumenty dyplomatyczne ilustrujące historię polityki zagranicznej konkretnego państwa3. Pozwala to na łatwiejsze dotarcie do tych
źródeł i porównanie materiałów z różnych krajów.
Wspomniane serie wydawnicze można podzielić na projekty „starsze”, realizowane
w państwach Europy Zachodniej, oraz na „nowe”, inicjowane w Europie Środkowej
i Wschodniej. Serie zachodnie powstawały z reguły kilkadziesiąt lat temu (dla przykładu:
Belgia — 1986, Australia — 1971, Francja — 1983, Włochy — 1946), natomiast w przypadku krajów postkomunistycznych pierwsze tomy pojawiały się zasadniczo po 2000 r.4
Osobne miejsce w tym zestawieniu zajmuje seria amerykańska — Foreign Relations
of the United States (dalej: FRUS), która niedawno świętowała swoje 150 urodziny. Seria
przez swoje wieloletnie tradycje i setki opublikowanych tomów stanowi symbol prac nad
dokumentacją historii polityki zagranicznej5. 150 urodziny to dobra okazja do podsumowań,
nic więc dziwnego, że wydawcy FRUS-ów (historycy zatrudnieni we wchodzącym w skład
Departamentu Stanu USA Office of the Historian) podjęli inicjatywę, której celem było opisanie półtorawiekowej historii wydawania amerykańskich dokumentów dyplomatycznych6.
Efektem jest recenzowana tutaj publikacja, dzięki której możemy poznać zarówno samą hi-

1

Przykładem może być chociażby relacja polskiego ambasadora w Waszyngtonie Jerzego Michałowskiego z rozmowy przeprowadzonej przez niego w Departamencie Stanu, w czasie której — według
amerykańskiej wersji notatki — winą za interwencję w Czechosłowacji obarczył on ZSRR, stwierdzając, że Polska nie mogła się do niej nie przyłączyć (FRUS, XVII, dok. nr 137). Oczywiście w szyfrogramach z tego okresu wysyłanych do Warszawy przez Michałowskiego próżno szukać tego typu ocen;
vide AMSZ; ZD 6/77, wiązka 220, teczka 1034.
2
Najpełniejszy spis serii wydawniczych znaleźć można na stronie internetowej przygotowanej
przez wydawcę dokumentów szwajcarskich (http://www.diplomatic-documents.org [dostęp: 14 czerwca
2017]).
3
Warto zwrócić uwagę, że jedynie historia dyplomacji doczekała się tego typu serii wydawniczych.
4
O wydawanej od 2005 r. przez Polski Instytut spraw Międzynarodowych serii Polskie Dokumenty
Dyplomatyczne i jej miejscu na tle innych serii wydawniczych vide B
,D
2014.
5
Tomy wchodzące w skład serii w czasach PRL były dostępne tylko w niektórych bibliotekach; na
temat dostępności tomów FRUS vide Serie 2006 oraz http://fdp.pism.pl/ [dostęp: 14 czerwca 2017].
6
Podobną inicjatywę kilka lat wcześniej podjęła Kanada, vide C
2009.
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storię publikowania archiwaliów, jak i dyskusje towarzyszące edycjom kolejnych tomów
oraz zmiany w podejściu do problemu odtajniania dokumentów.
Recenzowany tom składa się z dwóch części podzielonych na łącznie dwanaście rozdziałów, które zostały ułożone w porządku chronologicznym. Część pierwsza wykracza poza
datę opublikowania pierwszego tomu serii FRUS, obejmując lata 1790–1920. W części drugiej opisano dalsze dzieje wydawnictwa do 2002 r. (dołączone do pracy aneksy obejmują
okres do 2014 r.).
Seria FRUS została zainicjowana w pierwszych miesiącach wojny secesyjnej i do dzisiaj — nieco górnolotnie — postrzegana jest przez swoich wydawców jako element systemu
demokratycznego, w którym obowiązkiem władzy jest upublicznianie państwowych dokumentów. Autorzy recenzowanej książki wyraźnie podkreślają wagę i znaczenie istnienia serii
dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawa, a kwestia dostępności archiwów stała
się tematem przewodnim przygotowanej przez nich publikacji.
W rezultacie powstał tom ukazujący amerykańskie ideały przejrzystości i jawności działania władz, a także sposób, w jaki były one realizowane. Sam tytuł („Thorough, Accurate,
and Reliable”) nawiązuje do debaty Kongresu z 1991 r., w wyniku której potwierdzono, że
transparentność winna być dogmatem amerykańskiej praktyki rządowej, a zadaniem serii
FRUS jest „całkowite, rzetelne i wiarygodne” rozliczanie przeszłości i ukazywanie procesu
decyzyjnego i działań władz. Należy tu przypomnieć, że autorzy tomu są zarazem wydawcami kolejnych tomów FRUS, dzięki czemu na podstawie własnych doświadczeń wiedzą, jak
wygląda proces odtajania dokumentów i rzeczywista realizacja wytycznych Kongresu.
Należy także dodać, że ideą, która przyświecała twórcom serii, było wypełnienie woli parlamentu, aby polityka władz była przejrzysta, a kluczowe dokumenty udostępniane obywatelom niemalże natychmiast po ich wytworzeniu.
Owo szybkie odtajnianie i udostępnianie okazało się cechą serii jedynie w pierwszym
okresie jej istnienia. Mniej więcej od lat dwudziestych XX w. tomy zaczęły ukazywać się
dekady po wydarzeniach, którym były poświęcone. Sytuacja ta odzwierciedla istniejący do
dzisiaj amerykański dylemat (szczególnie silny po zamachach z 11 września 2001) dotyczący
zdejmowania klauzuli tajności i upowszechniania dokumentacji. W rezultacie procesowi deklasyfikacji amerykańskich archiwaliów towarzyszy pytanie, czy zbytnia otwartość w tym
zakresie nie wpłynie niekorzystnie na poziom bezpieczeństwa narodowego; z drugiej jednak
strony jej niedostatek — zdaniem wydawców serii — może pozbawić władze legitymacji
demokratycznej. W praktyce w ostatnich latach zdaje się brać górę ostrożność — tomy ukazują się z minimum trzydziestoletnią karencją, a w niektórych przypadkach dokumenty
w ogóle nie zostają odtajnione lub publikuje się je z pewnymi pominięciami7. Nie zmienia to
oczywiście faktu, że zdecydowana większość oficjalnych pism staje się jawna, a kolejne
tomy dają w zasadzie pełny obraz polityki zagranicznej USA.
Ciekawą ilustracją do dyskusji nad problemem jawności jest opisana w recenzowanej
książce sprawa publikacji dokumentów dotyczących konferencji jałtańskiej. Wydanie ich za-

7

Dla okresu pierwszej prezydentury Ronalda Reagana ukazał się tylko jeden tom (FRUS, XIII); nie
powstały też jeszcze wszystkie tomy dla kadencji prezydenta Cartera, vide https://history.state.gov/
historicaldocuments/carter [dostęp: 14 czerwca 2017].
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ledwie dziesięć lat po momencie powstania8 stało się tematem numer jeden wśród doniesień
medialnych, których znaczna część dotyczyła rozmów prowadzonych przez Roosevelta
w kwestii polskiej. Warto podkreślić, że ówcześni urzędnicy Departamentu Stanu odpowiedzialni za kontakty z krajami Europy robili wszystko, co tylko mogli, aby nie dopuścić do
publikacji tego materiału. Sprawa miała też wymiar polityczny. Dyskusja dotycząca edycji
dokumentów jałtańskich toczyła się za rządów republikańskiego prezydenta Dwighta
Eisenhowera, a ich ujawnienie stawiałoby w złym świetle Roosevelta, będąc w oczywisty
sposób niekorzystne dla Partii Demokratycznej, którą reprezentował. Urzędnicy Departamentu
Stanu dostrzegali wprawdzie profity płynące ze zdyskredytowania rywala, uznali jednak, że
bilans politycznych zysków i strat będzie w tym przypadku ostatecznie ujemny. Zwrócili też
uwagę, że działanie takie mogło zostać potraktowane przez kolejną administrację jako precedens, dając jej pretekst do ujawnienia bieżących dokumentów po zaledwie pięciu latach —
w ten sposób republikanie wpadliby z deszczu pod rynnę.
Z polskiego punktu widzenia wątek jałtański wydaje się jednym z bardziej interesujących fragmentów tomu. Czytelnik z pewnością chciałby dowiedzieć się nieco więcej o zasadach doboru i procesie wydawania dokumentów dotyczących chociażby wydarzeń
z 1918/1919 czy 1939 r. Niestety próżno szukać w recenzowanej pracy informacji o okolicznościach publikacji materiałów ukazujących reakcje amerykańskie wobec działań Romana
Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego czy dokumentujących politykę Waszyngtonu
w okresie sprawowania przez Józefa Becka urzędu ministra spraw zagranicznych.
Omawiając historię serii FRUS, warto zwrócić uwagę na rozwijaną intensywnie od kilkunastu lat akcję jej digitalizacji i publikowania kolejnych tomów również w wersji elektronicznej. Także recenzowana książka ukazała się zarówno w wersji papierowej, jak i (nieodpłatnie) on-line na stronie internetowej Office of the Historian (w postaci pliku pdf oraz
w wersjach na czytniki e-booków i urządzenia mobilne)9. Obecność serii w Internecie pozwala na swoiste wycieczki w przeszłość i przypomnienie dawno wydanych dokumentów (po ich
elektronicznym liftingu). Przykładem może być ponowna edycja tomu wydanego w związku
z zabójstwem Abrahama Lincolna, do czego pretekstem stała się sto pięćdziesiąta rocznica
tego wydarzenia. Tom pierwotnie ukazał się w 1866 r. i zawierał 1145 pism (listów, memorandów, kondolencji, uchwał) z różnych stron świata dokumentujących międzynarodowe reakcje na wieść o gwałtownej śmierci amerykańskiego prezydenta. Polska, która nie miała
wtedy własnej państwowości, również jest w publikacji reprezentowana — znajdziemy
w niej m.in. uchwały nadesłane przez Polish and Hungarian Refugees z Australii, Polish
10
Members of the House of Deputies of Prussia czy Polish Mutual Aid Society w Szwajcarii .
Próby publikowania w Internecie całych serii źródłowych podejmowane są także w innych krajach. Niestety działania zmierzające do stworzenia kompatybilnego systemu, który
łatwo i szybko zestawiałby dokumenty z różnych krajów dotyczące jednego wydarzenia,
wciąż pozostają na niezaawansowanym etapie.

8

Vide FRUS 1955.
Vide https://history.state.gov/historicaldocuments/frus-history [dostęp: 14 czerwca 2017].
10
Papers 1866 [dostęp: 14 czerwca 2017].
9
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Reasumując, amerykańskim historykom udało się przygotować interesującą publikację,
która dzięki unikalnym doświadczeniom czerpanym z długiej tradycji opisywanego przez
nich projektu ukazuje nam półtorawieczne wysiłki edytorów źródeł. Zestawienie działań prowadzonych przez dziewiętnastowiecznych wydawców z działaniami historyków z okresu
międzywojennego czy czasów zimnej wojny daje ciekawy obraz, który dodatkowo pokazuje
politykę amerykańską i jej wpływ na ostateczny kształt publikowanych tomów.
Na zakończenie wypadałoby dodać, że wydawcy FRUS nie są pozbawieni dumy z własnych osiągnięć, stwierdzając, że aktualnie seria ta wyznacza światowe standardy, będąc jednocześnie najdłużej działającym programem dyplomacji publicznej w historii Stanów
Zjednoczonych oraz największym i najbardziej wydajnym programem dokumentującym historię na świecie. Oczywiście z opiniami amerykańskich kolegów można się zgadzać lub polemizować, z całą pewnością warto jednak zapoznać się z wydaną przez nich historią serii.
Piotr Długołęcki
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

***

Wiktor M a r z e c , Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie
doświadczenie polityczne, Universitas, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Kraków–Łódź 2016 (Horyzonty Nowoczesności, t. CXVIII), ss. 524
We współczesnym polskim piśmiennictwie naukowym (a zwłaszcza w historiografii) problematyka losów robotników i ruchu robotniczego nie jest — delikatnie mówiąc — specjalnie
popularna. Mimo upływu przeszło ćwierćwiecza od końca PRL-u ciągle odreagowujemy
jeszcze marksistowski paradygmat pisania historii, który przynajmniej oficjalnie obowiązywał w Polsce przed transformacją ustrojową, i niechętnie sięgamy po tematy zahaczające
o problemy bliskie piśmiennictwu historycznemu sprzed 1989 r. Z tego powodu w zapomnienie popadła też część dorobku krajowej historiografii: w przypadku wielu wartościowych
prac poświęconych polskiej lewicy i niższym klasom nowoczesnego społeczeństwa polskiego (autorstwa chociażby Anny Ż a r n o w s k i e j czy Feliksa T y c h a ) po prostu „wylano
dziecko z kąpielą”. Z tej perspektywy książka Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku
i plebejskie doświadczenie polityczne stanowi znaczący wyjątek i może zwiastować zmianę
dotychczasowego trendu, pokazując jednocześnie szanse i zagrożenia, które niesie ze sobą
nowa perspektywa na „stare” tematy.
Wiktor M a r z e c , autor tej przeszło pięciusetstronicowej pracy, jest z wykształcenia socjologiem i filozofem, wychowankiem Uniwersytetu Łódzkiego, który dopiero w czerwcu
2017 r. obronił rozprawę na Wydziale Socjologii i Antropologii Społecznej Uniwersytetu
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. W obszarze jego zainteresowań badawczych leży
szeroko rozumiana socjologia historyczna (Charles T i l l y ), fenomenologiczna (Alfred
S c h ü t z ), historia intelektualna, robotnicza (anglosaska labor history) i miejska. Na blisko
40 tekstów, które do tej pory wyszły spod jego pióra, niemała część dotyczy właśnie problematyki funkcjonowania nowoczesnej Łodzi oraz socjalizmu i rewolucji 1905 r. Marzec jest m.in.
redaktorem i współautorem Przewodnika Krytyki Politycznej dotyczącego tej rewolucji.
Recenzowana książka mieści się na przecięciu głównych osi zainteresowań badawczych
autora. Najkrócej rzecz ujmując, Rebelia i reakcja opowiada o tym, co działo się z polskimi
robotnikami pod wpływem czytanych (słuchanych, dyskutowanych etc.) przez nich rewolucyjnych tekstów oraz o tym, jak na to patrzyły i reagowały polskie elity, przede wszystkim te
narodowo-demokratyczne. Innymi słowy — stosując pojęcie używane przez autora — o „plebejskim doświadczeniu nowoczesności” w Królestwie Polskim i o „nacjonalistycznej kontrmobilizacji zarówno polskich elit, jak i zrewoltowanych robotników” (s. 23). De facto są to
więc dwie lub trzy książki w jednej, co widoczne jest zresztą w trójdzielnej strukturze tekstu.
Pierwsza część nosi tytuł „Rebelia”, druga — „Rewolucja”, trzecia — „Reakcja”. Jak pisze
autor, „w pierwszej omawiam formy uczestnictwa politycznego robotników i związane z nim
doświadczenie polityczne. W drugiej analizuję transformację pola politycznego i zmienne
tożsamości polityczne mobilizowanych masowo pracowników fabryk. Trzecia poświęcona
jest nacjonalistycznej odpowiedzi na rewolucję i zmianie politycznego myślenia Narodowej
Demokracji” (s. 23).
Każda z części oparta jest też na odmiennej podstawie źródłowej. W pierwszej przeważają druki ulotne, odezwy i robotnicza prasa, w drugiej dochodzą programy polityczne partii
oraz publicystyka partyjna, która z kolei dominuje w części trzeciej. W całej książce obficie
wykorzystywane są też materiały wspomnieniowe. Co warte odnotowania, Łodzi przypada
w książce miejsce równie ważne co Warszawie. Jak tłumaczy autor, dla plebejskiego doświadczenia rewolucji perspektywa łódzka jest tak samo ważna, jeśli nie ważniejsza od warszawskiej, przez którą zazwyczaj patrzymy na rewolucję 1905 r. i dzieje Polski jako takie.
Mniej obecne, choć wciąż widoczne, jest także Zagłębie Dąbrowskie, natomiast inne ośrodki
miejskie Kongresówki pojawiają się niestety sporadycznie. Książka Marca jest więc historią
robotników i polityków wielkich i dużych miast, która jednoznacznie ujmuje doświadczenia
proletariackiej (wielko)miejskości jako ważnego aspektu nowoczesnej historii Polski.
Choć autor nierzadko korzysta ze źródeł do tej pory niepublikowanych, to jednak zastosowana metodologia jest największym novum. W jednej książce połączonych zostało kilka
różnych narzędzi i perspektyw. We wstępie autor stwierdza: „Zajmuję się w niej [tj. książce — M.J.] historią. Stosuję do badanego materiału głównie strategie badawcze pewnych
odmian socjologii historycznej zorientowanej na dyskurs. Efekty tej interwencji dotyczą zaś
filozofii politycznej” (s. 46). Kto więc oczekuje książki teoretycznie bogatej, erudycyjnej
i refleksyjnej, a przy tym napisanej dobrą polszczyzną (z rzadka tylko wpadającą w nie zawsze zrozumiały żargon współczesnej humanistyki), ten się nie zawiedzie. Momentami teorii
jest wręcz za dużo, a filozoficzne czy kontekstowe dygresje w tekście ciągną się przez kilka
stron, odwodząc czytelnika od głównych wątków rozważań.
Kolejną rzucającą się w oczy cechą publikacji jest — widoczne głównie w części pierwszej — zaangażowanie autora. Można odczuć, że patrzy przychylnie na poszerzenie sfery
polityczności przez strajkujących w 1905 r. robotników, a deklaracje o pozytywnych życioDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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wych metamorfozach i samooświeceniu, które miały być udziałem robotników pod wpływem lektury socjalistycznych tekstów i robotniczych protestów, traktuje z pełną ufnością.
Przy całej błyskotliwości interpretacyjnej narracji książki tak jednoznaczne odczytywanie
deklaracji robotniczych (szczególnie spisywanych wiele lat po wydarzeniach rewolucji) rodzi
przypuszczenie, że autor mógł być w takich wypadkach nieco bardziej krytyczny i nie zawsze
„wierzyć na słowo”. Trzeba przyznać jednak, że wprowadzone w tej części pojęcie „drukowanego socjalizmu” (na wzór „drukowanego kapitalizmu” Benedicta A n d e r s o n a ), opisujące rozpowszechnianie się idei socjalistycznych w interakcji partyjnych inteligentów z robotnikami za pośrednictwem słowa drukowanego, jest bardzo poręczne i powinno na trwałe
zagościć w polskiej historiografii.
Paradoksalnie najbardziej chłodną, tj. bezstronną i precyzyjną interpretację materiału
źródłowego przeprowadza Marzec w części trzeciej, poświęconej endecji. Programowe
przejście partii Romana Dmowskiego od radykalizmu upodmiotowiającego lud przed 1905 r.
do „nowoczesnego konserwatyzmu” (notabene nie jestem pewien, czy to najtrafniejsze określenie), w którym lud ma być elementem narodowego organizmu, podporządkowanym narodowym elitom, pokazane jest tu krok po kroku — przekonująco, ale bez prób moralizatorskiej oceny. Mimo dość bogatej literatury na ten temat sądzę, że ta część pracy wnosi nowe
elementy do dyskusji nad autorytarnym zwrotem polskiej endecji.
Jedną z głównych tez książki Marca jest stwierdzenie, że rewolucja 1905 r. była „jedną
z nielicznych w polskiej historii prób masowej i oddolnej demokratyzacji” (s. 15). Przez
strajki, protesty i wiece, udział w życiu partii politycznych itp. „klasy ludowe” zyskały
przynajmniej na jakiś czas swoją polityczną podmiotowość i obecność w sferze publicznej.
To skłoniło jednak polskich narodowców do radykalnej i dość gwałtownej zmiany kursu
oraz przejścia na pozycje kontrrewolucyjne. Wykorzystując koniunkturę polityczną i robotnicze zmęczenie, endecji udało się w dużej mierze zahamować i podporządkować sobie
polityczną aktywność warstw niższych, kierując ją na tory narodowego solidaryzmu
i ksenofobii.
Szczególnie w pierwszej części pracy widoczna jest (także expressis verbis w tekście;
vide s. 122–127) polemika z tezami kanonicznego dzieła Jürgena H a b e r m a s a, Strukturalne
przeobrażenia sfery publicznej1. Burżuazyjna sfera publiczna, tak ceniona przez niemieckiego socjologa, jest według Marca i cytowanych przez niego autorów niepełna bez sfery plebejskiej — powstającej w kontrze do tej pierwszej i posługującej się innymi formami działania,
lecz niezbędnej, by głos wykluczonych mechanizmami rynku mógł zostać usłyszany. Relacja
między obywatelską (burżuazyjną) a plebejską sferą publiczną jest więc dialektyczna.
Przyjmując to rozumowanie, można by zapytać, czy Kongresówka (i szerzej — carska Rosja)
sprzed 1905 r. to rzeczywiście dobry przykład Habermasowskiej obywatelskiej sfery publicznej? Czy to nie raczej jej faktyczny brak był powodem tak gwałtownego pojawienia się ulicznej i wiecowej polityczności proletariackiej?
Drugim autorem, z którym Marzec polemizuje trochę przy okazji (choć dwa razy jest on
w tekście wzmiankowany), jest Carl S c h o r s k e i jego esej Politics in a New Key. An

1

H

1962.
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Austrian Tryptych2. Dla Schorskego, podobnie jak dla Hanny A r e n d t , masowa polityka,
w którą wkracza Europa Środkowa od lat dziewięćdziesiątych XIX w., jest główną przyczyną
rozwoju ruchów protofaszystowskich, populistycznych i antysemickich, które pojawiają się
zamiast elitarnego liberalizmu i konserwatyzmu. Marzec perspektywę tę odwraca: „masy są
[...] produktem elitarnego wykluczenia, symboliczną reprezentacją tych, którzy pozostają
poza racjonalną wspólnotą polityczną” (s. 334). To endeckie elity przekształcają „klasy ludowe”, wiedzione do wspólnoty politycznej demokratycznym impulsem, w podporządkowane
sobie nacjonalistyczne „masy” (co notabene w rzeczywistości nie odbiega tak bardzo od sytuacji przedstawionej przez Schorskego, gdy masowa polityka zawsze jest sterowana przez
populistycznych polityków). W tym wypadku polemika z założeniem Marca byłaby pewnie
wymianą zdań na temat pierwszeństwa jajka lub kury. Warto jednak zauważyć, że strach
przed zdziczałym, egoistycznym ludem w trakcie rewolucyjnych wydarzeń 1905–1907 r. był
nie tylko domeną narodowych demokratów, lecz także podzielało go wielu socjalistów, którzy — jak Michał Sokolnicki — odnotowywali z żalem, że „lud rzeczywisty mało ma wspólnego z tym wyobrażeniem, jakie nam dała dawna ideologia powstańcza, emigracyjna i demokratyczna”3. „Trwoga mas” (którego to pojęcia Marzec używa za francuskim filozofem
Etiennem B a l l i b a r e m ) ogarnęła nie tylko endeków i dawnych pozytywistów (liberałów),
lecz także inne grupy polityczne. Niech swoisty blankizm Organizacji Bojowej PPS będzie
dobrym tego przykładem.
Do tych uwag dorzucić można jeszcze parę kwestii i zapytać o doświadczenie polityczności innych grup niż przemysłowi i wielkomiejscy robotnicy. W książce wspomniani są robotnicy rolni, lecz brak zupełnie np. kolejarzy czy służby domowej. W przypadku tej ostatniej
kategorii problemem może być trudność w źródłowym uchwyceniu tej grupy, ale nie zmienia
to faktu, że to liczna, choć niewidoczna część polskich warstw niższych przełomu XIX
i XX w. Co więcej, „klasy ludowe” w książce Marca nie obejmują też chłopstwa, o ile nie liczyć robotników o chłopskich korzeniach. Doświadczenie „plebejskie” oznacza wyłącznie
doświadczenie wielkomiejskiej części polskiego plebsu. Tę samą uwagę poczynić można
w kwestii płci i języka — jest to bowiem książka o niemal wyłącznie męskim i polskojęzycznym doświadczeniu politycznym. Decyzja o języku analizowanych źródeł była zresztą
w pełni świadoma i wydaje się rozsądnym rozwiązaniem; historia rewolucji 1905 r. z punktu
widzenia robotników niemiecko- czy żydowskojęzycznych i ich polityczności jest wciąż do
napisania. To samo tyczy się problematyki chłopskiej, o której akurat trochę już napisano —
w pracy zabrakło nie tyle dokładnego jej uwzględnienia (bo to wystarczyłoby na kolejną
książkę), co wyjaśnienia, dlaczego wiejskie doświadczenie rewolucji 1905 r. nie zostało
w niej opisane.
Mimo wymienionych wyżej problemów praca Wiktora Marca ze wszech miar zasługuje
na uwagę. Temat podjęty poniekąd na nowo w polskiej historiografii i zastosowane perspektywy teoretyczne w połączeniu z solidną interpretacją zebranego materiału źródłowego dały
w rezultacie książkę obszerną i niebanalną. Ufam, że będzie to punkt wyjścia do dalszych
badań lub interesujących polemik. Jeśli tak się stanie, zrealizowany zostać może główny de-
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1981, s. 116–179.
1936, za: G

2008, s. 163.
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klarowany cel tej pracy: „niewczesne przywrócenie politycznej widzialności grup, które
w prowadzonych walkach społecznych upominały się o prawo obywatelstwa” (s. 46). W ten
sposób Rebelia i reakcja ma szansę znacząco wpisać się w dyskusję o przemianach polskiej
nowoczesnej polityczności.
Marcin Jarząbek
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Historii
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Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Instytut Nauk Historycznych

Zaciężne wojsko powiatowe sejmiku wiszeńskiego
województwa ruskiego w latach 1671–1673 oraz jego rola
w działaniach wojskowych i politycznych Jana Sobieskiego
Słowa klucze: wojska powiatowe, województwo ruskie, Jan Sobieski, Michał Korybut
Wiśniowiecki, patronat wojskowy, wojna polsko-turecka 1672–1676
Keywords: Local Governments Army, Ruthenian Voivodeship, Jan Sobieski, Michał Korybut Wiśniowiecki, Military Patronage, Polish-Ottoman War 1672–1676

Problem zaciągów wojskowych dokonanych w latach 1671–1673 przez sejmik województwa ruskiego obradujący w Sądowej Wiszni był już w literaturze przedmiotu
kilkakrotnie podejmowany. Podstawowe fakty na temat organizacji, przeznaczenia
oraz losów jednostek zaciężnych sformowanych przez ziemie: lwowską, przemyską
i sanocką (ze wspólnym sejmikiem w Sądowej Wiszni) w ramach realizacji konstytucji sejmu 1670 r. Przyczynienie sił Rzeczypospolitej zostały zatem poznane —
i to w sposób wydawałoby się satysfakcjonujący. Tytułowym problemem szerzej
zajmował się Dariusz K u p i s z w opracowaniu poświęconym siłom samorządów
1
lokalnych Małopolski i Rusi Czerwonej w latach 1572–1717 . Ważne ustalenia
znajdziemy w pracy Leszka Andrzeja W i e r z b i c k i e g o o pospolitym rusze2
niu szlachty koronnej 1670–1672 czy w niedawno opublikowanym artykule Jana
3
Jerzego S o w y na temat relacji klientalnej rodziny Wojakowskich z Sieniawskimi .
Wiele uwag na temat zaciężnego pułku sejmiku wiszeńskiego zawiera monografia
Zbigniewa H u n d e r t a przedstawiająca rolę wojska koronnego w konflikcie dworu
królewskiego Michała Korybuta z opozycją. W pracy tej ponadto podjęta została
próba zobrazowania ogólnego wysiłku na rzecz wystawienia wojsk powiatowych
przez samorządy lokalne jako suplementu komputowej armii koronnej w latach 1671
1

KUPISZ 2008, passim. Badacz kompleksowo omówił także wojska powiatowe ziemi chełmskiej
oraz województwa wołyńskiego; vide KUPISZ 2006, s. 57–71; KUPISZ 2009, s. 182–188.
2
WIERZBICKI 2011, passim.
3
SOWA 2015, s. 179–210.
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–16724. Ten sam autor omówił osobno również zaciągi województw poznańskiego
5
i kaliskiego oraz ziemi warszawskiej . Oprócz wyżej wymienionych zagadnienia
wojsk powiatowych i zaciągów sejmiku wiszeńskiego w dobie panowania króla
Michała dotknął także Jacek K a n i e w s k i. Jego rozważania sprowadzają się jednak
do streszczenia uchwał zjazdów szlacheckich podejmujących decyzje w sprawie zor6
ganizowania sił zbrojnych samorządów, bez głębszej refleksji nad tą problematyką .
Mimo istnienia wskazanej literatury przedmiotu kolejne badania i wynikające
z nich przemyślenia skłaniają do ponownego zajęcia się kwestią sił zbrojnych wystawionych przez trzy ziemie województwa ruskiego w latach 1671–1672 (w ramach
7
tego zaciągu występowały one do 1673 r.) . Istnieje bowiem konieczność rozwinięcia, uzupełnienia oraz weryfikacji niektórych z dotychczasowych ustaleń, zwłaszcza
że niewystarczająco w materii postawionego wyżej problemu badawczego zostały
wykorzystane uchwały sejmiku wiszeńskiego wydane drukiem jeszcze na początku
8
XX w.
Zaciąg żołnierza powiatowego na mocy konstytucji drugiego sejmu 1670 r.
podyktowany był kilkoma czynnikami, począwszy od reorganizacji armii komputowej przeprowadzonej trzy lata wcześniej. W 1667 r. wojsko koronne zostało zredukowane do etatu pokojowego w sile ponad 12 800 koni i porcji z zachowaniem
dodatkowych jednostek, służących na tzw. asekurację (czyli z obietnicą uiszczenia
odpowiedniej sumy pieniężnej za ponadetatową służbę). Równocześnie wprowadzono nowy system opłacania żołnierzy koronnych. W celu zwiększenia kontroli
instytucji szlacheckich nad wojskiem oddziały komputowe — poza husarią w sile
700 koni dotowaną z kwarty — miały być opłacane bezpośrednio przez sejmiki,
z pominięciem skarbu centralnego. Przydział poszczególnych oddziałów na listy
płac samorządów lokalnych odbywał się według możliwości finansowych danych
sejmików, a także powiązań dowódców oddziałów z lokalnymi społecznościami —
musiała być bowiem spełniona zasada osiadłości rotmistrzów i oberszterów w woje9
wództwie, ziemi czy powiecie, gdzie pobierali płace na swoje jednostki . Ziemie
lwowska, przemyska i sanocka — najczęściej określane w omawianym okresie
jako po prostu województwo ruskie (choć na to składały się jeszcze ziemia chełmska i halicka) — zostały obarczone powinnością opłacania 24 chorągwi kozackich
4

HUNDERT 2014c, s. 246–263.
HUNDERT 2014b, s. 133–141; HUNDERT 2015b, s. 63–106; HUNDERT 2015c, s. 71–106.
6
KANIEWSKI 2014, s. 550–554.
7
Szczególnie inspirująca okazała się dyskusja z Janem Jerzym Sową na temat jednego z rotmistrzów chorągwi powiatowych województwa ruskiego — Jana Wojakowskiego. W trakcie wymiany
zdań okazało się, że część ustaleń zarówno w kwestii tego dowódcy, jak i całego pułku sejmiku wiszeńskiego z lat 1671–1673 należy zweryfikować. Za tę inspirację pragnę J.J. Sowie wyrazić serdeczne podziękowania.
8
AGZ, XXI.
9
O reorganizacji wojska i wprowadzeniu repartycji w 1667 r. vide HUNDERT 2014c, s. 34–83,
ponadto s. 198–201 (o osiadłości rotmistrzów jako warunku dotacji w ramach repartycji).
5
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w sile 1860 koni (wśród tych rot trzy były faktycznie chorągwiami jazdy wołoskiej
10
i tatarskiej) . Pod względem liczby opłacanych jednostek sejmik wiszeński wyprzedzał inne samorządy koronne, natomiast pod względem liczby etatów tylko województwo krakowskie z księstwem oświęcimsko-zatorskim przewyższało trzy ziemie
11
województwa ruskiego .
Wprowadzony 1 sierpnia 1667 system repartycji faktycznie obowiązywał do
30 kwietnia 1673, gdy komput wojska koronnego został rozbudowany do etatu
wojennego. W tym okresie kształt repartycji trzech ziem województwa ruskiego uległ
pewnym zmianom — niektóre chorągwie zostały zwinięte, na ich miejsce wprowadzono zaś inne, nastąpiły przetasowania kadrowe na szczeblu szefów chorągwi oraz
zmiany w przynależności jednostek do listy płac samorządu ziem lwowskiej, przemyskiej i sanockiej. W ostatnim półroczu obowiązywania repartycji sejmik wiszeński dotował 20 całych chorągwi kozackich, a także część stukonnej roty wojewody
12
krakowskiego Aleksandra Michała Lubomirskiego , jedną chorągiew wołoską i trzy
13
roty piechoty węgierskiej hetmanów koronnych . W tym okresie sejmik wiszeński,
w związku ze zniszczeniami w województwie spowodowanymi działaniami zbrojnymi wojsk Wysokiej Porty i jej lenników, został odciążony przez skarb państwa
14
w zakresie dotacji oddziałów z własnej repartycji .
Pomimo wprowadzenia tzw. rozebrania wojska na województwa największy
wpływ na armię koronną zachowały nie samorządy, a marszałek wielki i od 1668 r.
hetman wielki koronny Jan Sobieski oraz jego najbliższe otoczenie wojskowe, które
w większości zostało ukształtowane w ramach obozu dworskiego Jana Kazimierza.
W okresie panowania Michała Korybuta grupa ta stała się podporą opozycji, tzw.
stronnictwa malkontentów, które w swej działalności antykrólewskiej posługiwało
15
się wpływami w wojsku . Liderzy owego „wojskowego” skrzydła opozycji dyspono-

10

AN Kraków, KGS, sygn. 131, s. 331–340; AGAD, ZBS, sygn. 42/56, k. 389r–390v; BCzart., rkps
162, s. 493–497; BN, BOZ, rkps 1175, s. 249–252: komputy wojska koronnego z wykazem repartycji
z 1667 r.; cf. HUNDERT 2014c, s. 56–59; KUPISZ 2008, s. 286.
11
HUNDERT 2014c, s. 68–70; HUNDERT 2015b, s. 67. Województwo krakowskie z księstwem
zatorsko-oświęcimskim miały na swoim utrzymaniu w 1667 r. 2040 koni i porcji.
12
Vide AGAD, ASW, dz. 85, sygn. 100, k. 60r–60v, rejestr popisowy chorągwi kozackiej A.M. Lubomirskiego za IV kwartał 1672; cf. HUNDERT 2014c, s. 58.
13
AGAD, ASK, dz. II, sygn. 63, s. 164–165, rachunki sejmowe 1676 r.: „chorągwiom niektórym,
których płaca w województwie ruskim niedoszła za ćwierci no. 2, Oct.: Novembri An. 1672 et
Februarii 1673 podług konstytucjej An. 1673 zapłacił skarb”; HUNDERT 2014c, s. 56–59. Same hetmańskie chorągwie piechoty węgierskiej znalazły się na liście płac sejmiku wiszeńskiego w pierwszym kwartale 1671.
14
AGAD, ASK, dz. II, sygn. 63, s. 164–165, rachunki sejmowe 1676 r.; HUNDERT 2014c, s. 45,
199. Łącznie za ten okres służby skarb koronny wypłacił jednostkom z repartycji sejmiku wiszeńskiego
181 044 zł.
15
HUNDERT 2014c, passim; vide też STOLICKI 2007, s. 24.
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wali także rozległym zapleczem politycznym na obszarze województwa ruskiego16;
posiadał je sam Sobieski, którego główny kompleks dóbr znajdował się na Rusi
Czerwonej — włącznie z dużymi i dochodowymi starostwami, w tym jaworowskim,
17
stryjskim, kałuskim . Z województwem ruskim powiązana była także duża grupa
oficerów średniego szczebla, którzy zaliczali się do grona patronatu wojskowego
Sobieskiego oraz jego politycznych współpracowników, jak choćby pułkownik i chorąży sanocki Aleksander Polanowski — dowódca chorągwi husarskiej oraz całego
pułku jazdy hetmana wielkiego, czy Władysław Wilczkowski — porucznik husarski
18
Aleksandra Michała Lubomirskiego i starosta wiszeński . Również wśród towarzystwa chorągwi husarskiej Sobieskiego w latach 1673–1676 — jak wynika z ostatnich
badań, najliczniejsza grupa rekrutowała się właśnie z województwa ruskiego, jak
choćby związany z nim chorąży żydaczowski Stefan Tarnawski (towarzysz husarski
19
hetmana w latach 1667–1676) .
Poza Sobieskim spośród najwyższych dowódców wojskowych oraz liderów malkontentów rozległymi wpływami w województwie ruskim dysponował wojewoda
20
Stanisław Jan Jabłonowski oraz posesjonat na tym obszarze, strażnik, a od 1668 r.
21
chorąży koronny Mikołaj Hieronim Sieniawski . Starostą przemyskim w tym okresie
był szwagier Sobieskiego, a zarazem jego współpracownik polityczny, Michał Kazimierz Radziwiłł, od 1668 r. podkanclerzy litewski i hetman polny Wielkiego Księ22
stwa . Znacznymi wpływami na obszarze województwa cieszył się także podstoli
lwowski Marcin Zamoyski, który od 1671 r. był komisarzem sejmiku wiszeńskiego
z alternaty przemyskiej do spraw zapłaty wojsku. Bez wątpienia był on wykorzystywany przez malkontentów, a zwłaszcza przez hetmana wielkiego, do kontrolowania wydatków na armię koronną — jako oficer nie powinien pełnić tej funkcji
(nadzorował wydawanie pieniędzy na jednostki z repartycji sejmiku wiszeńskiego,
23
wśród których znajdowała się jego rota kozacka) . Wreszcie znaczne wpływy opozycji na obszarze województwa przypieczętowywała dominacja w ziemi halickiej
rodu Potockich; kluczową rolę odgrywali tu zmarły w 1671 r. pisarz polny Jakub
16

Wielokrotnie podkreślał ten fakt np. J. Kaniewski (KANIEWSKI 2014, passim); cf. STOLICKI
2015, s. 91–106.
17
UJMA 2005, s. 63 nn.; UJMA 2011, s. 381–395.
18
O patronacie wojskowym Sobieskiego i jego współpracowników w tym okresie vide HUNDERT
2014c, s. 171–183.
19
HUNDERT 2014a, s. 176–191.
20
WAGNER 1997, passim.
21
Główną siedzibę miał w Brzeżanach w ziemi lwowskiej; vide MAJEWSKI 1996, s. 140; SOWA
2015, s. 183–194.
22
Vide np. HUNDERT 2015a, s. 201.
23
Vide HUNDERT 2014c, s. 57, 120, 135–136, 229–230; ponadto vide AGAD, AZ, sygn. 490,
s. 140–141, Aleksander Jastkowski wicemarszałek sądu skarbowego do M. Zamoyskiego komisarza
województwa ruskiego, Przemyśl, 25 października 1671; Laudum sejmiku wiszeńskiego, Wisznia,
6 października 1671, w: AGZ, XXI, s. 575.
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oraz starosta halicki i wojewoda kijowski Andrzej — obaj zaliczani do najbliższych
24
współpracowników politycznych i wojskowych Sobieskiego .
Wpływ głównych przedstawicieli opozycji, a zarazem wysokich oficerów
armii koronnej na życie publiczne w województwie ruskim odegrał rolę w momencie powołania wojsk powiatowych przez sejmik wiszeński w 1671 r. Sama działalność opozycji i kontrolowanie przez nią większej części koronnych chorągwi
i regimentów stały się przyczyną decyzji o aukcji wojska w 1670 r. w ramach sił
powiatowych, a nie komputu. W związku z realnym zagrożeniem tureckim i groźbą
wystąpienia przeciw Rzeczypospolitej popieranej przez Portę Kozaczyzny, uznającej władzę Piotra Doroszenki, oraz ord tatarskich podczas drugiego sejmu
1670 r. zajęto się sprawą zaciągu nowych jednostek wojskowych. Szlachta chciała
wówczas przeforsować najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie, postanowiono
zatem wystawić żołnierza powiatowego w sile 12 000 etatów na pół roku służby,
licząc od 1 maja 1671. W ten sposób nie powiększano armii komputowej, zależnej od opozycyjnego hetmana wielkiego i jego polityczno-wojskowego otoczenia,
a powoływano jedynie zaciąg doraźny, którego czas służby pozostawał w gestii
sejmików, nie zaś organów centralnych. Zgodnie z konstytucją sejmu 1670 r. województwa i ziemie miały wystawić drugie tyle żołnierzy, ile utrzymywały w ramach
repartycji. W następnej kolejności samorządy powinny wyznaczyć pułkowników
i rotmistrzów oraz środki na żołd, którego wielkość miała być taka jak w wojsku
komputowym, aby nie zachęcać żołnierzy etatowych do przechodzenia do chorą25
gwi nowego zaciągu .
Jedynie ziemie województwa ruskiego otrzymały wówczas prawną możliwość
zaciągu mniejszej liczby wojska od tej, którą utrzymywały w ramach repartycji.
Uchwała sejmowa uzasadniała to w sposób następujący: „A że sejmik wiszeński
województwa ruskiego wywiódł nam to dowodnie, że w dystrybucie wojska dawnego zaciągu na województwa podzielonego jest zbytecznie uciążony: tedy w teraź26
niejszej wyprawie wojska i aukcyi jego, piącią set ludzi mniej stawić deklarował” .
Szlachta ruska, wskazując na zbyt duże obciążenie finansowe województwa, mogła
zatem funkcjonującą repartycją zwerbować w ramach nowych zaciągów o 500 koni
mniej, niż powinna, a więc w granicach 1300 stawek żołdu. Umożliwienie zmniejszenia zaciągu sejmiku wiszeńskiego było jednym z kilku powodów, dla których
hetman Sobieski skrytykował decyzję w sprawie sposobu przeprowadzenia aukcji
wojska; marszałek wielki pisał bowiem do biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebic24

HUNDERT 2014c, s. 123–124, 224–232 nn.
Uchwała sejmu 1670 r. w sprawie aukcji wojska posiada już dość bogatą literaturę; vide Konstytucje sejmu 1670 r., w: VL, V, s. 30–31; PRZYBOŚ, FERENC 2005, s. 106–107; CHRAPOWICKI
2009, s. 112; KORZON 1898, s. 429–430; ZAJĄC 1960, s. 218; WIMMER 1965, s. 161; SOKALSKI
2002, s. 136; KUPISZ 2008, s. 280–282; WAGNER 2009, s. 99; HUNDERT 2014c, s. 246; HUNDERT
2015b, s. 68–70.
26
Konstytucje sejmu 1670 r., w: VL, V, s. 30–31. Podobną możliwość otrzymała ziemia chełmska,
która w stosunku do sił z repartycji mogła obniżyć wielkość swojego zaciągu o 60 koni.
25
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kiego, że „co się zaś tknie tych nowych zaciągów, fructus będzie taki: naprzód się
sejmików kilka albo kilkanaście zerwie, drugie: województwa i powiaty zmniejszą
sobie tych ludzi liczbę, jako to już uczyniło województwo ruskie, ziemia chełmińska
27
[zamiast: ziemia chełmska — przyp. Z.H.]” .
Krytyczne stanowisko Sobieskiego okazało się uzasadnione. Na marcowych
sejmikach jedynie samorządy bełski i lubelski podjęły decyzję w sprawie nowych
zaciągów — większość zjazdów szlacheckich, w tym sejmik wiszeński, była niechętna wystawieniu rot powiatowych, skłaniając się ku pospolitemu ruszeniu,
by w ten sposób spełnić swój obowiązek względem obrony Rzeczypospolitej.
Takie stanowisko sejmiku wiszeńskiego przedstawili następnie królowi Kazimierz
Lipczyński i Stanisław Bal za pomocą instrukcji sporządzonej w Sądowej Wiszni
28
6 marca 1671 . Niechęć większości samorządów, w tym szlachty województwa
ruskiego, do ponoszenia nowych kosztów wynikała z jednej strony z bieżących
należności, które musiano realizować w ramach repartycji, z drugiej — z konieczności zebrania zaległych pieniędzy, aby można było uregulować długi wojskowe z lat
1663–1667 oraz inne zobowiązania niewypłacone przez komisje lwowskie w latach
29
1662–1663 i 1667 . W konsekwencji większość sejmików (w tym szlachta lwowska,
przemyska i sanocka) na swoich zjazdach 12 czerwca postanowiła wesprzeć wojska
koronne poprzez odbycie pospolitego ruszenia — albo viritim (jak szlachta ruska),
30
albo w formie wypraw „dymowych” . Poważny chaos organizacyjny spowodował,
że ani wyprawy szlacheckie, ani organizowane przez niektóre samorządy zaciągi
powiatowe nie wzmocniły w odpowiednim czasie wojsk koronnych pod wodzą obu
hetmanów — Jana Sobieskiego i Dymitra Wiśniowieckiego, które od lipca do końca
31
października opanowały znaczną część Ukrainy Prawobrzeżnej . Rozgoryczenie,
27

J. Sobieski do A. Trzebickiego, [Jaworów] 23 stycznia 1671, w: KLUCZYCKI 1880, s. 619; KORZON 1898, s. 435–436; JAWORSKI 1965, s. 83–84; KUPISZ 2008, s. 286–287; HUNDERT 2014c,
s. 247.
28
Instrukcja sejmiku posłom do króla, Wisznia, 6 marca 1671, w: AGZ, XXI, s. 562–563; KUPISZ
2008, s. 282–283; WIERZBICKI 2011, s. 155–157.
29
Vide HUNDERT 2014c, s. 304–310; HUNDERT 2015b, s. 71–72. Na drugim sejmie 1670 r.
wszystkie ziemie województwa ruskiego zadeklarowały zebranie, w celu regulacji dawnych długów
wojskowych, pieniądze z dwunastu poborów. Zgodnie z rachunkami sejmowymi 1672 r. ziemia lwowska zebrała z nich 80 366, 28 zł (z 85 421, 12 zł deklarowanych), ziemia przemyska 106 923, 15 zł
i 15 szelągów (ze 137 511, 16 zł deklarowanych), a ziemia sanocka 41 868, 6 zł (z 44 550, 18 zł deklarowanych). Był to zatem dość poważny wysiłek finansowy sejmiku wiszeńskiego, zważywszy że roczny koszt utrzymania wojska w ramach jego repartycji zawierał się w granicach 290 000 zł; vide AGAD,
ASK, dz. II, sygn. 62, k. 19r–19v. W tych okolicznościach kolejne obłożenie finansowe na początku
1671 r. byłoby niezwykle kłopotliwe.
30
Laudum sejmiku wiszeńskiego, Wisznia, 12 czerwca 1671, w: AGZ, XXI, s. 563–565; KUPISZ
2008, s. 283–285; WIERZBICKI 2011, s. 165–166; HUNDERT 2015b, s. 70–71.
31
O kampanii ukrainnej 1671 r. vide WERDUM 2012, s. 203–265; JAWORSKI 1965, s. 69–130;
WAGNER 2009, s. 71–84. Z ukraińskiego punktu widzenia vide np. DOROSZENKO 1942, s. 161–
202; SMOLIJ, STIEPANKOV 2011, s. 297–358.
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które z tego tytułu zapanowało w szeregach wojska, było wielkie, a opozycja zyskała
dogodne argumenty, by zaatakować króla w związku z fatalnie przeprowadzoną
32
organizacją posiłków dla jednostek koronnych starego zaciągu . Wobec zapotrzebowania na nowe siły, które mogłyby odciążyć armię komputową w zadaniu utrzymania zdobyczy kampanii 1671 r., otoczenie Sobieskiego postanowiło wykorzystać
konstytucję ostatniego sejmu i zorganizować chorągwie powiatowe w ramach kilku
sejmików. Świadczy o tym misja Stanisława Jana Jabłonowskiego, który 2 września
33
1671 opuścił obóz wojska pod Barem i udał się do króla .
Wojewoda ruski został wysłany do Michała Korybuta decyzją Sobieskiego,
34
o czym hetman poinformował biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego . Celem
misji była organizacja wsparcia wojskowego, co wynika wyraźnie z pisma króla do
marszałka wielkiego z 26 września: „Opowie ustnie Uprz(ejmości) W(aszej) wojewoda ruski, jako i my życzymy wspierać wojenne czyny Uprz(ejmości) W(aszej),
35
byle tylko posiłki od województw mogły nadbieżeć” . Z pobytem Jabłonowskiego
u boku króla zbiegają się uchwały wszystkich sejmików województwa ruskiego
w sprawie aukcji chorągwi powiatowych. Ziemia halicka podjęła takową 22 września, chełmska 28 tego samego miesiąca, a ziemie lwowska, przemyska i sanocka
36
— 6 października . Sejmik wiszeński jeszcze w swoje uchwale z 14 września
zapewniał, że każda z jego trzech ziem wystawi tylu ludzi, „ile na nią ex proportione
przychodzi”, obranie dowódców i pozostałe sprawy organizacyjne zebrani na nim
odłożyli jednak do następnego zjazdu ziemskiego, zwołanego na 6 października; ziemie przemyska i sanocka konkretne decyzje podatkowe w związku z zaciągiem podjęły jednak już w tym pierwszym terminie — pierwsza uchwaliła dwanaście, a druga
dziesięć poborów według abjurat, z których pieniądze miały być zebrane 23 wrześ37
nia–15 października . Odłożenie uchwał dotyczących powołania oddziałów powiatowych do 6 października związane było z niską frekwencją szlachty na sejmiku.
Być może miało to również związek z tym, że dopiero na początku października do
38
stolicy województwa ruskiego mieli zjechać król i Stanisław Jan Jabłonowski .
Zgodnie z zapowiedzią 6 października szlachta ziem lwowskiej, przemyskiej
i sanockiej, „stosując się do postępku innych w wyprawieniu ludzi wojennych
województw”, uchwaliła wystawienie jednostek powiatowych. Ziemia lwowska
powołała 400 żołnierzy — 200 jazdy kozackiej oraz 200 dragonów. Na zaciąg tych
ludzi uchwalono siedem podymnych, które w przeciągu trzech tygodni mieli zebrać
32

O nastrojach w wojsku koronnym po zakończeniu kampanii ukrainnej vide WERDUM 2012,
s. 255–260; HUNDERT 2014c, s. 310–313.
33
WERDUM 2012, s. 222; cf. WAGNER 1997, s. 104 (tam data 5 września 1671).
34
J. Sobieski do A. Trzebickiego, obóz pod Barem, 7 września 1671, w: KLUCZYCKI 1880,
s. 677.
35
Michał Korybut do J. Sobieskiego, Zamość, 26 września 1671, w: GRABOWSKI 1845, s. 146.
36
KUPISZ 2008, s. 285–286, 396–398; HUNDERT 2014c, s. 252–253.
37
Laudum sejmiku wiszeńskiego, Wisznia, 14 września 1671, w: AGZ, XXI, s. 571–572.
38
Ibidem, s. 571; WAGNER 1997, s. 104; cf. KANIEWSKI 2014, s. 551–552.
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poborcy — w powiecie lwowskim Aleksander Drogomir, a w powiecie żydaczowskim (wchodził w skład ziemi lwowskiej) miecznik halicki Hieronim Świrski. Na
zapłatę za drugi kwartał służby przeznaczono trzy podymne. Ściągnięciem pieniędzy
z tych podatków 1–31 grudnia z powiatów lwowskiego i żydaczowskiego miał się
zająć podczaszy podolski Józef Świrski. Równocześnie uchwalono środki na zapłatę
przynależnych ziemi lwowskiej chorągwi komputowych. Suplementem pieniędzy
z podymnych przeznaczonym na opłacenie nowego zaciągu miały być wpływy
39
z szynkowego .
Ziemia przemyska powołała 500 koni kozackich — tyle, ile dotychczas utrzymywała w repartycji. Nowy zaciąg miał zostać sfinansowany w pierwszym kwartale
służby sumą 60 000 zł z uchwalonych 14 września dwunastu poborów pozostających w dyspozycji poborcy, skarbnika sanockiego Szymona Wolskiego. W razie
gdyby to nie wystarczyło, dodatkowe pieniądze miały zostać zebrane, jak w przypadku ziemi lwowskiej, z szynkowego. Podobnie jak ziemianie lwowscy również
szlachta przemyska nie pominęła kwestii zapłaty dla rot starego zaciągu. Miały być
one sfinansowane razem z rotami powiatowymi z piętnastu poborów według abjurat,
przez poborcę, starostę lipińskiego Dominika Gumowskiego, którego powinnością
było zebranie podatków do końca grudnia. W ramach tych środków przewidywano
wydać nowym zaciągom na drugi kwartał ich służby 20 500 zł. Również w tym przypadku na rzecz chorągwi powiatowych uchwalono suplement finansowy w postaci
40
10 000 zł z arendy czopowego pisarza przemyskiego Mikołaja Ustrzyckiego .
Ziemia sanocka, która uchwaliła pobory na poprzednim sejmiku, zobowiązała
się wystawić 100 koni kozackich, a w celu ich opłacenia na okres służby w drugim kwartale, włącznie z żołnierzami starego zaciągu, przeznaczyła 21 poborów.
Pieniądze z tych podatków miał zebrać 1 grudnia 1671–1 stycznia 1672 Stanisław
41
Ciepliński .
Pułkownikiem zaciągu, „tem aby snadniej nasza około dobra pospolitego opatrzność do skutku przywiedziona była”, został Stanisław Jan Jabłonowski — jeden
z najwyższych oficerów wojska komputowego i zarazem wojewoda ruski. Sejmik
wiszeński poprosił przy tym swojego pułkownika, „aby tak ziemie halicką, jako
i chełmską ad coniunctionem armorum authoritae sua złączyć usiłował”, co mogło
stanowić próbę sformowania pułku zaciężnego całego województwa ruskiego, który
pozostawałby pod kontrolą wojewody. Jabłonowski z racji swej funkcji, która wiązała
się ze znacznymi kosztami na organizację nowych sił, otrzymał traktament w wyso42
kości 2100 zł (po 300 zł z ziem lwowskiej i przemyskiej, 1500 zł z ziemi sanockiej) .
Następnie sejmik wiszeński powołał dowódców poszczególnych oddziałów.
W ziemi lwowskiej rotmistrzami dwóch chorągwi kozackich zostali stolnik lwow39
40
41
42

Laudum sejmiku wiszeńskiego, Wisznia, 6 października 1671, w: AGZ, XXI, s. 573.
Ibidem, s. 573–574.
Ibidem, s. 574.
Ibidem.
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ski Aleksander Chodorowski oraz podczaszy sieradzki Andrzej Modrzewski (vel
Modrzejowski). Dwustu dragonów oddano pod bezpośrednią komendę Jabłonowskiego. W ziemi przemyskiej powołano pięciu rotmistrzów: podkomorzego kijowskiego Aleksandra Konstantego Woronicza, miecznika czernihowskiego Aleksandra
Fredrę, Jana Wojakowskiego, Kazimierza Lipczyńskiego oraz Kazimierza Łabęc43
kiego. Rotmistrzem chorągwi sanockiej został Adam Konarski .
W pierwszym kwartale służby płaca „na koń” w każdej z chorągwi, w tym w dragońskich (wszystkie liczyły po 100 koni), powinna wynosić 100 zł, co z traktamentami dla oficerów dawało 13 000 zł od jednostki. W ten sposób koszt, który sejmik
wiszeński miał ponieść w pierwszym kwartale służby swoich nowych oddziałów,
zawierał się w sumie 130 000 zł (bez traktamentu pułkownika). Drugi kwartał roty
powiatowe miały pobierać żołd „kwarciany” (zatem 41 zł na konia kozackiego, 36 zł
na dragońskiego). Na miejsce zbiórki poszczególnych chorągwi wyznaczono odpo44
wiednie majętności — „z tym dokładem, aby jmpp. rotmistrze na konsystencjach
pomienionych iuxta dispositionem prawa pospolitego dachem tylko, wodą a trawą,
chlebów ani ustaw nie wyciągając kontentowali się”. Poza kwestią dyscypliny sejmik wiszeński zaznaczył jeszcze, że dołoży starań, by komisarze do spraw wypłaty
45
hiberny nie pominęli w rozdziale tego świadczenia chorągwi nowego zaciągu .
Służba rot powiatowych sejmiku wiszeńskiego miała się rozpocząć 1 listopada
1671 i trwać dwa kwartały; miejsce i czas koncentracji uzależniono od rozkazów
pułkownika. Przy okazji zaznaczono jeszcze, że gdyby któryś z rotmistrzów stawił
się na popis bez pełnej liczby ludzi w chorągwi, a wziął na zaciąg całą naznaczoną
46
mu kwotę, będzie musiał środki przeznaczone na brakujących żołnierzy zwrócić .
Zasadniczo liczba ludzi zaciągniętych przez sejmik wiszeński nie dorównywała opłacanej w ramach repartycji. Niemniej ziemie lwowska, przemyska
i sanocka uchwaliły w ramach suplementów wojskowych wystawienie największej liczby żołnierzy. Swój pułk kawalerii (dziesięć chorągwi) w sile równoważnej,
tj. 1000 jazdy kozackiej ze służbą od 1 października, powołało jeszcze województwo sandomierskie. Województwa poznańskie i kaliskie (sejmik średzki), które
w repartycji utrzymywały niewiele mniej wojska od sejmiku wiszeńskiego, wystawiły zaledwie 600 jazdy kozackiej (tak jak chorągwie „wiszeńskie” ze służbą od
47
1 listopada) . Zaciągi te były wyraźnie spóźnione, za co winę ponosił król i jego
43

Ibidem; KUPISZ 2008, s. 398; HUNDERT 2014c, s. 252.
Rocie A. Chodorowskiego naznaczono Żydaczów „i przyległości jego”; rocie A. Modrzewskiego
— Gródek i wieś Spas; rocie A.K. Woronicza — Radymno; rocie A. Fredry — Chorów; rocie J. Wojakowskiego — Niżankowice; rocie K. Lipczyńskiego — Wyszatycze, Straszewicze i Buszowice; rocie
K. Łabęckiego — Drohobycz „z przyległościami”; rocie A. Konarskiego — miasteczko Tyrawa i wieś
Hłomcza.
45
Laudum sejmiku wiszeńskiego, Wisznia, 6 października 1671, w: AGZ, XXI, s. 574–575; cf. KANIEWSKI 2014, s. 552.
46
Laudum sejmiku wiszeńskiego, Wisznia, 6 października 1671, w: AGZ, XXI, s. 575.
47
KUPISZ 2008, s. 285–286, 389–398; HUNDERT 2014c, s. 248–255; HUNDERT 2015b, s. 70–78.
44
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doradcy oraz większość sejmików. Najpierw odrzucono bowiem konstytucję sejmową w sprawie aukcji wojska i postanowiono zwołać pospolite ruszenie, a gdy
to zawiodło, powrócono do koncepcji wojsk powiatowych, tracąc na tym zamieszaniu bezcenny czas. Dzięki misji Jabłonowskiego udało się przynajmniej uchwalić wystawienie stosunkowo silnego pułku sejmiku wiszeńskiego, choć droga od
podjęcia uchwały do jej realizacji pozostawała jeszcze długa. Wojewoda ruski,
w związku z prośbą sejmiku o włączenie pod jego komendę rot powiatowych pozostałych ziem województwa — chełmskiej i halickiej, starał się zapewne wywierać
wpływ na monarchę, u którego boku wciąż przebywał, by dopilnował on egzekucji
postanowionych zaciągów. W związku z tym monarcha słał uniwersały m.in. do
ziemi halickiej, aby
ad proportionem ludzi tych, którym ziemia halicka podług repartycji płaci, abyście wojsku koronnemu polnemu suplement obmyślili i na teraźniejszym namówili
sejmiku, żeby płace postanowili, obrawszy rotmistrzów, którzy by z temi ludźmi
od uprzejmości waszej wyprawionymi do wielmożnych hetmanów przyjechali, do
dzieła tak szczęśliwie poczętego dokończenia utrzymania miast i fortec skutecznie
dopomogli48.

Treść samego uniwersału znakomicie ilustruje skalę zapotrzebowania na jednostki nowego zaciągu, które mogłyby odciążyć armię komputową.
Organizacja chorągwi powiatowych w 1671 r. zakończyła się niespotykanym
dotychczas zawodem — do wojska koronnego operującego na Ukrainie dołączyły
tylko pojedyncze jednostki, a np. pułk jazdy województw wielkopolskich został
skierowany przez króla na obszar działań wojennych dopiero, gdy w styczniu 1672 r.
skomplikowała się sytuacja militarna i polityczna (co wynikało z ponownej eska49
lacji konfliktu wewnętrznego wyciszonego w 1671 r.) . Spośród zaciągów województwa ruskiego do działań zbrojnych na początku 1672 r. weszły jedynie dwie
siedemdziesięciokonne roty chełmskie — Stanisława Stawskiego i Eliasza Żółkiew50
skiego (po jego śmierci Oktawiana Sosnowskiego) . Jednostki z pozostałych ziem
województwa ruskiego nie zdołały się pod koniec 1671 r. zorganizować; wprawdzie
zebrano dragonię Jabłonowskiego, ale jej żołnierze jeszcze jesienią zostali rozpusz51
czeni . W związku z tym, mocą uchwały sejmikowej z 15 grudnia, początek służby
nowych chorągwi sejmiku wiszeńskiego przesunięto o pół roku, na 1 maja 1672,
chyba że sytuacja uległaby zaostrzeniu (w grudniu Imperium Osmańskie wypowiedziało Rzeczypospolitej wojnę) — w takim wypadku miały się zebrać za uniwersa48

CDIAUL, F. 5, op. 1 (Grodzkie, Halickie), sygn. 171, s. 2170–2172, Uniwersał Michała Korybuta, Lwów, 21 października 1671; cf. HUNDERT 2014c, s. 312; HUNDERT 2015b, s. 78.
49
KUPISZ 2008, s. 287–289; HUNDERT 2014c, s. 258–259, 312; HUNDERT 2015b, s. 78–80.
50
KUPISZ 2006, s. 66–67; KUPISZ 2008, s. 289–290, 396; cf. KOZYRSKI 2006, s. 225. Z badań
D. Kupisza wynika, że duży wpływ na organizację zaciągu chełmskiego miał wojewoda bełski i hetman
polny koronny D. Wiśniowiecki.
51
BRacz., rkps 76, k. 102r, S.J. Jabłonowski do M.K. Radziwiłła, 1 stycznia 1672.
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łem pułkownika Jabłonowskiego przed wskazaną datą52. Podobnie było w przypadku
zaciągu halickiego, który na mocy uchwały sejmikowej z 22 września miał składać
się z dwóch sześćdziesięciokonnych chorągwi kozackich podkomorzyca halickiego
Bogusława Potockiego i cześnika halickiego Walentego Kalinowskiego. Rotmistrzowie powinni zaciągnąć do nich „szlachtę dobrą, nie Wołochów [...] z rynsztunkami
53
słusznymi, na dobrych koniach z czeladzią, w pancerzach z dobrą strzelbą” . Reali54
zacja tych postanowień, jak głosi laudum z 15 grudnia, „odwlokła się do wiosny” .
Najwidoczniej organizatorzy jednostek z czterech ziem województwa ruskiego woleli
przeczekać zimę, dając sobie czas na skompletowanie ludzi i sprzętu, by dopiero
wtedy skierować nowe oddziały na obszar działań wojennych, a może też do akcji
podejmowanych przez malkontentów — w końcu zaciągi ruskie pozostawały w strefie wpływów wojskowych przywódców opozycji.
Zaciężne wojsko powiatowe województwa ruskiego pod kilkoma względami
wyróżniało się na tle pozostałych zaciągów samorządowych powołanych przez sejmiki koronne w latach 1671–1672. W pierwszej kolejności chorągwie trzech ziem
województwa ruskiego jako jedyne miały za swojego pułkownika osobę w randze
wojewody, który był równocześnie jednym z najwyższych oficerów armii komputowej oraz jednym z najbliższych współpracowników politycznych Sobieskiego.
Stanisław Jan Jabłonowski w momencie powierzenia mu nowej funkcji dowódczej
był powszechnie zaliczany do przywódców malkontentów, dlatego widziano w nim
jednego z głównych protektorów zwróconej przeciw królowi niedoszłej konfedera55
cji wojskowej z 1672 r. Jego pozycję w wojsku koronnym gruntowało posiadanie
pułku jazdy, który na początku 1672 r. składał się z sześciu chorągwi (jedna husar56
ska, pięć kozackich) w sile 550 koni . Ponadto w momencie, gdy objął komendę nad
drugim pułkiem, w kompucie koronnym utrzymywał stukonną rotę husarską oraz
57
regiment pieszy w sile 300 porcji . Doświadczenie wojskowe i pozycja Jabłonow52

Laudum sejmiku wiszeńskiego, Wisznia, 15 grudnia 1671, w: AGZ, XXI, s. 577–578.
Laudum sejmiku halickiego, Halicz, 22 września 1671, w: AGZ, XXIV, s. 327. Służba miała im
się liczyć od 1 października 1671 na okres dwóch ćwierci. Rota Potockiego powinna była się zebrać
w Sołotwinie, a Kalinowskiego — w Śniatyniu; cf. KANIEWSKI 2014, s. 561.
54
Laudum sejmiku halickiego, Halicz, 15 grudnia 1671, w: AGZ, XXIV, s. 331.
55
Vide BPAU/PAN Kraków, rkps 368, k. 100r–100v, Ze Lwowa, 10 lutego 1672. O niedoszłej konfederacji wojskowej (tzw. mohylowskiej) vide HUNDERT 2014c, s. 314–320; cf. WAGNER 2009,
s. 186–192.
56
BPAU/PAN Kraków, sygn. 368, k. 99v–100, Życzliwe JKM wojsko [luty 1672]; HUNDERT
2014c, s. 121–122, 365–366. Co ciekawe, mimo wspierania inicjatywy związku wojskowego przez Jabłonowskiego jego komputowy pułk jazdy konfederacji nie poparł.
57
Fakt funkcjonowania jednostek komputowych Jabłonowskiego w strukturze wojska koronnego
w końcu 1671 r. potwierdza np. dokumentacja hibernowa: vide CDIAUL, F. 9, op. 1 (Grodzkie, Lwowskie), sygn. 426, s. 3357–3359, Asygnacja J. Sobieskiego dla chorągwi husarskiej S.J. Jabłonowskiego,
Lwów, 26 listopada 1671; CDIAUL, F. 9, op. 1 (Grodzkie, Lwowskie), sygn. 426, s. 3359–3360,
Asygnacja J. Sobieskiego dla regimentu pieszego S.J. Jabłonowskiego, Lwów 27 listopada 1671; vide
też HUNDERT 2014c, s. 52–53.
53
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skiego zarówno w województwie ruskim, armii komputowej, jak i stronnictwie opozycyjnym bez wątpienia przełożyły się na jakość militarną oraz po części „ideową”
zaciągu sejmiku wiszeńskiego. Wojewoda ruski, mimo że nie należał do grona radykalnych malkontentów (zdarzało mu się bowiem zachowywać dwuznacznie albo
asekurancko), bez wątpienia był szczegółowo wtajemniczany w zamysły wojskowe
58
oraz polityczne Sobieskiego, ciesząc się jego zaufaniem .
59
Chorągwie powiatowe zaciągane w 1671 r. miały podlegać władzy hetmańskiej ,
ale sam Sobieski nie miał większego wpływu na nominacje ich kadry dowódczej.
Inaczej było z zaciągami województwa ruskiego, co wyraźnie wynika ze słów rotmistrza ziemi przemyskiej i chorążego nowogrodzkiego Jana Wojakowskiego, który
pisał do Sobieskiego wiosną 1672 r.: „uniżenie upraszam, abyś WMM Pan tę chorągiew, którąś mi WMM Pan benigne confere przyobiecał, łaskawą swoją do expi60
racjej usługi mojej powiatowej raczył zatrzymać protekcyją” . Widzimy zatem, że
chorągiew została powierzona Wojakowskiemu „z życzliwości” hetmańskiej, a sam
chorąży nowogrodzki prosił Sobieskiego o protekcję dla swojej roty do czasu wygaśnięcia terminu służby wyznaczonego przez sejmik wiszeński. W ten sposób hetman
wielki, przy wydatnym udziale Jabłonowskiego, mógł promować na funkcje dowódcze zaciągu województwa ruskiego ludzi przychylnych sobie i swojemu otoczeniu.
Rotmistrzami jazdy powiatowej ziem lwowskiej, przemyskiej i sanockiej zostało
osiem osób, które były aktywne politycznie w swoich województwach oraz dyspono61
wały odpowiednim zapleczem finansowym . Część z nich miała już istotne doświadczenia dowódcze, inni dopiero rozpoczynali kariery oficerskie. Grupę tę uzupełniał
major zaciągu cudzoziemskiego nazwiskiem Łastowiecki (zapewne Bartłomiej), który
62
dowodził złożoną faktycznie z dwóch chorągwi dragonią Jabłonowskiego .
Do rotmistrzów sejmiku wiszeńskiego o największym doświadczeniu wojskowym zaliczał się podczaszy sieradzki Andrzej Modrzewski, w latach 1665–
63
64
1667 strażnik wojskowy , poseł od armii koronnej na drugi sejm 1666 r. , do
58

Vide WAGNER 1997, s. 101–108; HUNDERT 2014c, s. 122–123.
HUNDERT 2014c, s. 256–257.
60
BCzart., rkps 2517, s. 93, J. Wojakowski do J. Sobieskiego, Wisznia, 1 czerwca 1672; SOWA
2015, s. 185.
61
Zamożność rotmistrza mogła przyśpieszyć sprawę zaciągu. Przykładowo A. Chodorowski i K. Łabęcki, gdy nie otrzymali „ex [a]erario województwa” środków na organizację swoich chorągwi, wyłożyli
pieniądze z własnej kieszeni. Wydatki te (pierwszy 3000 zł, drugi 6000 zł) sejmik wiszeński zobowiązał
się jednak zwrócić; vide Laudum sejmiku wiszeńskiego, Wisznia, 15 grudnia 1671, w: AGZ, XXI, s. 578.
62
Vide BRacz., rkps 76, k. 102r, S.J. Jabłonowski do M.K. Radziwiłła, 1 stycznia 1672; Laudum
sejmiku wiszeńskiego, Wisznia, 13 grudnia 1672, w: AGZ, XXI, s. 613; cf. WAGNER 2013, s. 179, hasło: Łastowiecki Bartłomiej.
63
Vide AGAD, ASW, dz. 85, sygn. 96, k. 149r–165v, rejestry popisowe chorągwi A. Modrzewskiego z lat 1663–1667 (od drugiego kwartału 1665 do pierwszego kwartału 1667 r. rotmistrz tytułowany
w nagłówkach strażnikiem wojskowym).
64
Instrukcja dla posłów od wojska, Koźlin, 10 października 1666, w: HUBERT 1861, s. 43.
59
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1667 rotmistrz chorągwi tatarskiej, a do 1668 rotmistrz roty kozackiej z repartycji sejmiku wiszeńskiego. Wydawać by się mogło, że jego osoba nie odpowiadała
Sobieskiemu, skoro w 1667 r. jako marszałek i hetman pozbawił go urzędu strażnika
65
wojskowego (mimo przynajmniej dwóch listownych upomnień Jana Kazimierza ),
a także odebrał mu chorągiew jazdy, co spowodowało, że w 1668 r. znalazł się on
poza wojskiem. Do służby Modrzewski wrócił jednak dość szybko, bo w ramach
zaciągu ziemi lwowskiej, i od tamtej pory udzielał Sobieskiemu — najpierw jako
hetmanowi, a następnie królowi — poparcia politycznego. W ten sposób podczaszy sieradzki zyskał jego zaufanie, skutkiem czego przyszły władca zaczął powierzać mu samodzielne komendy, jak choćby po kampanii chocimskiej w 1673 r., gdy
przekazał mu dowództwo nad ulokowaną pod Międzybożem partią wojska w sile
66
ok. 1500 ludzi . Gdy w 1683 r. Modrzewski zginął pod Wiedniem w randze podskar67
biego nadwornego, uważany był za jednego z najbliższych ludzi króla .
Doświadczeniem wojskowym mógł wylegitymować się również podkomorzy
kijowski Aleksander Konstanty Woronicz, przedstawiciel bogatej szlachty z województwa kijowskiego, porucznik chorągwi kozackiej na początku lat pięćdziesiątych
68
XVII w., a w latach 1655–1667 rotmistrz komputowy . Jego rota po redukcji wojska przeprowadzonej w roku 1667 została zaliczona według kryteriów skarbowych
69
w poczet tzw. chorągwi „zwinionych” , te zaś, według świadectwa z roku 1670,
70
w większości nadal pozostawały na służbie poza komputem . Niewykluczone,
że wśród nich znajdowała się także chorągiew Woronicza, która w 1671 r. dzięki
protekcji Sobieskiego mogła wejść w skład zaciągu sejmiku wiszeńskiego. Podkomorzego kijowskiego łączyły w końcu związki polityczne z malkontentami — był
on współodpowiedzialny za zerwanie sejmu koronacyjnego 1669 r. Mimo że brak
jest bezpośrednich dowodów na spowodowanie obstrukcji sejmowej przez profrancuską opozycję, wiele przesłanek przemawia za tym, że inicjatywa leżała właśnie po
71
stronie środowiska politycznego Sobieskiego i prymasa Mikołaja Prażmowskiego .
Kolejny rotmistrz, Kazimierz Lipczyński, dał się poznać jako poseł do króla
w marcu 1670 r. oraz aktywny na forum publicznym obywatel ziemi przemyskiej,
65

Vide LNNBU, F. 5 (Ossolińscy), op. 2, nr 45, 46, Jan Kazimierz do J. Sobieskiego, Warszawa,
29 marca i 23 kwietnia 1667 — pierwszy z listów wydał drukiem w swojej edycji Franciszek Kluczycki
(KLUCZYCKI 1880, s. 259–260).
66
Vide BN, rkps 6659, s. 143–146, Wykaz jednostek wchodzących w skład różnych partii, wg spisu
dokonanego nad Dziczą Racką, 29 listopada 1673; cf. WAGNER 2009, s. 399.
67
Większość uwag o Modrzewskim na podstawie: HUNDERT 2014c, s. 29, 39–40, 58, 164–165;
cf. WIMMER 1976, s. 543–545.
68
WAGNER 2014, s. 249, hasło: Woronicz Aleksander Konstanty.
69
Vide AGAD, ASK, dz. II, sygn. 61, k. 89r, rachunki sejmu 1668 r.
70
AGAD, LL, sygn. 25, k. 247r, instrukcja wojskowa na sejm, obóz pod Trembowlą, 6 września
1670 (druk: KLUCZYCKI 1880, s. 551).
71
Vide np. KORZON 1898, s. 278–279; PRZYBOŚ 1936, s. 15–16; PRZYBOŚ 1984, s. 86–87;
KULECKI 1997, s. 113–116; SOKALSKI 2002, s. 108–109; HUNDERT 2014c, s. 280–281.
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w której od 1674 r. piastował urząd łowczego72. W 1663 r. został wybrany przez
sejmik wiszeński rotmistrzem ziemi przemyskiej oddziału tzw. obrony domowej.
W 1667 r., również w randze rotmistrza, stanął w szeregach lokalnego pospolitego
ruszenia, a cztery lata później znowu miał objąć komendę nad chorągwią pospolita73
ków w ramach niezrealizowanej wyprawy . Wydaje się zatem, że Lipczyński dysponował pewnym doświadczeniem wojskowym, przynajmniej w zakresie zwalczania
zagrożeń na obszarze swojej ziemi i województwa.
Na obecnym etapie badań niewiele możemy powiedzieć o wojskowym
doświadczeniu Aleksandra Fredry, Adama Konarskiego i Kazimierza Łabęckiego.
Inaczej rzecz się ma w przypadku stolnika lwowskiego Aleksandra Chodorowskiego, przedstawiciela bogatej rodziny szlacheckiej osiadłej w ziemi lwowskiej.
Miał on brata Krzysztofa, starostę winnickiego, który w omawianym okresie utrzymywał w repartycji sejmiku wiszeńskiego rotę kozacką w sile 70 koni. Ożeniony
był z siostrą wojewody ruskiego Stanisława Jana Jabłonowskiego, co na pewno
74
nie pozostało bez wpływu na relacje Aleksandra z przyszłym hetmanem . Pierwszą znaną funkcją dowódczą stolnika lwowskiego było rotmistrzostwo chorągwi
w lokalnym pospolitym ruszeniu z 1667 r., w ramach którego pieczę nad wyprawą
miał także Lipczyński. Niewykluczone, że Chodorowski zdobył wówczas doświadczenie bojowe w randze dowódcy, zwłaszcza że pospolitacy z województwa
ruskiego brali udział w kampanii podhajeckiej, bijąc się z sukcesem pod Rakow75
cem i Jezupolem oraz broniąc Pomorzan przed Tatarami . Ponownie rotmistrzem
76
pospolitaków został wybrany z okazji niedoszłej wyprawy z 1671 r. Od momentu
wstąpienia w szeregi zaciężnych sił powiatowych jego kariera wojskowa zaczęła
się dynamicznie rozwijać. Szybko zdobył dość wysoką pozycję i będąc jeszcze
rotmistrzem powiatowym, reprezentował armię koronną jako jeden z jej posłów
77
na sejmie pacyfikacyjnym w 1673 r. Posłem od wojska bywał także później
— na sejmie koronacyjnym Jana III w 1676 r. i na sejmach warszawskich z lat
78
1681 i 1683 . Po kampanii wiedeńskiej został wybrany na wojskowego komisarza
72

WAGNER 2014, s. 156, hasło: Lipczyński Kazimierz. W roli parlamentarzysty dał się poznać
w 1677 r. jako aktywny poplecznik polityki Jana III; vide STOLICKI 2007, s. 167.
73
Uchwały sejmiku wiszeńskiego, Wisznia, 11 września 1663, 6 czerwca 1667, 12 czerwca 1671,
w: AGZ, XXI, s. 368, 452, 564.
74
WAGNER 2014, s. 50–51, hasła: Chodorowski Aleksander Stefan, Chodorowski Krzysztof
Stanisław; HUNDERT 2014c, s. 58.
75
Laudum sejmiku wiszeńskiego, Wisznia, 6 czerwca 1667, w: AGZ, XXI, s. 452; MAJEWSKI
1960, s. 82–83, 87–88, 93; WIERZBICKI 2011, s. 105.
76
Laudum sejmiku wiszeńskiego, Wisznia, 12 czerwca 1671, w: AGZ, XXI, s. 564; WIERZBICKI
2015, s. 160.
77
AGAD, LL, sygn. 25, k. 506r–506v, instrukcja od wojska koronnego, Ujazdów, 2 marca 1673
(druk: MATERIAŁY, 2, 1964, s. 239); HUNDERT 2014c, s. 190, 193, 343.
78
BOss., rkps 247/II, k. 441r, Compendium sejmu coronationis najjaśniejszego Jana III króla polskiego w Krakowie agitowanego ad. 1676; BPAU/PAN Kraków, rkps 2067, k. 40v, Respons królewski
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hibernowego79. W ten sposób zaciąg wiszeński z lat 1671–1673 i polityczno-wojskowa aktywność stolnika z tego okresu, do której jeszcze wrócimy, utorowały mu
drogę żołnierskiej kariery. W latach siedemdziesiątych i na początku osiemdziesiątych Chodorowski zaliczał się do grona oficerów zapewniających Sobieskiemu
80
oraz Jabłonowskiemu wpływy w wojsku koronnym .
W przypadku ostatniego z ośmiu rotmistrzów jazdy zaciąg sejmiku wiszeńskiego, tj. Jana Wojakowskiego, należy przede wszystkim zweryfikować tezę, że
w momencie objęcia funkcji dowódczej nad rotą powiatową ziemi przemyskiej miał
81
on także chorągiew w kompucie koronnym w repartycji sejmiku wiszeńskiego . Jak
dowiódł Jan J. Sowa, w tym drugim przypadku mamy jednak do czynienia z innym
Wojakowskim — bratem Jana, Remigianem, podstolim przemyskim. Łatwo było
zatem popełnić błąd, zwłaszcza że chorąży nowogrodzki objął ostatecznie rotę brata
po jego rezygnacji latem 1672 r. i dlatego np. w rachunkach sejmowych z 1676 r.
obejmujących okres służby jednostek z repartycji sejmiku wiszeńskiego (1 listopada
1672–30 kwietnia 1673) chorągiew Wojakowskiego występowała już pod imieniem
82
Jana, a nie Remigiana . Wynika z tego, że chorąży nowogrodzki, który wystarał
się o rotmistrzostwo u Sobieskiego, nie był wcześniej oficerem komputowym i nie
miał koneksji z armią zaciężną. Był za to desygnowany na stanowisko dowódcze
— razem z Chodorowskim i Lipczyńskim został w 1671 r. wybrany rotmistrzem
83
chorągwi w ramach pospolitego ruszenia .
Przyglądając się kadrze zaciągu sejmiku wiszeńskiego, zyskujemy potwierdzenie znaczącej roli, którą w ukształtowaniu tej grupy odegrały osoby z polityczno-wojskowego otoczenia Sobieskiego. W pułku ziem lwowskiej, przemyskiej
i sanockiej znaleźli się doświadczeni oficerowie, lokalna elita, ludzie związani politycznie z malkontentami oraz osoby, dla których ten zaciąg stał się przepustką do
kariery wojskowej i politycznej (zwłaszcza Chodorowski i Modrzewski). Na pewno
na uwagę zasługuje też to, że trzech z ośmiu rotmistrzów wybranych w październiku
1671 r. jeszcze w czerwcu było przewidzianych na dowódców chorągwi pospolitego
ruszenia.
Chorągwie sejmiku wiszeńskiego z tak zorganizowaną kadrą dowódczą miały
zebrać się na nowo wiosną 1672 r. Działania w celu ściągnięcia powiatowej dragonii
pułkownik zaciągu Stanisław Jan Jabłonowski podjął jednak już 1 stycznia, informując pisemnie podkanclerzego i hetmana polnego litewskiego Michała Kazimierza

na instrukcję wojskową, Warszawa, 31 maja 1681; BOss., rkps 12806, k. 88r–89r, Mowa posła wojskowego do króla jmści Aleksandra Chodorowskiego podkomorzego lwowskiego 1683.
79
AGAD, ASK, dz. II, sygn. 68, k. 26, rachunki sejmu 1685 r.
80
HUNDERT 2016b, s. 148–149.
81
HUNDERT 2014c, s. 58, 256.
82
AGAD, ASK, dz. II, sygn. 63, s. 164–165, rachunki sejmowe 1676 r.; SOWA 2015, s. 184–185.
83
Laudum sejmiku wiszeńskiego, Wisznia, 12 czerwca 1671, w: AGZ, XXI, s. 564; WIERZBICKI
2015, s. 162.
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Radziwiłła, że posłał za litewską granicę majora Łastowieckiego „dla zaciągnięnia
tych służałych żołdatów, którzy się w jesieni zwinęli”. Jabłonowski prosił przy tym
Radziwiłła, aby wydał uniwersał, że wszystko dzieje się za jego wiedzą, a ponadto,
by przestrzegł Łastowieckiego, żeby „żadnych egzakcyjej pan major w marszu ani na
84
boku pozwalać sobie nie miał” . Ostatecznie cały pułk sejmiku wiszeńskiego miał
zebrać się za uniwersałem Jabłonowskiego z 7 maja 1672 oblatowanym w grodzie
lwowskim. Wojewoda ruski, jako że mocą laudum wiszeńskiego z 16 października
1671 otrzymał pod swoje rozkazy chorągwie powiatowe ziem lwowskiej, przemyskiej
i sanockiej, nakazał im, aby skoncentrowały się w miejscach opisanych w powyższej
uchwale. Pułkownik wzywał także, aby byli „sposobiali [na] kampanią, w rynsztunkach należytych dobrze sporządzoną” oraz żeby na 1 czerwca 1672 gotowi byli
wyruszyć za „obwieszczeniem hetmańskim”. Jabłonowski za pośrednictwem swego
85
uniwersału zwrócił się też do poborców, aby wydali zaciągowi zebrane pieniądze .
Pułkownik nakazał zebrać się swoim ludziom niemal tydzień po terminie rozpoczęcia służby. Na tym jednak nie koniec spraw organizacyjnych, kolejne ważne decyzje dotyczące chorągwi ruskich nowego zaciągu zapadły bowiem na przedsejmowym
sejmiku wiszeńskim w maju 1672 r. Ogólnie odnosiły się one do aspektu finansowego,
tj. opłacenia nowych jednostek wraz z chorągwiami zaciągu starego. W ziemi lwowskiej Jabłonowski na swoją powiatową dragonię oraz traktament pułkownika miał
otrzymać 45 000 zł, w tym 22 000 zł od poborcy Aleksandra Drogomira, 13 300 zł
z nowego szynkowego od sędziego lwowskiego Szymona Olewińskiego (vel Holewińskiego) oraz 9700 zł od Józefa Świrskiego. Dla chorągwi stolnika lwowskiego
Aleksandra Chodorowskiego przewidziano 21 000 zł — 13 000 zł od Hieronima Świrskiego, 3000 zł od Drogomira oraz 5000 zł od Józefa Świrskiego. Analogiczną sumę
winna była otrzymać także rota Andrzeja Modrzewskiego — 16 000 zł od Drogomira,
86
4300 zł od Józefa Świrskiego oraz 700 zł od Hieronima Świrskiego .
W przypadku ziemi przemyskiej na każdą z pięciu chorągwi kozackich (w uchwale
nazwanych już pancernymi) przewidziano 22 000 zł (w tym 1000 zł traktamentu dla
rotmistrza). Łączny koszt utrzymania zaciągu Przemyślan zawierał się zatem w sumie
110 000 zł. W tej kwocie powinny znaleźć się środki zebrane z zeszłorocznych poborów, a więc 60 000 zł od poborcy ziemi przemyskiej Szymona Wolskiego i 20 500 zł
od Dominika Gumowskiego, ponadto 12 298 zł z nowego szynkowego, 10 000 zł
z arendy czopowego w ziemi przemyskiej Remigiana Wojakowskiego oraz suma
7205 zł z szesnastu poborów uchwalonych na potrzeby chorągwi starego zaciągu,
87
które mieli wyegzekwować poborcy Jakub Łęcki i Stefan Rytarowski .
84

BRacz., rkps 76, k. 102r, S.J. Jabłonowski do M.K. Radziwiłła, 1 stycznia 1672; cf. HUNDERT
2014c, s. 259.
85
CDIAUL, F. 9, op. 1 (Grodzkie, Lwowskie), sygn. 427, s. 1041, Uniwersał S.J. Jabłonowskiego,
Lwów, 7 maja 1672; cf. KUPISZ 2008, s. 291; HUNDERT 2014c, s. 259.
86
Laudum sejmiku wiszeńskiego, Wisznia, 25 maja 1672, w: AGZ, XXI, s. 587–588.
87
Ibidem, s. 589.
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Chorągiew pancerna Konarskiego z ziemi sanockiej, której popis wyznaczono
13 czerwca pod Sanokiem przed miejscowym starostą Jerzym Wandalinem Mniszchem, środki na zapłatę miała otrzymać z wcześniej ustanowionych poborów. Od
poborców oczekiwano zatem zebrania sumy 22 000 zł (w tym 1000 zł na traktament
88
Konarskiego) .
Zbieranie poborów, które miało trwać do czerwca, dodatkowo opóźniało proces
wysyłania gotowych oddziałów pod rozkazy hetmańskie. Podobnie jak rota sanocka
także chorągwie pancerne ziemi przemyskiej powinny odbyć popis 13 czerwca,
z tym że pod Wisznią i w obecności kasztelana przemyskiego Marcina Krasickiego
albo sędziego przemyskiego Stanisława Sicińskiego. Chorągwie ziemi lwowskiej
swój popis powinny odbyć pod Lwowem w terminie określonym przez samego pułkownika. Po popisach chorągwie zaciężne sejmiku wiszeńskiego zobowiązano do
wyruszenia na rozkaz Jabłonowskiego, a w zasadzie (tak jak wojewoda ruski zazna89
czył wcześniej w swoim uniwersale) na rozkaz hetmana .
Mimo rozpoczęcia służby 1 maja zaciągi wiszeńskie miały dołączyć do armii
koronnej najwcześniej po 13 czerwca. Część rotmistrzów dostosowała się zapewne
do laudum z 25 maja i stawiła się ze swoimi ludźmi na naznaczone w uchwale
miejsca popisu. Przykładem jest Jan Wojakowski, który już 1 czerwca przebywał
90
w Wiszni , czyli w miejscu planowanego na 13 czerwca przeglądu chorągwi pancernych ziemi przemyskiej. W tym samym czasie trzech dowódców zaciągu ruskiego
zaangażowanych było jednak w działania malkontentów, którzy wiosną i latem
91
1672 r. postanowili definitywnie pozbawić Michała Korybuta tronu . Przywódcy
opozycji przybyli do Warszawy pod koniec czerwca na czele licznych wojsk, w tym
komputowych, których demonstracja miała nakłonić króla do abdykacji podczas
trwających jeszcze obrad parlamentarnych. Na pewno odpowiednie zadania otrzymali tu wyprawieni na sejm wiosenny 1672 r., przychylni opozycji (i ją współtworzący) posłowie sejmiku wiszeńskiego, wśród których znaleźli się Mikołaj Hieronim
Sieniawski, oboźny wojskowy Tomasz Karczewski oraz rotmistrz nowego zaciągu
92
Aleksander Chodorowski . Mimo niepowodzenia akcji detronizacyjnej malkontenci
1 lipca sporządzili akt konfederacji, chcąc, aby król Francji Ludwik XIV wysłał im
93
odpowiedniego kandydata na miejsce Michała Korybuta . Akt sygnowało 38 osób,
wśród których ponad połowę stanowili czynni wojskowi i osoby związane z wojskiem poprzez utrzymywanie oddziałów zaciężnych. W tej grupie znaleźli się puł-
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Ibidem, s. 591.
Ibidem, s. 592; cf. KUPISZ 2008, s. 291; KANIEWSKI 2014, s. 553.
90
BCzart., rkps 2517, s. 93, J. Wojakowski do J. Sobieskiego, Wisznia, 1 czerwca 1672.
91
O akcji detronizacyjnej w 1672 r. vide WIERZBICKI 2012b, s. 377–390; HUNDERT 2014c,
s. 324–327.
92
Instrukcja sejmiku posłom na sejm, Wisznia, 25 maja 1672, w: AGZ, XXI, s. 593.
93
Akt konfederacji malkontentów zawiązanej w Warszawie, dnia 1 lipca 1672 r. po zerwaniu sejmu,
w: KLUCZYCKI 1881, s. 1003–1004; cf. PRZYBOŚ 1936, s. 60–61; SOKALSKI 2002, s. 171–172.
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kownik zaciągu sejmiku wiszeńskiego oraz dwóch rotmistrzów ziemi lwowskiej,
Modrzewski i Chodorowski. Dowodzi to zatem znacznego zaangażowania części
94
kadry dowódczej wojsk powiatowych województwa ruskiego w działania opozycji .
Czy Jabłonowski sprowadził do Warszawy na potrzeby akcji detronizacyjnej swoją
dragonię, a Modrzewski i Chodorowski lwowskie roty pancerne, tego nie wiemy, ale
wykluczać nie powinniśmy. Całkiem możliwe bowiem, że przeciąganie mobilizacji
zaciągu wiszeńskiego było pośrednio motywowane chęcią wykorzystania niektórych
jego oddziałów w letniej próbie obalenia władcy.
Pierwsze informacje o zebraniu się pułku ziem lwowskiej, przemyskiej i sanockiej pochodzą z lipca i sierpnia 1672 r. Na temat „ludzi z województwa ruskiego
gotowych, których ma być z tysiąc” król Michał informował najpierw wojewodę chełmińskiego Jana Gnińskiego, komisarza do traktatów z Moskwą, a następnie w tych
samych słowach wojewodę wileńskiego i hetmana wielkiego litewskiego Michała
Kazimierza Paca. Monarcha zaznaczył przy tym, że stara się zgromadzić żołnierzy
sejmiku wiszeńskiego razem z „asystencjami pańskimi” (zaciągami prywatnymi
95
możnych) . 9 sierpnia Jabłonowski donosił z kolei hetmanowi Sobieskiemu, że
„ludzie ci województwa ruskiego nowo zaciężni zostają pod Gliniany”. Tu wojewoda
ruski zaznaczył, że czeka tylko na wiadomość od regimentarza Andrzeja Prusinowskiego, którego zgrupowanie dotarło pod Lwów, by następnie móc odesłać chorągwie
96
nowego zaciągu pod bezpośrednią komendę Sobieskiego . W tym właśnie czasie
musiało dojść do rozdysponowania jednostek z ruskiego zaciągu powiatowego. Jak
wynika z laudum wiszeńskiego z grudnia 1672 r., dragoni Jabłonowskiego z rozkazu
97
marszałka i hetmana weszli w skład garnizonu Lwowa . Stało się to zapewne jeszcze w sierpniu, jednostki dragońskie wojewody ruskiego musiały bowiem znaleźć
się we Lwowie przed 10 września. Wtedy Michał Korybut informował Jabłonowskiego, jako zwierzchnika całego zaciągu, że „zanosi żałobną skargę i suplikę do nas
miasto nasze Lwów na te dwie chorągwie powiatowej wyprawy ziemi lwowskiej,
które za ordynansem Uprz(ejmości) W(aszej) zostają na przedmieściu lwowskim”.
Król, wyliczając przewinienia dragonów, nakazał pułkownikowi zaciągu, aby jego
98
oddziały „się skromnie zachowały, nie uciskając ubogich ludzi” . Pomijając już to,
94

HUNDERT 2014c, s. 119–121, 352; cf. WIERZBICKI 2012c, s. 178; WIERZBICKI 2012b,

s. 387.
95

BPAU/PAN Kraków, rkps 368, k. 220r–220v, Michał Korybut do J. Gnińskiego, Warszawa,
28 lipca 1672; Michał Korybut do M.K. Paca, Warszawa, 31 lipca 1672, w: MATERIAŁY, 1, 1964,
s. 257.
96
S.J. Jabłonowski do J. Sobieskiego, Lwów, 9 sierpnia 1672, w: KLUCZYCKI 1881, s. 1045; cf.
KUPISZ 2008, s. 291.
97
Laudum sejmiku wiszeńskiego, Wisznia, 13 grudnia 1672, w: AGZ, XXI, s. 613; HUNDERT
2014c, s. 259, przyp. 292.
98
AGAD, LL, sygn. 25, k. 423r, Michał Korybut do S.J. Jabłonowskiego, Janowiec, 20 września
1672; cf. AGAD, LL, sygn. 25, k. 423v–425r, Michał Korybut do magistratu lwowskiego, Janowiec,
10 września 1672; vide też WAGNER 1997, s. 106.
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że król twierdził, że to Jabłonowski, a nie Sobieski skierował swoją dragonię do
lwowskiego garnizonu, mamy dowód, że doszło do podziału pułku województwa
ruskiego. Niemal pewne jest, że chorągwie pancerne z tego kontyngentu ruszyły
w sierpniu razem ze zgrupowaniem Prusinowskiego na północny zachód.
W wyniku waśni wewnętrznych wojna z Imperium Osmańskim w pierwszej
fazie działań 1672 r. ułożyła się fatalnie. Z teatru operacyjnego musiały wycofać się dwa zgrupowania — z Ukrainy kasztelana podlaskiego Stanisława Karola
Łużeckiego, a z Podola grupa jazdy Andrzeja Prusinowskiego chorążego chorągwi
husarskiej Sobieskiego. Przed 15 września grupy te połączyły się pod Jaworowem,
99
kontynuując swój odwrót przez Hrubieszów do Krasnegostawu . Powiatowe chorągwie pancerne pułku Jabłonowskiego dołączyły jeszcze w sierpniu do grupy
armii koronnej obozującej pod Lwowem, na co wskazuje fakt, że rota Andrzeja
Modrzewskiego na pewno znajdowała się przed 27 września w obozie wojska pod
Hrubieszowem. Wtedy porucznik tej chorągwi o nazwisku Krogulecki (być może
Mikołaj) postrzelił dowódcę chorągwi husarskiej Mikołaja Hieronima Sieniaw100
skiego — Nikodema Żaboklickiego, za co został zamknięty pod wartą . W tym
okresie, tuż przed wyruszeniem Sobieskiego przeciw czambułom tatarskim, musiało
dojść do ponownego podziału nowego zaciągu województwa ruskiego. Ta sama
rota Modrzewskiego została przydzielona jako eskorta komisarzom wyprawionym
101
z obozu królewskiego do traktowania z Portą . Reszta jednostek (w ostateczności
też sama rota Modrzewskiego) powinna wziąć udział w wyprawie na czambuły tatarskie (5–14 października), a dragonia Jabłonowskiego w obronie Lwowa przed armią
102
sułtańską (23 września–4 października 1672) .
Z wcześniej przytaczanych fragmentów listów Michała Korybuta wynika, że król
zamierzał przyłączyć chorągwie „wiszeńskie” do sił własnych, gromadzonych w okolicach Lublina. Mimo tego pozostały one u boku Sobieskiego, co dowodzi, że hetman
ich potrzebował oraz dysponował znacznym na nie wpływem. Samo wyruszenie grupy
marszałka wielkiego przeciw ordzie tatarskiej z pominięciem obozu pod Gołębiem99

O ruchach wojsk koronnych w lipcu–wrześniu 1672 r. pisali ostatnio: SIKORSKI 2007, s. 109–
156; WAGNER 2009, s. 228–242, 262–267; HUNDERT 2014a, s. 323–331; HUNDERT 2014c,
s. 328–329.
100
Z obozu z pod Regowa 27 septembris 1672, w: WIERZBICKI 2012a, s. 291; HUNDERT 2014c,
s. 330; WAGNER 2015, s. 495.
101
Diariusz legacji komisarzy królewskich do traktatu z Portą Ottomańską, 24 września–29 października 1672, w: KLUCZYCKI 1881, s. 1099. Odnosząc się do niedawnych ustaleń, należy raczej
przyjąć, że chorągiew Modrzewskiego została wydelegowano do eskorty z obozu wojska koronnego,
a nie z obozu królewskiego (wówczas pod Regowem); cf. HUNDERT 2014c, s. 259, 330.
102
Cf. KUPISZ 2008, s. 292, zwł. przyp. 448. Wcześniej w historiografii wojskowej nie udało się
— na podstawie nieprecyzyjnych przekazów ze źródeł narracyjnych — wypracować stanowiska, które
oddziały pod imieniem Jabłonowskiego wchodziły w skład załogi Lwowa jesienią 1672 r.; vide
np. WIMMER 1965, s. 170–171; SIKORSKI 2007, s. 157–158; WAGNER 1997, s. 106; WAGNER
2009, s. 270.
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-Lublinem (mimo nalegań władcy) było interpretowane jako przejaw niechęci Sobie103
skiego do króla i jego poczynań, a nie konieczność natury militarnej . Na udział
chorągwi sejmiku wiszeńskiego w wyprawie na czambuły w historiografii zwracano
104
już uwagę , mimo że nie dysponujemy bezpośrednimi dowodami. Należy jednak
wziąć pod uwagę, że zakończona w efektownym stylu kampania hetmańska była realizowana przede wszystkim przez ludzi, którzy związani byli z ziemiami województwa
ruskiego bezpośrednio objętymi najazdem ordy. Walczyli oni zatem w obronie swo105
jego dorobku, posiadłości, rodzin, znajomych oraz włościan . Kadra rotmistrzowska
zaciągu ziem lwowskiej, przemyskiej i sanockiej składała się wyłącznie z miejscowych
notabli, którzy pod chorągwie zaciągali ludzi w większości ze swojego sąsiedztwa.
Choćby z tego względu udział oddziałów sejmiku wiszeńskiego w wyprawie Sobieskiego wydaje się logiczny, zwłaszcza że żołnierze nowego zaciągu znali dobrze topografię obszaru działań oraz byli z nim związani ekonomicznie i emocjonalnie.
Źródła narracyjne nie obfitują w informacje na temat udziału poszczególnych
jednostek wojskowych w wyprawie na czambuły. Sam hetman Sobieski po bitwie
pod Niemirowem z 7 października wymienił wśród tych, którzy mu dopomogli
w zwycięstwie, nazwiska dwóch rotmistrzów powiatowych — Chodorowskiego
i Modrzewskiego. Jak zauważył Dariusz Kupisz, mogło tu także chodzić o dowód106
ców komputowych . W bitwie pod Kałuszem 14 października ważne zadanie
przypadło pułkowi Jabłonowskiego, ale i tu źródła nie precyzują, czy był to pułk
107
komputowy czy powiatowy . W przypadku Chodorowskich bardziej przekonujące wydaje się, że udział w kampanii na czele własnej chorągwi wziął Aleksander,
108
nie Krzysztof . Stolnik lwowski na przełomie 1672 i 1673 r. reprezentował armię
koronną na forum publicznym, zajmując w niej już pewną pozycję, podbudowaną
uznaniem kolegów i przełożonych. Wyprawa na czambuły była świetną okazją do jej
umocnienia — wszak stolnik lwowski, jako rotmistrz kawalerii zaciężnej, nie miał
możliwości wzięcia udziału we wcześniejszych wyprawach.
103

Vide np. BPAU/PAN Kraków, rkps 1070, k. 542, Nowiny z obozu 8 października 1672; cf.
WIERZBICKI 2011, s. 255; HUNDERT 2014c, s. 330–331.
104
Np. WIMMER 1965, s. 171, przyp. 61; SIKORSKI 2007, s. 171; KUPISZ 2008, s. 292; HUNDERT 2014c, s. 259.
105
W historiografii zwrócono już na to uwagę; vide HUNDERT 2014c, s. 331.
106
J. Sobieski do Michała Korybuta, pod Niemirowem, 8 października 1672, w: KLUCZYCKI
1881, s. 1084; KUPISZ 2008, s. 292, przyp. 499.
107
J. Sobieski do Michała Korybuta, pod Kałuszem, 14 października 1672, w: KLUCZYCKI 1881,
s. 1089. Więcej o kampanii na czambuły vide SIKORSKI 2007, s. 178–190; WAGNER 2009, s. 281–
288; HUNDERT 2014a, s. 334–341.
108
Wydaje się, że faktycznym dowódcą roty K. Chodorowskiego był w tym czasie jej porucznik
— Mikołaj Dyniszewicz; vide CDIAUL, F. 9, op. 1 (Grodzkie, Lwowskie), sygn. 428, s. 1032–1033,
protestacja porucznika i towarzysza Stefana Laskowskiego z chorągwi K. Chodorowskiego, oblata
z 9 czerwca 1673; AGAD, ASW, dz. 85, sygn. 100, k. 68r–68v, rejestr popisowy chorągwi K. Chodorowskiego w IV kwartale 1672 r. (z podpisem Dyniszewicza).
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Wraz z zakończeniem działań zbrojnych w październiku 1672 r. wzrosło napięcie polityczne w kraju. Po zawiązaniu konfederacji gołąbskiej 16 października dwór
królewski podjął starania w sprawie zaciągu nowych wojsk powiatowych, które
wyręczyłyby pospolite ruszenie i stałyby się siłą zbrojną regalistów, zdolną do
rozprawienia się z opozycją dysponującą wpływem na znaczną część armii koronnej. Zaciągi deklarowane w obozie pod Lublinem w listopadzie nie satysfakcjonowały jednak zwolenników konfrontacji z malkontentami. Niemniej na przełomie
1672 i 1673 r. udało się zorganizować 24 roty kozackie/pancerne w sile 2310 koni,
kilka kompanii dragonii w sile 510 koni i 60 piechurów z województwa raw109
skiego . Swoje zaciągi przeprowadziły również województwa Prus Królewskich
(600 piechoty niemieckiej), jednakże te zostały powierzone władzy hetmanów, co
w pewnym stopniu — jak w przypadku zaciągów sejmiku wiszeńskiego — związane
110
było z wpływami malkontentów na tym obszarze . Chorągwie organizowane na
potrzeby konfederacji gołąbskiej zostały oddane pod komendę jej marszałka Stefana
111
Stanisława Czarnieckiego i wyjęte spod władzy hetmańskiej . Ta zależność stała
się z kolei jednym z głównych powodów zawiązania konfederacji wojska koronnego
w Szczebrzeszynie, która formalnie stała na straży porządku prawnego sprzed konfe112
deracji gołąbskiej, w tym zakresu uprawnień hetmańskich .
Termin służby przypowiedzianej chorągwiom przez sejmik wiszeński upłynął na początku listopada. W związku z poważnymi zniszczeniami w województwie ruskim nie uchwalono jej przedłużenia, a miejscowa szlachta w instrukcji dla
swych deputatów na zjazd warszawski (kontynuacja zjazdu gołąbsko-lubelskiego)
13 grudnia oświadczyła, że jest w stanie opłacić tylko 200 ludzi w ziemi lwowskiej,
300 w przemyskiej oraz 100 w sanockiej. Deklaracja ta dotyczyła jednak ogólnej
liczby żołnierzy dotowanych przez sejmik wiszeński, a zatem nie tylko nowych
113
zaciągów . Jak pokazały późniejsze wypadki, pewna część chorągwi trzech ziem
109

Dane te zaczerpnięte z: HUNDERT 2014c, s. 262, zostały uzupełnione o 60-konną chorągiew
ziemi czerskiej, pominiętą w cytowanej pracy; vide BPAU/PAN Kraków, rkps 8319, k. 405r–405v, laudum sejmikowe ziemi czerskiej, Czersk, 28 listopada 1672; cf. KANIEWSKI 2014, s. 584; HUNDERT
2015c, s. 81, 100. Najsilniejsze kontyngenty wystawili wówczas Wielkopolanie (550 koni jazdy pancernej), Sandomierzanie (600 koni jazdy pancernej), Krakowianie (400 koni pancernych i 200 dragonii)
oraz Sieradzanie (300 koni pancernych, 200 dragonii).
110
Vide np. odpowiedź J. Sobieskiego na instrukcję sejmiku generalnego pruskiego, Łowicz,
29 grudnia 1672, w: KLUCZYCKI 1881, s. 1160; HUNDERT 2014c, s. 262. Wpływy malkontentów
w województwach pruskich podkreśla Joanna Matyasik (MATYASIK 2011, s. 96).
111
Stosunek Sobieskiego do kwestii nowych zaciągów oraz ich komendy dobrze wyrażają słowa
napisane przez hetmana do małżonki: „Temuż [tj. Czarnieckiemu — Z.H.] i wojska zaciągniono kilka
tysięcy na obronę króla jmści, a na odbieranie raczej kaduków i opresyją niewinnych ludzi”; J. Sobieski
do żony Marii Kazimiery, Szczebrzeszyn, 26 listopada 1672, w: HELCEL 1860, s. 251.
112
HUNDERT 2014c, s. 262–263, 335.
113
Instrukcja sejmiku na sejm konwokacyjny, Wisznia, 13 grudnia 1672, w: AGZ, XXI, s. 617. Myli się J. Kaniewski (KANIEWSKI 2014, s. 554) twierdząc, że te dane odnosiły się do redukcji nowych
zaciągów.
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województwa ruskiego — w tym roty Aleksandra Chodorowskiego, Andrzeja
Modrzewskiego, Kazimierza Lipczyńskiego, Aleksandra Konstantego Woronicza
i Jana Wojakowskiego — nie została rozpuszczona. Bez wątpienia razem z innymi
rotami powiatowymi, które pozostały u boku Sobieskiego, m.in. chorągwią lubel114
ską Jana Rzeczyckiego i zapewne rotą halicką Bogusława Potockiego, okazały się
one cennym wsparciem dla konfederacji szczebrzeszyńskiej. Angielski informator
Francis Sanderson zanotował, że Sobieski i jego oficerowie mieli wówczas do dyspozycji wojsko liczące formalnie 12 000, ale — jak zaznaczył — siły te były znacz115
nie wzmocnione . Logiczną konsekwencją dotychczasowych rozważań jest zatem
stwierdzenie, że przy armii koronnej, która 23 listopada zawiązała konfederację
116
w Szczebrzeszynie, znalazły się chorągwie sejmiku wiszeńskiego .
W okresie konfederacji szczebrzeszyńskiej zmniejszyła się rola pułkownika
zaciągu ziem lwowskiej, przemyskiej i sanockiej, czyli Jabłonowskiego. Mimo że
znalazł się w Szczebrzeszynie pod koniec listopada nie był aktywny i wkrótce później odjechał do małżonki. Sobieski miał mu za złe, że przysiągł na konfederację
gołąbską oraz że nie nadzorował swoich podkomendnych, bo „wojsko jego rozbiegło
117
się bez zimowych kwater” . Zapis ten zapewne dotyczył wojsk powiatowych sej118
miku wiszeńskiego , a zatem możemy przyjąć, że pod koniec 1672 r. zmniejszeniu
uległa nie tylko aktywność Jabłonowskiego jako jednego z przywódców „wojskowego” skrzydła opozycji, lecz także jego wpływ na pozostający pod jego komendą
powiatowy pułk.
W tych okolicznościach wzrosła niewątpliwie rola rotmistrza Aleksandra Chodorowskiego, który brał aktywny udział w działaniach malkontentów podczas tzw.
zjazdu łowickiego. Wprowadzony w plany Sobieskiego i prymasa Mikołaja Prażmowskiego 1 lutego 1673 został wybrany jednym z trzech delegatów „łowiczan” na
zjazd warszawski. Obok niego w skład deputacji wchodzili też inni oficerowie skonfederowanej w Szczebrzeszynie armii — kasztelan sanocki i pułkownik Mariusz
Jaskólski oraz pisarz lwowski i porucznik husarski Michał Florian Rzewuski. Otrzymali oni dość poważne zadanie polegające na przygotowaniu gruntu pod pojednanie
opozycji z dworem królewskim („uspokojenie Ojczyzny”). W swoje instrukcji dele114

WIERZBICKI 2004, s. 25; KUPISZ 2008, s. 295–296.
TNA London, SPF, sygn. 88/13, k. 70r, F. Sanderson do Jozepha Williamsona, Gdańsk, 19 listopada 1672.
116
Tak samo uważają: WIMMER 1965, s. 172, przyp. 62; KUPISZ 2008, s. 296; HUNDERT 2014c,
s. 262, 338.
117
J. Sobieski do żony, Szczebrzeszyn, 1 grudnia 1672, w: HELCEL 1860, s. 254; WAGNER 1997,
s. 107–108; WIERZBICKI 2012c, s. 179, 181; HUNDERT 2014c, s. 332.
118
Nie jest to jednak sprawa pewna. Zgodnie z dyspozycją Sobieskiego z 4 grudnia 1672 pułk komputowy Jabłonowskiego dostał leża zimowe w województwie sandomierskim. O pułku powiatowym
nie mamy wiadomości, ale niewykluczone, że chorągwie zostały rozdysponowane razem z jednostkami
komputowymi; vide BUW, rkps 1958, k. 98r, Konsystencja wojska kwarcianego koronnego na chleb
zimowy taka postanowiona, Szczebrzeszyn, 4 grudnia 1672; HUNDERT 2014c, s. 340.
115
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gaci wnosili m.in., „aby władza z prawa należąca wielmożnemu jmp. marszałkowi
w(ielkiemu) kor(oronnemu) ex integro przywrócona była nad chorągwiami powia119
towymi” . Osoba Chodorowskiego symbolizowała poniekąd jedność wojsk komputowych i zaciągów powiatowych, które pozostawały pod władzą buławy, co nie
było bez znaczenia w aspekcie działań zmierzających do podporządkowania nowych
zaciągów zwierzchności hetmańskiej. W następnej kolejności Chodorowski posłował na przekształcony ze zjazdu warszawskiego sejm pacyfikacyjny. Reprezentował
wówczas konfederatów szczebrzeszyńskich i całą armię koronną, czym ponownie
120
podkreślił pełną przynależność zaciągów sejmiku wiszeńskiego do tych struktur .
Sejm pacyfikacyjny położył kres dotychczasowemu konfliktowi politycznemu
121
w kraju ; oznaczał także koniec konfederacji szczebrzeszyńskiej i koniec służby
zaciągów powiatowych. Zgodnie z ustawodawstwem sejmu komput wojska koronnego w celu kontynuowania wojny z Imperium Osmańskim miał zostać rozbudowany
do poziomu 31 300 stawek żołdu. W związku z powiększeniem etatu wojsk państwowych istniejące chorągwie powiatowe miały zostać do niego włączone w charakterze starego zaciągu w sile 100 koni każda. Komput koronny obowiązujący od
1 maja 1673 dzielił wojsko na stary i nowy zaciąg. Ten drugi równał się zwiększonej
stawce żołdu w pierwszym kwartale służby, nie oznaczał jednak, że każda jednostka
do niego zaliczona była nowo sformowana, podobnie jak stary zaciąg (normalna
stawka żołdu) nie oznaczał, że wszystkie oddziały nim objęte należały wcześniej do
wojsk komputowych. Poza rozbudową komputu sejm uchwalił jeszcze wystawienie konnych i pieszych wypraw „dymowych”, które — podobnie jak zaciężne roty
122
powiatowe z lat 1671–1672 — miały zostać sformowane przez samorządy lokalne .
Zgodnie z pierwszymi projektami komputu do starego zaciągu miały być włączone 22–23 roty pancerne powiatowe, w tym cztery chorągwie z województwa
ruskiego: Aleksandra Chodorowskiego, Andrzeja Modrzewskiego, Kazimierza
123
Lipczyńskiego oraz halicka Bogusława Potockiego . W przypadku Jana Woja-

119

BN, BOZ, 1188, s. 460–464, instrukcja delegatów zjazdu łowickiego, Łowicz, 1 lutego 1673;
AGAD, AZ, sygn. 455, s. 16, ekstrakt z tej instrukcji; Dziennik sejmu pacyfikacyjnego 1673, w: KLUCZYCKI 1881, s. 1178–1179; CHRAPOWICKI 2009, s. 294–295; WIERZBICKI 2005, s. 172, 178;
HUNDERT 2014c, s. 342–343.
120
O tym poselstwie vide WIERZBICKI 2005, s. 251–252; WAGNER 2009, s. 315–316 HUNDERT 2014c, s. 343–344.
121
O zjeździe warszawskim (4 stycznia–11 marca 1673) i sejmie pacyfikacyjnym (12 marca–
13 kwietnia 1673) vide WIERZBICKI 2005, s. 129–282.
122
Vide np. Konstytucje sejmu 1673 r., w: VL, V, s. 59–62; Skrypt ad Archivum o kwocie wojska
i żołdzie, Warszawa, 13 kwietnia 1673, w: KLUCZYCKI 1881, s. 1262; HUNDERT 2014c, s. 46–47,
263; HUNDERT 2014b, s. 139–140; HUNDERT 2015b, s. 89.
123
HUNDERT 2014c, s. 263, 370–371. D. Kupisz (KUPISZ 2008, s. 297, przyp. 476) uważa, że
jest mało prawdopodobne, aby rota B. Potockiego, zaliczona do starego zaciągu, była tożsama z rotą
halicką. Na obecnym etapie badań wiemy jednak, że B. Potocki nie miał przed 1673 r. chorągwi komputowej, toteż ta zaliczona do starego zaciągu musiała być wcześniej utrzymywana przez sejmik halicki
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kowskiego doszło do fuzji jego chorągwi — komputowej, liczącej etatowo 70 koni,
i powiatowej, liczącej 100 koni (faktycznej wielkości obu jednostek oraz ich kondycji z początku 1673 r. nie znamy). W efekcie projekt komputu uwzględnił stukonną
rotę Wojakowskiego powstałą z dwóch poprzednich, w której 60 koni zaliczono do
124
starego zaciągu, a 40 do nowego . Ostateczny kształt etatu wojennego, według
którego wojsko koronne było rozliczane za okres służby 1 maja 1673–31 stycznia
125
1674 na komisji lubelskiej wiosną 1674 r. , różnił się od projektów. Z pancernych chorągwi powiatowych tylko dziesięć znalazło się w starym zaciągu — reszta
została albo rozwiązana albo przejęta przez sejmiki na półroczną służbę od 1 maja
126
1673 w charakterze jednostek „dymowych” . Do ciekawej sytuacji doszło w przypadku chorągwi Chodorowskiego, Modrzewskiego i Lipczyńskiego, zaliczono je
bowiem do nowego zaciągu, co oznacza, że za pierwszy kwartał służby w kompucie
przysługiwała im wyższa stawka żołdu. Możemy domniemywać, że Sobieski, odpowiedzialny za ułożenie komputu wojennego, umieścił te trzy chorągwie w nowym
zaciągu, by wynagrodzić ich postawę w trakcie działań wojennych 1672 r. i konfederacji szczebrzeszyńskiej oraz zrekompensować ich rotmistrzom część poniesionych
kosztów. Utrzymany został natomiast przydział do starego zaciągu 60 koni z chorą127
gwi Wojakowskiego oraz 60 koni roty halickiej Bogusława Potockiego .
O losach pozostałych jednostek ziem lwowskiej, przemyskiej i sanockiej po
zakończeniu ich służby w listopadzie 1672 r. wiemy niewiele. Wydaje się jednak,
że roty Kazimierza Łabęckiego, Aleksandra Fredry i Adama Konarskiego zostały
128
rozwiązane . Co ciekawe, w laudum wiszeńskim z 13 grudnia 1672 do rozliczenia
„ze świeżo przeszłych suplementowych zaciągów” został wezwany jedynie rotmistrz
— a później być może przez starostę halickiego i wojewodę kijowskiego A. Potockiego (po wygaśnięciu jej powiatowej służby), który na obszarze swojej ziemi dysponował licznymi wojskami nadwornymi, w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa. W późniejszym okresie rota B. Potockiego nieprzerwanie
przynależała do komputowego pułku A. Potockiego; vide np. BN, rkps 6659, s. 143–146, wykaz jednostek wchodzących w skład różnych partii, wg spisu dokonanego nad Dziczą Racką, 29 listopada 1673;
AGAD, ASK, dz. II, sygn. 64, k. 95r, sygn. 65 k. 34v, 43v–44r, rachunki sejmów lat 1679 i 1681; HUNDERT 2013, s. 314–315.
124
SOWA 2015, s. 185. Projekty komputu 1673 r. np.: BOss., rkps 236, k. 267r–269v i 11906/III, t.
I, s. 1–5; BCzart., rkps 421 s. 139–141; BPAU/PAN Kraków, rkps 1070, k. 424r–425r. Projekty komputu podano również drukiem: KLUCZYCKI 1881, s. 1304–1310; WÓYCICKI 1844, s. 255–264; cf.
HUNDERT 2014c, s. 47; HUNDERT 2014b, s. 140; HUNDERT 2015b, s. 90–91.
125
Vide AGAD, ASW, dz. 86, sygn. 61, k. 1r–3v, 5r, Komput wojska JKMci i Rzptej polskiego
i cudzoziemskiego, zaciągu starego i nowego podług ordynacyi Rzptej na sejmie anno 1673 uczynionej
i postanowionej; AGAD, ASW, dz. 86, sygn. 61, sygn. 59–60, rachunki skarbowe za okres służby II–IV
kwartał 1673, wg likwidacji na trybunale lubelskim 1674 r.
126
KUPISZ 2008, s. 297–298. HUNDERT 2014c, s. 263; HUNDERT 2015b, s. 91.
127
HUNDERT 2014c, s. 66, 263.
128
Z innych chorągwi województwa ruskiego nie wiemy jeszcze, co stało się z oddziałem W. Kalinowskiego. Zaciąg chełmski z 1671 r., został natomiast rozwiązany w okresie konfederacji gołąbskiej;
vide KUPISZ 2006, s. 67–70; KUPISZ 2008, s. 293–294.
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sanocki. Wymagano od niego, aby rejestry popisowe swojej chorągwi „na blisko
przyszłe sądy sanockie podał i one jako wiele miał kompaniej juramentem kompro129
bował” . Jeżeli chodzi zaś o chorągiew Aleksandra Konstatntego Woronicza, została
ona zamieniona w jednostkę dymową, z tym, że nie wiemy, na żołdzie którego sejmiku się znalazła. Po kampanii chocimskiej (w czwartym kwartale 1673 r.) włączono
ją do komputu koronnego na miejsce jednej z trzech zwiniętych rot pancernych hetmana JKM zaporoskiego Michała Chanenki. Niedługo potem jednostka ta została rozwiązana, co należy łączyć ze śmiercią jej rotmistrza, która nastąpiła przed 30 marca
130
1674 . Co do dragonów Jabłonowskiego, to jeszcze w grudniu przebywali na prezydium Lwowa, a sejmik wiszeński uchwalił wydać im 336 zł z czopowego pozostającego w administracji Aleksandra Chodorowskiego. Służby raczej im nie przedłużono,
sejmik powołał bowiem na garnizon na dwa tygodnie posługi (od 19 grudnia) 50 „żoł131
datów” — być może tożsamych z żołnierzami pieszymi zwerbowanymi przez starostę lwowskiego Jana Mniszcha, dla których bezskutecznie starał się o królewski list
132
przypowiedni . W kwestii dalszych losów 200 dragonów Jabłonowskiego niewykluczone, że zostali włączeni do jego komputowego regimentu pieszego wojewody
ruskiego. Oddział ten, liczący w starym zaciągu 300 porcji, zgodnie z besztalunkiem
Michała Korybuta miał być w kompucie wojennym powiększony o 200 ludzi. Pismo
133
królewskie nie wskazywało jednak, skąd miał pochodzić ów suplement .
Z powyższych ustaleń wynika, że do komputu koronnego weszło w 1673 r. pięć
chorągwi powiatowych województwa ruskiego (pominąć należy szóstą, Aleksandra Konstatntego Woronicza): dwie lwowskie (Chodorowskiego, Modrzewskiego),
w zasadzie dwie przemyskie (Wojakowskiego, Lipczyńskiego) i jedna halicka
(Bogusława Potockiego). Z tych oddziałów na stałe w strukturach wojska koronnego
pozostały roty jazdy Chodorowskiego, Modrzewskiego i Potockiego. Przetrwały one,
w przeciwieństwie do chorągwi Wojakowskiego i Lipczyńskiego, kolejną redukcję
wojska w 1677 r., a ich rotmistrzowie utrzymywali je w kompucie do końca życia (na
pewno dotyczy to Chodorowskiego i Modrzewskiego). Po śmierci swoich patronów
134
chorągwie te przechodziły pod komendę kolejnych . Wskazana zależność w dużej
129

Laudum sejmiku wiszeńskiego, Wisznia, 13 grudnia 1672, w: AGZ, XXI, s. 615; cf. KUPISZ
2008, s. 296.
130
HUNDERT 2013, s. 322; WAGNER 2014, s. 249, hasło: Woronicz Aleksander Konstanty. Jan
Wimmer błędnie zaliczył tę jednostkę do starego zaciągu 1673; vide WIMMER 1961, s. 412–413.
131
Laudum sejmiku wiszeńskiego, Wisznia, 13 grudnia 1672, w: AGZ, XXI, s. 613.
132
CDIAUL, F. 9, op. 1 (Lwowskie, Grodzkie), sygn. 428, s. 451–452, Michał Korybut do J. Mniszcha, Warszawa, 10 lutego 1673; cf. HUNDERT 2014c, s. 163.
133
CDIAUL, F. 9, op. 1 (Lwowskie, Grodzkie), sygn. 428, s. 841–844, list przypowiedni (besztalunek) Michała Korybuta na powiększenie regimentu pieszego S.J. Jabłonowskiego, Warszawa, 17 kwietnia 1673.
134
Vide np. AGAD, AZ, sygn. 3112, s. 474–477, podział wojska koronnego na partie w 1677 r.;
HUNDERT 2015d, s. 274–287; HUNDERT 2016a, s. 41–67; WIMMER 1962, s. 243–279; WIMMER
1963, s. 237–275.
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mierze wynikała ze znaczenia tych oficerów w systemie patronackim Sobieskiego
(od 1674 r. jako króla) oraz Jabłonowskiego (od 1676 r. hetmana polnego, a od 1683
135
— wielkiego) .
Zaciąg powiatowy sejmiku wiszeńskiego województwa ruskiego był w latach
1671–1673 w zasadzie jedynym większym zgrupowaniem wojsk samorządowych,
na które decydujący wpływ zdobyli najwyżsi rangą oficerowie komputu koronnego,
będący równocześnie liderami opozycji antykrólewskiej. Nie udało się wprawdzie
zorganizować pułku „wiszeńskiego” na potrzeby zabezpieczenia zajętych w 1671 r.
obszarów, wszedł on za to do działań latem roku następnego, udzielając wsparcia
Sobieskiemu na płaszczyźnie militarnej oraz politycznej. Sama kadra dowódcza tego
zaciągu pozostawała w silnych związkach z opozycją, co widać wyraźnie po zaangażowaniu jej przedstawicieli w akcję detronizacyjną latem 1672 r. czy w działalność
konfederatów szczebrzeszyńskich i zjazdu łowickiego. Przykład wojsk powiatowych
sejmiku wiszeńskiego z lat 1671–1673 potwierdza zatem istotną rolę patronatu wojskowego w Rzeczypospolitej tego okresu, co na obszarze województwa ruskiego było
naturalną konsekwencją ekonomicznego autorytetu najwyższych rangą oficerów, na
czele z Sobieskim i jego otoczeniem reprezentującym warstwę senatorsko-dygnitarską.
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koronnej w latach 1690–1696, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, IX, 1963,
1, s. 237–275
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1965
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The levied district armed forces of the Regional Assembly of Sądowa Wisznia,
Ruthenian Voivodeship, in 1671–1673 and its role in Jan Sobieski’s military
and political activities
According to the resolution of the 1670 parliament, regional assemblies in the Crown were
obliged to levy their own troops, as part of district forces, in order to support the regular comput
army (wojsko komputowe) in the fight against the Cossacks and the Tartars. The levying
of troops as part of regional forces and not wojsko komputowe was motivated by a fear
of strengthening the leader of the opposition at the time, Herman Jan Sobieski, and his closest
allies, who had political control over a majority of the Crown army. In 1671 the levying
of troops failed and the comput forces of both hetmans did not receive any reinforcements.
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Another attempt to levy district forces was made in 1671. In the Ruthenian Voivodeship it was
in the hand of Sobieski’s political and military allies, who used their economic influence
in Red Ruthenia for the purpose. The Regions of Lviv, Przemyśl and Sanok levied 8 armoured
cavalry units of 100 horses each and 200 dragoons. The man made colonel of the levy was
the Ruthenian voivode, Stanisław Jan Jabłonowski, a high-ranking officer of the comput
army. The regiment of the Regional Assembly of Wisznia was not ready until mid-1672;
it began its service on 1 May for a period of two quarters. The levy took part in the military
operations of 1672, e.g. in an expedition against the Tartars, and then provided Sobieski
with political support during the Confederation of Szczebrzeszyn and Congress of Łowicz.
In 1673 some units of the district forces of the Regional Assembly of Wisznia were made
part of the comput army. For such cavalry masters of the levy as Andrzej Modrzewski or
Aleksander Chodorowski district service became a ticket to political and military careers.
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DOROTA WIŚNIEWSKA
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Historii

Dla dobra rodziny. Wokół działalności Ludwiki
z Poniatowskich Zamoyskiej w latach 1751–1772*
Słowa klucze: Ludwika z Poniatowskich Zamoyska, role społeczne, kobieta w rodzinie,
kobieta w sferze publicznej, kobieta a polityka, XVIII w.
Keywords: Ludwika Zamoyska, née Poniatowska, social roles, woman and the family,
th
woman in the public sphere, woman and politics, 18 century

Historycy nie poświęcili jak dotąd wiele uwagi Ludwice z Poniatowskich Zamoyskiej — najstarszej siostrze Stanisława Augusta. Nieliczne wzmianki na jej temat
1
znajdujemy w biografiach króla . Niewiele więcej dowiadujemy się z opublikowanych przez Józefa Ignacego K r a s z e w s k i e g o listów jej córki Urszuli,
2
które wysyłała do matki w czasie jej podróży do Francji w 1787 r. Odwiedza3
jący Polskę cudzoziemcy zauważali wprawdzie siostrę króla , ale tylko niektórzy
zwrócili uwagę na jej aktywność towarzyską, na którą składało się przyjmowanie
* Artykuł powstał dzięki finansowemu wsparciu Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego, przyznanego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów badawczych młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich (nr projektu 0420/1629/15). Praca
ukazuje częściowe wyniki badań nad projektem finansowanym ze środków budżetowych na naukę
w latach 2014–2018 w ramach programu „Diamentowy Grant” (nr 0075/DIA/2014/43).
1
Dowiadujemy się przykładowo, że Ludwika, zwana przez matkę Luizą, w wieku 13 lat miała „ładną
figurę, przyjemny charakter i sprawny umysł” czy też, że żywiła niechęć do faworyty brata (pani Grabowskiej), a po upadku państwa udała się z rodziną do Grodna, skąd zabiegała o odzyskanie zajętych przez
Rosjan dóbr na Podolu (ZIENKOWSKA 2004, s. 11; ŻYWIRSKA 1975, s. 57, 102, 140, 145, 153, 182.
Cf. MICHALSKI 2002, s. 612; MICHALSKI 2009, s. 11). J. Fabre myli Ludwikę najprawdopodobniej
z jej córką oraz z Konstancją Czartoryską (z linii koreckiej), pisze bowiem, że była ona byłą żoną Wincentego Potockiego, a następnie wdową po Klemensie i Janie Jakubie Zamoyskim (FABRE 1952, s. 154);
w rzeczywistości to jej córka Urszula wyszła za Wacława Potockiego, a Konstancja była żoną Klemensa.
2
Listy Pani Mniszchowej 1866, s. 174–231.
3
HEYKING 1963, s. 197; WRAXALL 1963, s. 533; ENGESTRÖM 1963, s. 120; PILES, KERDU
1963, s. 685.
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gości, uczestnictwo w wieczornych spotkaniach u brata i wizyty w warszawskim
4
salonie pani Aleksandrowiczowej . W pamiętnikach Stanisław August wspomniał
5
Ludwikę jedynie jako swoją najstarszą siostrę, żonę Jana Jakuba Zamoyskiego ,
a w listach do carycy Katarzyny wymienił jako jedną z osób będących po 1795 r.
6
na jego utrzymaniu .
Rozczarowują również polskie zasoby archiwalne. W Bibliotece Narodowej przechowywana jest skromna korespondencja Ludwiki z królem ze schyłku
7
XVIII w. W warszawskim Archiwum Głównym Akt Dawnych zgromadzono kilka
8
jej listów do szwagra, Andrzeja Zamoyskiego, z lat 1764–1790 oraz przesyłkę do
9
Gaetano Ghigiottiego . W Bibliotece Czartoryskich znajduje się korespondencja
rodziców i rodzeństwa Ludwiki poświęcona sprawom rodzinnym, list od marszałka
wielkiego litewskiego Pawła Karola Sanguszki oraz kilka pism adresowanych do
10
Stanisława Augusta . Zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich zawierają trzy
wiadomości Zamoyskiej do starościny tymbarskiej i płockiej Ewy Dembowskiej
11
12
z lat 1761–1764 oraz „List JMP. Zamoyskiej ordynatowey na pogrzeb proszący” .
Nieocenioną skarbnicą informacji na temat działalności najstarszej siostry króla
okazało się natomiast Archiwum Zamoyskich w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy w Kijowie, gdzie przechowywana jest pochodząca
z lat 1751–1772 korespondencja Ludwiki z mężem Janem Jakubem Zamoyskim
13
oraz generałem wojska ordynackiego Andrzejem Wyszyńskim .
CÓRKA I ŻONA — PIERWSZE LATA MAŁŻEŃSTWA

Zawarte w 1745 r. małżeństwo Ludwiki z Janem Jakubem Zamoyskim miało charakter polityczny. Zamoyscy cieszyli się ustabilizowaną pozycją wśród polskich elit
oraz dysponowali znacznym majątkiem. Jan Jakub odziedziczył posiadłości w woje14
wództwach ruskim, bracławskim, podolskim, bełskim i rawskim , a w razie bezpotomnej śmierci bratanka miał szansę przejąć zarząd nad ordynacją Zamoyskich.
Rodzice panny młodej, Konstancja i Stanisław Poniatowscy, chcieli go jednak pozyskać przede wszystkim ze względu na jego bliskie kontakty z republikantami. Sojusz
4

LEHNDORFF 1963, s. 30, 37; FORSTER 1963, s. 101; RECKE 1963, s. 246, 249.
PONIATOWSKI 2012, s. 219.
6
Correspondance de Stanislas-Auguste 2015, s. 608–611, 617–618, 622–623.
7
BN, ZMRPI, rkps 6998.
8
AGAD, AZ, sygn. 1751, 1766–1770, 1815, 2878.
9
AGAD, AG, sygn. 791.
10
Vide BCz, rkps 3972, 938, 690.
11
Listy te są uszkodzone; BOss., rkps 14219.
12
BOss., rkps 292.
13
CPAHUK, ARZ, sygn. 1060, 1249, 1407, 1528.
14
ZIELIŃSKA 1977, s. 177–178.
5
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z pochodzącym z wrogiego obozu magnatem był — jak się wydaje — elementem
przemyślanej strategii. W 1748 r. również młodsza córka Poniatowskich, Izabela,
została oddana za żonę współpracującemu z Potockimi Janowi Klemensowi Branickiemu w nadziei, że uda się złączyć interesy Czartoryskich oraz hetmana i jego
15
sympatyków .
Branicki nigdy nie przeszedł na stronę Familii, dołączył za to do niej Zamoyski i wspierał partię na sejmie w 1746 r. jako poseł województwa czernihowskiego
oraz w roku 1750, kiedy posłował z województwa lubelskiego. Doskonale zdawał
sobie sprawę ze swojej roli i chętnie czerpał płynące z aliansu korzyści — zaraz po
zawarciu małżeństwa Stanisław Poniatowski scedował na niego intratne starostwo
16
grodowe lubelskie , a cała rodzina z determinacją włączyła się w przejęcie przez
niego zarządu nad ordynacją Zamoyskich w imieniu małoletniego syna zmarłego
ordynata Tomasza Antoniego:
Jeśli wojskowi/komendanci nie chcą was słuchać to ich skasować; podstarościch
ekonomów, którzy się nie podporządkują zresztą też i inszych [przywiązanych]
osadzić, oboje Mości Dobrodziejstwo tego mocno chcą; uczyńże tak wszystko jak
ja i mój ojciec Ci wyrażamy w swoich listach; ja prawdziwie swoim domysłem nie
radze tylko stroskan[ym] Mości Dobrodziejki i Dobrodzieja; do Wać Pana napisze
także Mości Dobrodziejka, kazała i to dołożyć, że tę połowę posagu niebożki ciotusi, która na nas przypada mógłbyś ustąpić młodszemu bratu, a on by nasze długi
przejął to by i ta przeszkoda do opieki [...] ugodzona była17.

Opiekę nad Klemensem Zamoyskim chciała sprawować również jego matka
Aniela z Michowskich, w związku z czym, aby sprawa zakończyła się po myśli zięcia, ojciec Ludwiki słał listy do ministra Henryka Brühla i innych prominentnych
18
polityków .
Zdaje się, że sama Ludwika wypracowała pozycję żony partnerki i miała spore
zasługi w przeciągnięciu męża na stronę Czartoryskich. Wiedziała, że kariera Zamoyskiego, dążącego do objęcia urzędu wojewod w dużej mierze zależała od Poniatow19
skich i ich możliwości wyjednania urzędu u króla . Przypominała więc małżonkowi,
że bez teściów znacznie trudniej byłoby mu odnieść sukcesy w życiu społecznym
i politycznym. Jak pisała, „starosta oświęcimski oświadczył się jawnie, że chce mocnym być przyjacielem moich rodziców i krewnych, a tych mając dla siebie łaskawych
20
możemy się spodziewać dobrego skutku” . Nieustannie wzbudzała w nim poczucie
wdzięczności i utwierdzała w przekonaniu o opłacalności współpracy:

15
16
17
18
19
20

DOBROŃSKI, LECHOWSKI 2008, s. 7; DERNAŁOWICZ 1982, s. 88–89.
ZIELIŃSKA 1977, s. 119.
CPAHUK, ARZ, sygn. 1060, k. 51v.
BONDYRA 1996, s. 312; KANTECKI 1880, s. 233.
CPAHUK, ARZ, sygn. 1060, k. 41r.
CPAHUK, ARZ, sygn. 1060, k. 7r–7v, 17r.
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Bardzo ci winszuję zgody z kasztelanem lubelskim, ale gdyby jeszcze mogła się
była stać przed sejmikami, to by lepiej było, bo byśmy byli mieli dwóch pewnych
przyjaciół na przyszły trybunał; jeśli to tak długo będzie się wlekło [ze] strony tego
Raczyńskiego, będę prosiła Ichmość Dobrodziejstwa Rodziców moich, co mogą to
czyniących21.

Jak wynika z powyższego cytatu, Ludwika interesowała się sprawami Zamoyskiego rozpatrywanymi w trybunale, angażowała w nie rodziców, a w Warszawie
sama pozyskiwała potrzebne w ich kontekście informacje. Pisała przykładowo
o działaniach podejmowanych w czasie jednego z sejmików deputackich przez
wojewodzinę wołyńską Antoninę z Potockich Rzewuską, która podobno próbowała
doprowadzić do wyboru deputatów mających wrogie relacje z Zamoyskimi, co miało
22
tym ostatnim zaszkodzić w trakcie któregoś z procesów . Ludwika pośredniczyła
też między mężem a Poniatowskimi, dołączając listy od ojca do własnej korespondencji. W tym przypadku poza względami praktycznymi chodziło prawdopodobnie
również o zabezpieczenie poczty przed działalnością saskich służb wywiadowczych.
Być może miano nadzieję, że funkcjonariusze poczty królewskiej nie skonsultują
23
prywatnych listów małżonków .
Zamoyska próbowała wpływać na decyzje i działania Jana Jakuba, konsekwentnie przekonując go o słuszności racji Familii. Doprowadziła do zażegnania jego sporu
ze stronnikiem Czartoryskich, kasztelanem lubelskim Józefem Wolskim, przeciw
24
któremu nie chcieli oni występować w trybunale . Dowiedziawszy się o złym stanie
zdrowia Tomasza Antoniego Zamoyskiego, zaleciła mężowi, by rozpoznał szanse
na przejęcie zarządu nad ordynacją w trybunale, a także wykorzystał swoje bliskie
relacje z wrogim Familii wojewodą kijowskim Stanisławem Potockim i poprosił go
25
o 15 chorągwi lekkich na wypadek konieczności przeprowadzenia zajazdu . Instruowała go też, żeby wysłał pismo do Jacka Ogrodzkiego z prośbą o wstawienie się za
26
nim u Augusta III . Listy wysyłane przez Ludwikę w tej sprawie były zresztą pełne
szczegółowych wskazówek:
[Co do] panów Żelskiego, Bląberga[?], Czermińskiego i inszych oficerów: pierwszy z dawna Wać Pana przyjaciel to rozumiem, że łatwa z nim będzie sprawa jak
przyjdzie do rzeczy. Jeśliby Pan wojewoda umarł trzeba by tego momentu zaraz
wjechać do Zamościa samemu bez ludzi, zaraz także mieć gotowe ordynanse
i uniwersały powydawać wszystkim któżkolwiek ma jaką dyspozycją czy dóbr
czy ludzi, reprezentując im prawo ordynacji, że nie kogo innego tylko Wać Pana
21
22
23

CPAHUK, ARZ, sygn. 1060, k. 3r.
CPAHUK, ARZ, sygn. 1060, k. 7r.
Na temat „inwigilacji” prowadzonej przez saskie służby wywiadowcze vide WIŚNIEWSKA

2017.
24
25
26

CPAHUK, ARZ, sygn. 1060, k. 70v.
CPAHUK, ARZ, sygn. 1060, k. 10v.
CPAHUK, ARZ, sygn. 1060, k. 27v.
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powinni słuchać po śmierci ordynata, począwszy od Wierzbowskiego, grożąc karą,
kto by tego nie słuchał; i dopiero ludzi mających na pogotowiu zażyć, jeśli się bez
tego nie obejdzie; także sta[rostę] bardzo obligować, żeby nie chciał dawać rad
niespokojnych [...]; tylko Wać Pana opiece młody ordynat i że za to będzie [Pan]
odpowiadał, ale i z tym aż po śmierci ordynata trzeba [się] odezwać, a teraz póki do
tego nie przyjdzie, karesować i ugłaskać sobie wszystkich, nie zawierzając nikomu
swoich projektów i moich listów nie dawać do schowania komu innemu, jak to
[się] czasem trafiało27.

Zamoyski zwykle stosował się do wytycznych żony, a i sam prosił ją o rady.
Z pewnością z jednej strony wynikało to z faktu przynależności Ludwiki do jednego z najmożniejszych domów Rzeczypospolitej, z drugiej — zapewne z jej
kompetencji i skuteczności. W sporze o ordynację uzyskała wsparcie wuja, wojewody ruskiego Augusta Aleksandra Czartoryskiego, nie mniej ważnego szwagra,
hetmana Branickiego, oraz brata Kazimierza, piastującego urząd podkomorzego
28
nadwornego koronnego . Zmobilizowała też ojca do przekazania czterdziestoosobowego oddziału wojskowych oraz sprowadzenia 200 dodatkowych zbrojnych
od przyjaciela rodziny, pana Czarneckiego, w celu zajechania dóbr ordynackich,
29
aby „nie zasiedziała się” w nich wdowa po Zamoyskim . Jan Jakub, przekonany
przez Ludwikę, że dwór poprze Anielę Michowską, zajechał Zamość (jeszcze przed
zapadnięciem wyroku królewskiego) i siłą próbował przejąć opiekę nad Klemensem. Po przyznaniu mu prawa do niej zarządzał majątkiem do osiągnięcia przez
30
chłopca pełnoletności w 1760 r.
SIOSTRA KRÓLA

Po śmierci rodziców Ludwika w dalszym ciągu pozostawała jedną z najaktywniejszych działaczek stronnictwa Czartoryskich. W czasie wolnej elekcji po śmierci
Augusta III zachęcała Jana Jakuba, który zresztą zdawał sobie sprawę z potencjalnych zysków wynikających ze wspierania Familii:
Z wielką niecierpliwością wyglądaliśmy tu wiadomości o sejmikach [...] [od] Pana
i nie [z] mniejszą satysfakcją dowiedzieli[śmy] się żeś został posłem. Książęta
pytali czy przyjedzie [Pan] z wizytą. Pan Stolnik srodze był kontent z relacji JWM
Pana o sejmiku lubelskim, uważając w nim żarliwość, z którą się dokładasz do
interesów teraźniejszych i zbliżając różne [osoby]31.

27
28
29
30
31

CPAHUK, ARZ, sygn. 1060, k. 42r–42v.
CPAHUK, ARZ, sygn. 1060, k. 27r, 46r.
CPAHUK, ARZ, sygn. 1060, k. 21r, 23r.
BONDYRA 1996, s. 312; CZUBARA 1987, s. 8.
CPAHUK, ARZ, sygn. 1249, k. 15r–16r.
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Zamoyska dbała, by mąż angażował się na rzecz programu Poniatowskiego
i w tym celu instruowała go, jak powinien zachować się na sejmikach i w try32
bunale, by zadowolić króla . Brała udział w naradach z kanclerzem Andrzejem
Hieronimem Zamoyskim, poświęconych planowaniu posiedzeń sejmowych. Po
jednej z nich poprosiła małżonka o poparcie na sejmie w Warszawie (1766) przy33
gotowywanej przez kanclerza reformy Komisji Skarbowej . O jego przychylność
zabiegała również w czasie konfederacji barskiej, do własnych próśb i zapewnień
o gratyfikacjach za dochowanie wierności dołączając listy od króla i ambasadora
34
rosyjskiego Repnina .
Ludwika z ożywieniem śledziła także poczynania obozu pro– i antykrólew35
skiego . Potępiała wszystkie przypadki zdrady wobec Stanisława Augusta oraz
gwałtowne zachowania konfederatów. Szczególnie piętnowała antypatriotyczne
36
(w jej przekonaniu) postępowania Michała Wielhorskiego i Michała Jana Paca .
W okresie tym po obu stronach konfliktu angażowało się wiele kobiet, w przypadku Ludwiki wojna domowa przybrała jednak bardzo osobisty wymiar ze
względu na pokrewieństwo z królem. Dodatkowow ewentualna porażka jego
obozu mogła wpłynąć na jej własną przyszłość. Nic więc dziwnego, że zamartwiała się z powodu zamachu na brata, a jego uwolnienie dało jej z kolei nadzieję
37
na pomyślne zakończenie konfliktu .
Siostra króla włączyła się też w walkę przeciwko konfederacji. Domagała się
np. od Andrzeja Wyszyńskiego, generała wojska ordynackiego, szczegółowych raportów na temat przebiegu konfliktu na terenach należących do Zamoyskich, najważniej38
sze ich fragmenty komunikowała królowi . Osobiście interweniowała w sytuacjach
kryzysowych, zarządziła np. usunięcie dwóch oficerów zamojskiego garnizonu, Kwaśniewskiego i Dobrzyńskiego, po ich przejściu na stronę konfederatów. Z kolei gdy
Wyszyński podzielił się z nią podejrzeniami rosyjskiego generała Bebikowa wobec
dwóch „rebeliantów”, którzy mieli przemknąć się do Zamościa w celu zorganizowania
zasadzki, nakazała jak najszybsze ich zidentyfikowanie. Dowiedziawszy się od Bebikowa, że konfederaci kupili kamienicę w Zamościu, aby z zaskoczenia opanować mia39
sto, niezwłocznie przekazała jego memoriał mężowi . Poprosiła jednak o zachowanie
ostrożności i zleciła przetłumaczenie (przez zaufaną osobę) tekstu na język francuski,
co miało pomóc dłużej utrzymać uzyskaną informację w sekrecie, na wypadek gdyby
przesyłka wpadła w ręce przeciwników. Poufność była w tym przypadku szczególnie

32
33
34
35
36
37
38
39

CPAHUK, ARZ, sygn. 1249, k. 10r.
CPAHUK, ARZ, sygn. 1249, k. 21r.
CPAHUK, ARZ, sygn. 1407, k. 1r–1v.
CPAHUK, ARZ, sygn. 1249, k. 27r.
CPAHUK, ARZ, sygn.1407, k. 13r.
CPAHUK, ARZ, sygn.1407, k. 16r.
CPAHUK, ARZ, sygn. 1528, k. 1r.
CPAHUK, ARZ, sygn. 1528, k. 1r–3r.
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ważna, gdyż Zamoyscy oficjalnie — na życzenie Jana Jakuba — ogłosili w tym kon40
flikcie neutralność . Ludwika nakazała zatem usunięcie podejrzewanego przez Rosjanina o spiskowanie pana Ludomskiego w sposób, który „wywoła lojalność i wzbudzi
[jego] wdzięczność”. Wykazując się rozsądkiem i trzeźwością umysłu, chciała ulokować go gdzieś z dala od miasta, ze wskazaniem na Łabunowice i starostwo rostockie.
Dzięki rezygnacji z surowej kary, która mogłaby wzbudzić pragnienie zemsty, znalazła
sposób, aby z potencjalnie groźnego przeciwnika uczynić co najmniej bezbronnego
klienta. W podobny sposób pokierowała sprawą w przypadku oficerów garnizonu
zamojskiego, którzy przeszli na stronę konfederatów. Wystarała się bowiem o paszport
dla wspomnianego Kwaśniewskiego i innego ze zdrajców, Jankowskiego, żeby mogli
41
opuścić kraj i uniknąć plamy na honorze .
Zamoyska znajdowała się również w centrum ważnych wydarzeń na dworze. Niemal stale przebywała w Warszawie, a mieszkając na Zamku Królewskim
lub w Łazienkach, miała bezpośredni dostęp do informacji. Tam też uczestniczyła
w konferencjach z najbliższymi współpracownikami króla i obserwowała audiencje
42
dyplomatów obcych państw . Dzięki bliskim relacjom z Poniatowskim wiedziała
więcej niż niejeden współczesny jej polityk, o czym świadczą szczegółowe relacje
z bieżących wydarzeń zamieszczane w listach do męża. Pisała np. o zamiarach króla
zażegnania konfliktu braci Sanguszków, na których poparciu bardzo mu zależało.
Ponieważ wsparcie jednego z nich w toczonym w trybunale sporze mogło doprowadzić do utraty przychylności drugiego, Stanisław August zdecydował się na media43
cję, odbierając tym samym opozycji szansę na skaptowanie jednej ze stron .
Współcześni doceniali pozycję Ludwiki i chętnie ją wykorzystywali. Na przykład na prośbę Massalskich Zamoyska zwróciła się do podkanclerzego Antoniego
Tadeusza Przeździeckiego, wieloletniego stronnika Czartoryskich, w sprawie
podobno nieuprawnionego wykupu dóbr należących do jednego z synów hetmana
44
wielkiego litewskiego Michała Józefa Massalskiego . Innym przykładem jest niebezinteresowne przekazanie Ludwice przez generała Bebikowa informacji o spisku
konfederatów barskich, za co „zapłatą” miało być dostarczenie przez nią memoriału
bratu, aby ten wydał rozkaz zdemaskowania nie tylko Ludomskiego, lecz także
45
innych podejrzanych . Za pośrednictwem królewskiej siostry Bebikow chciał przekonać Stanisława Augusta do wywarcia na konfederatach zemsty, czego sam władca
w istocie nie chciał.
40

Neutralność Zamościa została „wywalczona” przez brata Jana Jakuba, kanclerza Andrzeja Zamoyskiego, w roku 1771. Dzięki niemu została ona potwierdzona zarówno przez konfederatów barskich, jak i przez Rosję (KOBER 1931, s. 120).
41
CPAHUK, ARZ, sygn. 1528, k. 4r–4v.
42
Przykładowo w marcu 1772 r. Ludwika uczestniczyła w audiencji posła pruskiego Benoita, który
rozmawiał z królem o umowie handlowej z Fryderykiem II (CPAHUK, ARZ, sygn. 1407, k. 12r–12v).
43
CPAHUK, ARZ, sygn. 1249, k. 19v.
44
CPAHUK, ARZ, sygn. 1249, k. 12r.
45
CPAHUK, ARZ, sygn. 1528, k. 3r.
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W kilkanaście lat później wpływu Zamoyskiej na brata miał okazję doświadczyć pułkownik Johan Christopher Toll, który odwiedził Polskę w 1786 r. z misją
zawiązania sojuszu polsko-szwedzkiego, którego częścią miało być małżeństwo
króla polskiego z siostrą Gustawa III — Zofią Albertyną. Wyjaśniając po powrocie do Szwecji powody udzielonej przez Stanisława Augusta odmowy, Toll wskazał
46
na sprzeciw królewskich sióstr . Trudno określić, do jakiego stopnia władca ulegał
Ludwice, wspomniane okoliczności nie pozwalają jednak bagatelizować jej potencjalnego oddziaływania.
Z pewnością król liczył się ze zdaniem siostry w kwestii kariery politycznej
jej małżonka. W 1765 r. miała ona wpływ na decyzję o przyznaniu mu Orderu Św.
47
48
Stanisława , a w roku 1768 — długo wyczekiwanego Orderu Orła Białego ; za jej
sprawą podjęte zostało również postanowienie o przekazaniu Janowi Jakubowi woje49
wództwa podolskiego po śmierci Michała Rzewuskiego . Kiedy natomiast w 1765 r.
Zamoyski starał się o województwo inflanckie po Franciszku Szembeku, to właśnie
ingerencja żony spowodowała fiasko czynionych zabiegów, i to mimo poparcia
udzielonego Zamoyskiemu przez wojewodę ruskiego Augusta Czartoryskiego oraz
podkomorzego nadwornego koronnego Kazimierza Poniatowskiego. Gdy król zapytał bowiem siostrę o zdanie w tej sprawie, odrzekła, że nie chce „przeszkadzać ani
się też starać”, gdyż uważa, że „tam [w województwie inflanckim] ani kredytu, ani
50
przyjaciół pozyskać nie można” . Podkreśliła przy tym oddanie męża, a także jego
nieodpartą chęć objęcia urzędu, ale raczej w województwie ruskim. Zaproponowała
zatem, żeby August Czartoryski objął kasztelanię krakowską i zrezygnował z województwa ruskiego. Ludwika prawdopodobnie nie łudziła się, że do tego rzeczywiście
dojdzie, być może chciała jednak w ten sposób zaznaczyć, że nie zadowoli jej mało
znaczące i oddalone od posiadłości Zamoyskich województwo. Odmówiwszy, król
w ramach zadośćuczynienia postanowił przychylnie rozpatrzyć jej prośbę w sprawie
51
ordynacji Zamoyskich . Do tego czasu bowiem Ludwika bez powodzenia próbowała
przekonać swojego brata i wuja, kanclerza wielkiego litewskiego Michała Czartoryskiego, do przekazania administracji Janowi Jakubowi, podczas gdy ci uważali,
że nie powinni opowiadać się za kimkolwiek ze szkodą dla ówczesnego ordynata
52
Klemensa i jego matki . Zamoyski był wdzięczny żonie za jej trud, król nie zdążył
jednak osobiście wywiązać się z obietnicy — Klemens umarł rok później i Jan Jakub
53
został IX ordynatem (1767 r.) .
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Polska stanisławowska 1963, II, s. 811.
BONDYRA 1996, s. 312.
CPAHUK, ARZ, sygn. 1407, k. 30r.
CPAHUK, ARZ, sygn. 1407, k. 7r.
CPAHUK, ARZ, sygn. 1249, k. 20r.
CPAHUK, ARZ, sygn. 1249, k. 20v.
CPAHUK, ARZ, sygn. 1249, k. 13v.
CPAHUK, ARZ, sygn. 1249, k. 26v.

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

DLA DOBRA RODZINY. WOKÓŁ DZIAŁALNOŚCI LUDWIKI Z PONIATOWSKICH ZAMOYSKIEJ

681

ŻONA „ZDRAJCY”

Korespondencja Zamoyskiej z mężem prowadzona po I rozbiorze różni się od wcze54
śniejszej . Ludwika pomijała odtąd informacje dotyczące życia politycznego. Pisała
przede wszystkim o sprawach majątkowych, doświadczeniach z podróży i proble55
mach zdrowotnych, a także przekazywała plotki ze świata towarzyskiego . Koncentrowanie się na problemach z administracją dóbr można by wyjaśnić okolicznościami
historycznymi — w czerwcu 1772 r. do Zamościa wkroczyły wojska austriackie,
co zmusiło ordynata do podzielenia się dotychczasową władzą. Chociaż Austriacy
uznali status ordynacji, umieścili w twierdzy własny garnizon, zlikwidowali Akademię Zamoyską, a wiele budynków przekazali swoim znanym z antypatii wobec
56
Polaków urzędnikom. W tym samym czasie wzrosło również zadłużenie rodziny .
Z drugiej strony niewykluczone jednak, że Ludwika po prostu straciła zaufanie do
męża, dowiedziawszy się o jego antykrólewskiej działalności w czasie konfederacji barskiej i właśnie dlatego nie chciała poruszać spraw natury politycznej, w które
sama w dalszym ciągu się angażowała.
Jan Jakub układał się z konfederatami potajemnie i — jak twierdzi Władysław
K o n o p c z y ń s k i — miał zostać marszałkiem konfederacji w województwie beł57
skim ; w lipcu 1769 r. zgodził się na wpuszczenie Kazimierza Pułaskiego i jego
żołnierzy do twierdzy zamojskiej, żeby mogli tam składować broń, a następnie
58
przezimować . Prawdopodobnie wspólnie z bratem, kanclerzem koronnym Andrzejem, miał też ułatwić konfederatom przejęcie Zamościa, ostatecznie zerwał jednak
rozmowy. W styczniu 1770 r. spiskował przeciw królowi na Węgrzech i, w towarzystwie Józefy Amalii Mniszech i Karola Radziwiłła, przyjmował u siebie przybyłego z Francji Charles’a-François’a Dumourieza. Wiemy skądinąd, że obiecał oddać
59
twierdzę w Zamościu oddziałom Francuza, które miały zaatakować wiosną 1771 r.
W trakcie trwania konfliktu ani żona, ani szwagier raczej nie zdawali sobie sprawy
z działalności Zamoyskiego. W tym czasie Ludwika wyprosiła dla niego — w zamian
za lojalność i dotychczasowe zasługi — województwo podolskie (16 stycznia 1770),
a jeszcze w kwietniu 1772 r. przekazywała mu treść raportów otrzymywanych od
60
Rosjan . Ci ostatni chyba też go nie podejrzewali — sądzili raczej, że konfederaci
próbowali zająć Zamość za pomocą podstępu lub zmówili się z armią ordynacką.
W czerwcu 1771 r. część konfederatów wpuszczono do miasta pod pretekstem spotkania z Radą Ekonomiczną, dzięki czemu mogli się przedrzeć do twierdzy, gdzie
54

Chociaż pobyt w Kijowie nie pozwolił na dotarcie do wszystkich listów Ludwiki Zamoyskiej do
męża i ich dokładną analizę, przestudiowany materiał pozwolił wychwycić wspomnianą rozbieżność.
55
Cf. CPAHUK, ARZ, sygn. 1911, 1918.
56
ĆWIK 1983, s. 130–131; CZUBARA 1987, s. 10; SZCZYGIEŁ 1983, s. 114–116.
57
KONOPCZYŃSKI 1991, s. 431.
58
Détail des opérations 1931, s. 7.
59
KONOPCZYŃSKI 1991, s. 262, 290, 385–386, 409, 493.
60
Cf. przypis 40.
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— podobno pod przymusem — część załogi złożyła przysięgę na wierność General61
ności; odtąd Rosjanie utrzymywali w Łabuniach korpus obserwacyjny .
Wydaje się, że Ludwika i Stanisław August dowiedzieli się o postawie Jana
Jakuba dopiero w ostatnich miesiącach konfliktu lub nawet nieco później. Król
wspominał z pretensją poddańczość szwagra wobec władz austriackich w 1772 r.,
przeciwstawiając ją bohaterskiej postawie broniącego Kamieńca Podolskiego Witta
oraz starosty lwowskiego Kickiego: „Joseph II se borna donc à la forteresse de
Zamość dont le proprietaire Zamoyski Ordinat et Palatin de Podolie lui avoit fait
ouvrir les portes, ne se jugeant pas en moïens de soutenir un Siège; ce qui lui conse62
rva la jouissance de ce Majorat considerable” . Do myślenia daje przegrana Zamoyskiego w procesie z mieszczanami lubelskimi, którzy oskarżali go o nadużycia przy
egzekwowaniu należnych mu jako staroście grodzkiemu lubelskiemu świadczeń.
Decyzja o pozbawieniu Jana Jakuba dochodów z cła, myta grobelnego, mostowego
i korcowego oraz nakaz wypłacenia rekompensaty za popełnienie wspomnianych
nadużyć w wysokości 15 000 złp zostały wydane przez Radę Nieustającą i mogły
mieć charakter polityczny. Zamoyski scedował starostwo na zięcia, Wincentego
Potockiego, a po przekazaniu ordynacji bratu, Andrzejowi, (1777 r.) osiadł w pałacu
63
w Łabuniach i wycofał się z życia publicznego .
*

Badacze uznali małżeństwo Ludwiki i Jana Jakuba Zamoyskiego za nieudane64.
Dostępny materiał źródłowy nie pozwala jednak na tego rodzaju jednoznaczną
ocenę. Niełatwo opisać uczucia, jakimi darzyli się małżonkowie. Faktem pozostaje,
że prawie ze sobą nie przebywali, gdyż Zamoyska mieszkała najpierw z rodzicami
w Warszawie, a potem z bratem na dworze. W listach zwracała się do Jana Jakuba
zgodnie z konwencją staropolskiej epistolografii. Analiza korespondencji wskazuje jednak, że, przynajmniej do 1772/1773 r., małżonkowie utrzymywali relacje
partnerskie. Ludwika chciała zabezpieczyć materialnie siebie (w listach wspomina
o wysokich wydatkach) oraz potomstwo. Jak pisała, „lepiej mieć [...] pewność
65
i dzieciom bez żadnej wątpliwości i sprzeczki pewną fortunę zostawić” . Z tego też
powodu wspomagała karierę męża w sferze publicznej i interesowała się sprawami
majątkowymi.

61

KOBER 1931, s. 119–128.
PONIATOWSKI 2012, s. 436. „Józef II ograniczył się do fortecy w Zamościu, której właściciel,
ordynat Zamoyski i wojewoda podolski, otworzył mu drzwi, uznawszy, że nie dysponuje odpowiednimi
środkami, aby wytrzymać oblężenie; dzięki temu zachował on korzyści z tego ważnego majątku”
(tłum. autorki).
63
BONDYRA 1996, s. 312; CZUBARA 1987, s. 11.
64
CZUBARA 1987, s. 11.
65
CPAHUK, ARZ, sygn. 1060, k. 30r.
62
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Obok męża i córki ważni byli dla niej rodzice, rodzeństwo i ród. Równie (a może
nawet bardziej) istotne było dla niej powodzenie rodzin Poniatowskich i Czartoryskich na polu krajowej polityki. Jej małżeństwo stanowiło element strategii pozwalającej Familii na zyskanie przewagi w rywalizacji ze stronnictwem Potockich.
Ludwika przekonywała Jana Jakuba do współpracy z Czartoryskimi, a on, przynajmniej do konfederacji barskiej, okazywał im wsparcie. Antykrólewska postawa
Zamoyskiego w latach 1768–1772 prawdopodobnie zadecydowała o jego zniknięciu
z życia politycznego.
W pierwszych latach małżeństwa aktywność Ludwiki była inspirowana przez
rodziców i/albo konsultowana z nimi. Po śmierci Konstancji i Stanisława Zamoyska
wykazywała, jak się wydaje, większą samodzielność. Zamieszkała z bratem, który
miał na uwadze jej zdanie, i angażowała się na rzecz powodzenia jego projektów.
Wychowanie oraz przynależność do rodziny o wysokich aspiracjach politycznych
miały wpływ na wygórowane ambicje Zamoyskiej. W tym kontekście jej przypadek
nie był bynajmniej wyjątkowy — podobne działania w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, szczególnie w drugiej połowie stulecia, podejmowały również inne damy
z kręgów magnackich.
WYKAZ CYTOWANYCH ŹRÓDEŁ I LITERATURY PRZEDMIOTU
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AGAD, AG [= Archiwum Ghigiottiego], sygn. 791
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For the Good of Family.
The case of Ludwika Zamoyska, née Poniatowska 1751–1772
Historians write very little about Ludwika Zamoyska, née Poniatowska — the eldest sister
of the king Stanisław August Poniatowski. Moreover, accessible sources do not fill this
lacuna. However, the correspondence of family Zamoyski found in the Central State Historical
Archives of Ukraine in Kiev delivers a wide range of information concerning Ludwika’s life.
The article is based on her letters to Jan Jakub Zamoyski (her husband) and one of the general
of their army — Andrzej Wyszyński, written from 1751 to 1772. It elucidates Ludwika’s
engagement for her husband’s career in the first years of their marriage. It seems though
that after 1772 relations between Ludwika and Jan Jakub changed, which was a direct
consequence of his involvement against the king during the confederation of Bar. Secondly,
the paper concentrates on Zamoyska’s commitment to the success of the political party led
by her parents and uncles („Familia”), as well as on her efforts to support Stanisław August
Poniatowski. Finally, it presents her strong position in the public sphere, which resulted from
her familial background and activity.
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Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej

Krakowianie w walce o ochronę zwierząt
w II Rzeczypospolitej
Słowa klucze: II Rzeczpospolita, Kraków, obrońcy zwierząt, opieka nad zwierzętami
Keywords: Second Republic of Poland, Cracow, defenders of animals, animal protection

Badania poświęcone ochronie zwierząt w II Rzeczypospolitej to tabula rasa polskiej
historiografii. Poza popularyzatorską książką Czworonożni i skrzydlaci przyjaciele
autorstwa Iwony K i e n z l e r, która ukazała się w 2014 r. jako 44 tom serii Dwudziestolecie Międzywojenne, tematowi temu nie została do tej pory poświęcona żadna
praca naukowa. Trudno to zrozumieć, gdyż zachowany materiał archiwalny, a także
publicystyka z lat 1918–1939 stwarzają duże możliwości.
W artykule przedstawiono zaangażowanie różnych środowisk (przede wszystkim krakowskich) i formy ich walki o ochronę zwierząt na terenie II RP. Przyjęto
również tezę, że inicjatywy takie miały różnorodny charakter, a obrońcy zwierząt nie
wahali się krytykować żadnej grupy społecznej. Poruszono kilkanaście zagadnień
— od akademickich dyskusji toczonych jeszcze przed 1914 r. do krytyki wiwisekcji
oraz polowań. W artykule poza środowiskiem krakowskim uwzględniono również
ośrodki m.in. z Warszawy, Łodzi, Wilna i Lwowa, które niekiedy stanowiły inspirację dla działaczy krakowskich w zakresie podejmowanych działań.
Już przed wybuchem Wielkiej Wojny Kraków był miastem rozwijającym się
niezwykle prężnie, w którym problematyce zwierząt poświęcano wiele uwagi, czego
świadectwem była m.in. aktywna działalność tamtejszego Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami (dalej: TOZ), wydającego czasopismo „Obrońca Zwierząt”. Na jego
łamach intelektualiści tacy jak Marian Zdziechowski czy Kazimierz Lubecki prowadzili żywy i często emocjonalny dyskurs animalistyczny. Problem ochrony zwierząt
stanowił doskonały pretekst do ideowego starcia obrońców chrześcijaństwa i zwolenników docierających na ziemie polskie prądów religijnych i filozoficznych Dalekiego Wschodu.
Zdziechowski, profesor krakowskiego uniwersytetu, surowo oceniał wpływ
kultury judeochrześcijańskiej na los zwierząt. W swojej argumentacji sięgał do
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przemyśleń Artura Schopenhauera, Ryszarda Wagnera, Augusta Comte’a i Lwa Tołstoja, a także odwoływał się do doświadczeń z własnego dzieciństwa, wspominając
sytuację, w której obserwował Żyda prowadzącego nieopodal jego rodzinnego domu
konie na rzeź; jak pisał, marzył wówczas, że kiedy dorośnie, srogo ukarze tego czło1
wieka . Zdziechowski fascynował się kulturą braminizmu i buddyzmu, które według
niego stanowiły całkowite zaprzeczenie judeochrześcijańskiej cywilizacji okrucieństwa wobec zwierząt. Określając cywilizację europejską jako z imienia tylko chrześcijańską, z ducha zaś antychrześcijańską, widział dla niej nadzieję w Indiach, skąd
miało nadejść duchowe wyzwolenie wszelkich żywych stworzeń. W jego opinii tylko
z punktu widzenia tat twam asi („to ty jesteś”), oznaczającego całkowite zespolenie
stwórcy z jego organicznym stworzeniem, mogło dojść do sprawiedliwego rozwiązania kwestii stosunku do zwierząt. Co ciekawe, wrogo nastawiony do pozornie chrześcijańskiej cywilizacji kulturowej Europy Zdziechowski cytował św. Pawła, który
przyczyn niedoli zwierząt doszukiwał się w upadku i skażeniu oderwanego od Boga
2
i natury człowieka, którego grzech determinował niejako cierpienia zwierząt .
Poglądy Zdziechowskiego nie pokrywały się z również z obecnym w tym czasie
w Polsce przekonaniem, że zasady religii chrześcijańskiej obligowały do bezinteresownej pomocy „braciom mniejszym”. Dowodził tego m.in. urodzony w Jordanowie, a potem związany z Krakowem poeta Edmund Bieder, który twierdził, że
biblijne piąte przykazanie „Nie zabijaj” zabrania zadawania śmierci także zwierzętom. Bieder zakładał, że dekalog Mojżeszowy dotyczy wszystkich ziemskich bytów
żyjących, zdolnych do odczuwania bólu czy radości. Podobnie jak Zdziechowski
antycypował, że po zrealizowaniu tego założenia wszelkie towarzystwa ochrony
3
zwierząt okazałyby się zbyteczne .
Na początku XX w. w polskich środowiskach intelektualnych rozgorzała dyskusja na temat tego, czy zwierzęta mają moralność. Taki pogląd stanowczo odrzucał
Ludwik Jedlinek, natomiast Julian Ochorowicz, profesor uniwersytetu lwowskiego,
zakładał, że w pewnych sytuacjach zwierzęta kierują się nawet wyższymi normami niż ludzie; dowodził, że zwierzęta dokonują niekiedy czynów heroicznych
(np. bezinteresowna pomoc nieszkolonych psów osobom znajdującym się w nie4
bezpieczeństwie) . Do poglądu, że zwierzęta wypracowały swoisty system aksjologiczny przychylał się także prezes krakowskiego TOZ Kazimierz Lubecki, który
argumentował, posiłkując się własnymi obserwacjami, że we wrocławskim ogrodzie
zoologicznym widział np. orangutana dzielącego się jedzeniem z małpami z sąsied5
niej klatki . Notabene Lubecki pisał to z pozycji osoby silnie związanej z Kościołem
rzymskokatolickim (od 1906 r. pełnił funkcję szambelana papieskiego).
1
2
3
4
5

ZDZIECHOWSKI 1910, s. 5.
ZDZIECHOWSKI 1910, s. 7.
BIEDER 1910, s. 20.
LUBECKI 1910a, s. 14–17.
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Choć ocena Lubeckiego roli chrześcijaństwa w tym zakresie była odmienna
niż poglądy Zdziechowskiego, podobnie krytycznie jak on oceniał brak wrażliwości społeczeństwa polskiego na krzywdę zwierząt. Nie tylko opisywał drastyczne
i wymyślne formy znęcania się nad nimi, lecz także stanowczo stwierdzał, że takie
sadystyczne praktyki dotyczą wszystkich warstw społecznych. „Od chłopa do
magnata — pisał — od analfabety do dyplomowanego inteligenta ciemnota w tym
względzie i tępa nielitościwość grasuje w naszym społeczeństwie, sroży się nad
6
zwierzętami i zaraża ludzkie charaktery” . Lubecki zadawanie cierpień zwierzętom
nazywał morderstwem i zbrodnią, a biernie to akceptujące społeczeństwo określał
jako trędowate, bezwładne, zatrute.
Rozważania Lubeckiego i Zdziechowskiego nie napawały optymizmem. Wśród
polskich obrońców zwierząt byli jednak i tacy, którzy z ufnością oczekiwali, że
zmianę świadomości polskiego społeczeństwa w tym względzie zapoczątkuje najmłodsza generacja. Przeobrażenia młodego pokolenia miał wspomóc odpowiedni
proces wychowawczy. Zwracano szczególną uwagę, aby u dzieci nie wywoływać
odrazy i wstrętu do zwierząt, a główną rolę miały w tym przypadku odgrywać nie
tyle Kościół, szkoła i instytucje wychowawcze, ile rodzinny dom, którego zadaniem
było rozbudzić przyjaźń i empatię w relacjach ze zwierzętami. W dzieciach miano
wykształcić naturalną emocjonalną więź ze zwierzęciem, nie tylko teoretyczną, lecz
także praktyczną, apelowano więc, aby do domów rodzinnych zabierać na wychowanie nie tylko psy i koty, ale także króliki, ptaki czy kozy. Będący niekwestionowanym autorytetem rodzice mieli nie tylko nie zezwalać na dręczenie podopiecznych,
lecz także zabraniać krzywdzenia pojawiającego się w domu robactwa i owadów.
Apelowano również, by kształtować w dzieciach niechęć do osób (choćby domowej
służby) źle traktujących zwierzęta, a także zalecano, aby najmłodsze pokolenie uczyć
na pamięć rozmaitych aforyzmów, w których była mowa o rozwiniętych uczuciach
7
i wrażliwości zwierząt . Realizację programu wychowania i edukacji społecznej na
rzecz ochrony i praw zwierząt przerwał wybuch Wielkiej Wojny.
Zainteresowanie polepszeniem bytu zwierząt, które wypracowano przed 1914 r.,
nie uległo zatraceniu w czasie wojny. Niezwykle chlubną rolę odegrał w tym po
1918 r. krakowski botanik profesor Władysław Szafer, który nie tylko postanowił
ratować drzewostan spustoszonej w czasie wojny Puszczy Białowieskiej, lecz także
podjął starania zmierzające do restytucji w niej żubra (przed I wojną żyło ich tam
ok. 500), którego populację przetrzebili niemieccy okupanci oraz ukrywający się
w puszczy także po zakończeniu konfliktu zdemobilizowani żołnierze i dezerterzy
z różnych armii. Szafer wraz z prof. Eugeniuszem Kiernikiem i inż. leśnictwa Janem
Kloską próbowali w 1919 r. w charakterze komisji rządowej dostać się do puszczy
i oszacować pogłowie żubra. Władysław Szafer po 38 latach pisał:

6
7

LUBECKI 1910c, s. 2.
POLAK 1910, s. 6.
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Od świtu do nocy słychać było strzały, nie gęste wprawdzie, lecz stałe. To bandy żołnierzy rozkładającej się armii wybijały w puszczy zwierzynę do nogi. Ustawili się oni
na liniach oddziałowych i strzelali z karabinów w las na wysokości brzucha, na ślepo,
po czym szli ławą i podnosili wszystką ubitą zwierzynę. Tak wybito niemal zupełnie
łosie, jelenie, daniele i żubry — z grubej zwierzyny ocalały tylko dziki8.

Bezprecedensowe zmniejszanie połaci drzewostanu pradawnej puszczy europejskiej przyczyniło się do dramatycznego spadku liczby mieszkających w niej żubrów.
W 1916 r. Niemcy szacowali, że w puszczy żyje ok. 200 tych zwierząt, w marcu
1917 r. zaś jedynie 121. Po wkroczeniu wojsk bolszewickich w 1920 r. w puszczy
żyła tylko jedna żubrzyca, którą 9 lutego 1921 zabił Bartłomiej Szpakowicz, gajowy
9
mieszkający we wsi Stoczek . Hekatomba zgotowana miejscowej florze i faunie skutkowała przyspieszeniem decyzji o powstaniu parku narodowego. Dzięki zabiegom
Polskiej Komisji Ochrony Przyrody na posiedzeniu Komisji Ministerialnej 29 grudnia
1921 postanowiono utworzyć na terenie Puszczy Białowieskiej rezerwat o charakterze
parku narodowego. W jego obrębie zaprojektowano również miejsce dla żubrów, które
10
obejmować miało jedynie 22 ha . Ponad dekadę później, w sierpniu 1932 r., Leon
Kozłowski, minister reformy rolnej, zatwierdził powstanie w Białowieży jednostki
administracyjnej o nazwie Park Narodowy w Białowieży zajmującej 4693,24 ha. Już
11
w tym samym roku park odwiedziło 10 tys. turystów z 32 krajów . Żubry wróciły do
Puszczy Białowieskiej po ponad ośmiu latach. 19 września 1929 w specjalnie przygotowanym zwierzyńcu, wydzielonym i zabezpieczonym wysokim ogrodzeniem,
wpuszczono dwa samce, a blisko miesiąc później z Warszawy przywieziono dwie
samice. Wydarzenie to wywarło wielkie wrażenie na Władysławie Szaferze, który
12
uznał wręcz, że przywrócenie puszczy żubra podnosi powagę Państwa Polskiego .
Kolejną perłą przyrody, na którą w niepodległej Rzeczypospolitej skierowano
baczną uwagę, były Tatry. Również w tym przypadku bardzo wcześnie zaczęto
snuć plany utworzenia parku narodowego oraz podjęto ożywioną dyskusję na
temat ochrony tamtejszej zwierzyny, co wynikało ze świadomości, że archaiczna
tzw. ustawa krajowa z 1865 r. zabezpiecza kozice czy świstaki tylko teoretycznie.
W 1924 r. krakowianin prof. Stanisław Sokołowski apelował, aby objąć ochroną
13
także niedźwiedzie, rysie, orły, lisy, kuny i sarny . Podobnie jak w przypadku Puszczy Białowieskiej także w Tatrach I wojna światowa spowodowała ogromne spustoszenia, gdyż na niedźwiedzie, sarny i kozice polowali ukrywający się w górach
dezerterzy. Kłusownictwo oraz niekontrolowane pasje myśliwskie okolicznych
właścicieli ziemskich sprawiły, że wkrótce po ustaniu działań zaczęto zadawać reto8
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ryczne pytanie: czy w Tatrach są jeszcze niedźwiedzie14? Bezradnym w konfrontacji
z miejscowymi kłusownikami polskim strażnikom leśnym już od początku lat dwudziestych stawiano za wzór Czechosłowację, gdzie do walki z nielegalnymi polowaniami kierowano dobrze zorganizowane oddziały straży górskiej i patrole wojska.
Działanie takie bardzo szybko przyniosło pożądane rezultaty, ponieważ tatrzańskie
15
kozice zaczęły szukać schronienia właśnie w południowym masywie .
Sytuacji zwierząt w Tatrach szkodziła dodatkowo trwająca od końca XIX w.
moda na Zakopane i Podhale. Rozwijające się nieprzerwanie turystyka i taternictwo
sprawiały, że naturalna przestrzeń zwierzyny ulegała systematycznemu ograniczeniu.
W latach dwudziestych XX w. poważne zagrożenie dla tatrzańskiej przyrody stanowili nie tylko tzw. niedzielni spacerowicze, lecz także drużyny harcerskie. Zrzeszona
w nich młodzież zakładała w Tatrach obozy, ustawiała kuchnie polowe, a podczas
musztry używała trąbek. Oburzony takim zachowaniem Marian Sokołowski pisał, że
rząd amerykański nie pozwoliłby, aby skauci rozbijali swoje obozy w unikatowych
16
parkach narodowych . Piętnowanie postępowania harcerzy wynikało z nadziei,
że w Tatrach rychło zostanie utworzony pierwszy polski park narodowy. W okresie przedwojennym idea ta nie doczekała się jednak realizacji, czego przyczynami
w dużej mierze były silny opór właścicieli dóbr ziemskich oraz obawa, że ścisła
ochrona flory i fauny zahamuje rozwój turystyki na Podhalu. W 1934 r. zjawisko
to trafnie opisały „Wiadomości Literackie”: „Dokoła problemu tatrzańskiego panuje
fatalny zamęt, pomieszanie pojęć i toczy się walka o ordynarne zyski, które wielu
chce ciągnąć z piękna Tatr. [...] Jeśli nie chcemy, aby przyszłe pokolenia patrzyły na
17
nas, jak na barbarzyńców, nie budujmy kolejek i hoteli wśród turni tatrzańskich” .
W przekonaniu autora tego tekstu utworzenie parku narodowego w Tatrach oznaczać miało powrót do stanu pierwotnego. Dlatego też na łamach pisma krytykowano
wszystkich tych, którzy w odczuciu redakcji przyczyniali się do niszczenia tatrzańskiego piękna. Wśród krytykowanych osób znalazł się m.in. prof. Walery Goetel
z krakowskiej Akademii Górniczej, który będąc wielkim zwolennikiem utworzenia
18
parku narodowego, akceptował, jak pisano, turystyczną komercjalizację Tatr .
Powyższe opinie o roli Goetla zaskakiwały, tym bardziej że krakowski profesor
nie tylko lobbował na rzecz tworzenia parków narodowych w Polsce, lecz także jako
jeden z pierwszych w kraju zwrócił uwagę na to, że w wielu zachodnich krajach wielkie uprzemysłowienie i nowoczesny sposób życia wywołały ogromne spustoszenie
w naturze. Krakowski profesor przypominał, że poza nielicznymi ptakami i hodowlanymi sarenkami żadne zwierzęta nie żyją w resztkach sztucznie urządzonych lasów.
W jego opinii jednak do największej klęski ekosystemu doszło w krajach afrykań14
15
16
17
18
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skich, na temat których błędnie mniemano, że są ostoją wspaniałej dzikiej przyrody
i licznych zwierząt. Podróże po Afryce okazały się dla Goetla traumą. Zszokowany
opisywał zagładę fauny na tym kontynencie, wskazując, że ochrona zwierząt musi
mieć charakter globalny:
Dopiero też wtedy [w trakcie podróży po Afryce od czerwca 1929 do lutego 1930 r.
— R.K.] zrozumiałem przyczynę tego fatalnego stanu rzeczy, gdy zapoznałem się
z cyframi zniszczenia zwierząt w Afryce. Niech jedna z nich oświetli jaskrawo ten
stan rzeczy: rok rocznie w samym Kongu Belgijskim zabija się około 30000 słoni!
Przeciw temu procesowi uniwersalnego już zniszczenia na ziemi, zaczęła się wśród
społeczeństw cywilizowanych budzić reakcja. Z reakcji tej zrodził się współczesny
ruch ochrony przyrody19.

Goetel podróżował po Afryce bez broni, nie uczestniczył zatem w polowaniach,
20
które stanowiły stały punkt takich wypraw .
Wzorem dla powstających w Europie i Polsce parków narodowych pozostawały
Stany Zjednoczone Ameryki, gdzie zorganizowano pierwsze tego rodzaju instytucje
na świecie. Ich istnienie rokurowało jednak pewne zagrożenia. Do Europy napływały
informacje, że często oswojone przez człowieka zwierzęta (choćby amerykańskie
21
niedźwiedzie z Parku Yellowstone) okazywały się dla niego niebezpieczne . W przypadku o wiele mniejszych obiektów europejskich takie obawy się jednak nie ziściły.
Do wielkich orędowników tworzenia parków narodowych należała większość
polskich naukowców. Procentowały tutaj pobyty w amerykańskich parkach narodowych krakowskich uczonych: Goetla, Szafera i Sokołowskiego. Szczególnie Goetel
optował, by zakładanych w Polsce parków narodowych nie zamykać przed turystami. Być może to właśnie było źródłem opisanych wcześniej obaw publicystów
„Wiadomości Literackich”.
Zdynamizowanie zarówno krakowskiej, jak i ogólnopolskiej walki o ochronę
i prawa zwierząt w II Rzeczypospolitej nastąpiło w końcu lat dwudziestych, kiedy
w Polsce pojawiły nowe organizacje działające na tym polu. W 1927 r. w Warszawie
powstała Polska Liga Przyjaciół Zwierząt (dalej: PLPZ), a w Krakowie w 1928 r.
Związek Opieki nad Zwierzętami (dalej: ZOZ). Od początku cechowały je rozmach
i bezkompromisowość. Już po roku działalności warszawska PLPZ nie tylko dystansowała się od funkcjonującego TOZ, lecz także zapowiadała walkę z ubojem rytualnym
oraz krytykowała policję za to, że ściga spuszczane ze smyczy psy, jednocześnie nie
22
reagując na bestialskie bicie koni . Nadzieję na skuteczną krytykę policji i pozostałych
instytucji państwowych dawało honorowe członkostwo w organizacji prezydenta Igna-

19
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cego Mościckiego, jego żony Michaliny, marszałka Piłsudskiego wraz z żoną Aleksandrą, a także ministra spraw wewnętrznych Felicjana Sławoja-Składkowskiego.
Wśród władz powstałego w Krakowie 13 lipca 1928 ZOZ, mieszczącego się
przy pl. Matejki, zabrakło osób związanych z aktualnym życiem politycznym kraju,
co nie oznaczało, że wśród jego członków nie było znanych osób. Pierwszym prezesem organizacji został inż. Karol Barwicz, emerytowany dyrektor Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych w Krakowie, a także członek rady seniorów Towarzystwa
Sportowego „Wisła”. Na jego zastępcę powołano dr. Zdzisława Wawrauscha, prezydenta miasta w latach 1924–1925. Wśród pierwszych członków ZOZ znaleźli się
m.in. Julian Nowak, słynny mikrobiolog i premier w okresie od 31 lipca do 13 grud23
nia 1922, oraz emerytowany gen. Józef Stiller .
Na intensyfikację wysiłków chroniących zwierzęta wpłynęły regulacje prawne
uchwalone w latach 1927–1928. 3 grudnia 1927 prezydent Mościcki podpisał ustawę
o prawie łowieckim. Rozporządzenie to definiowało pojęcie zwierzyny łownej,
a także zabraniało wykorzystywania podczas polowania wnyk, sideł i trutek. Artykuł
48. ściśle chronił przed myśliwymi kilkanaście gatunków zwierząt, wśród nich żubry,
24
kozice i świstaki . 22 marca 1928 ukazała się prezydencka ustawa o ochronie zwierząt. Już pierwsze zdanie artykułu 1. rozporządzenia głosiło: „Znęcanie się nad zwierzętami jest wzbronione”. W artykule drugim, w dziesięciu paragrafach określano,
czym jest owo znęcanie się, na które składało się m.in. bicie, przeciążanie, nieodpowiednie przewożenie, straszenie i drażnienie. Nieprzestrzegającym wspomnianych
25
regulacji groziła grzywna do 2000 zł lub sześć tygodni aresztu, a także kary łączne .
Na rozbudzenie sympatii do zwierząt coraz szerszych warstw społeczeństwa
miało wpłynąć również zakładanie i rozwój ogrodów zoologicznych. Po odzyskaniu niepodległości jedyna taka placówka istniała w Poznaniu, która zresztą podczas
wojny poniosła ogromne straty spowodowane chorobami, mobilizacją fachowego
personelu, kłopotami z ogrzewaniem i deficytem żywności. W momencie przejęcia
ogrodu w połowie 1919 r. przez władze polskie poznańskie zoo liczyło 243 okazy
reprezentujące 75 gatunków. Większość z nich stanowiły pospolite zwierzęta kra26
jowe . W 1919 r. założono niewielki ogród zoologiczny w Zamościu, który rozpoczął jednak swoją działalność dopiero po trzech latach. Mimo niewielkich rozmiarów
i skromnego inwentarza po kilku latach stał się dumą miasta. Zamość stał się wzo27
rem dla wielu znacznie większych miast Polski , w których podejmowano oddolne
inicjatywy obywatelskie, często wspierane przez władze samorządowe. Tak było
np. w Katowicach, gdzie mieszkańców miasta, którzy zainicjowali powstanie lokalnego zoo, poparł burmistrz miasta Adam Kocur. W 1928 r. w katowickim Ogrodzie
23
24
25
26
27
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Naukowym, zlokalizowanym w dwóch punktach miasta (w Parku Kościuszkowskim
i przy ulicy Bankowej 7), zgromadzono 193 zwierzęta będące darami osób prywatnych i instytucji (m.in. cyrk Sarassani przekazał dwie lwice afrykańskie, a jeden
28
z oficerów oraz katowicki aptekarz dwa wilki rosyjskie) . Podobne niewielkie zwierzyńce funkcjonowały również w Lesznie, Częstochowie i Grodnie.
W latach 1928–1929 tego rodzaju placówki powstały również w znacznie większych
ośrodkach, jak Warszawa — 11 marca 1928 (w lipcu 1926 r. został otwarty niewielki
ogród zoologiczny przy ul. Koszykowej 47 — R.K.), czy Kraków, gdzie inauguracja
zwierzyńca nastąpiła 9 lipca 1929. Krakowskie zoo aż do wybuchu II wojny światowej
pozyskiwało liczne okazy zwierząt od hojnych darczyńców. Do połowy grudnia 1929 r.
sprowadzonych zostało łącznie 108 zwierząt (wyłącznie krajowych), ofiarowanych
29
m.in. przez prezydenta Ignacego Mościckiego czy księcia Karola Radziwiłła . W kolejnych latach krakowski ogród zoologiczny rozbudowywał swoją siedzibę, a także coraz
częściej kupował egzotyczne osobniki. W sprawozdaniach za lata 1929–1938 podkreślano wyjątkowe zainteresowanie ogrodem zoologicznym, któremu towarzyszyć miała
stale rosnąca frekwencja. W 1930 r. liczba gości odwiedzających krakowskie zoo prze30
kroczyła 18 tys., a w 1934 wyniosła blisko 25 tys. W sprawozdaniach z satysfakcją
informowano, że wśród nich znaczną część stanowiły dzieci i młodzież.
Przedwojenne ogrody zoologiczne stanowiły atrakcję dla wszystkich warstw
społecznych. W zwierzyńcach obowiązywały zasady zwiedzania odmienne od
współczesnych — przede wszystkim nie praktykowano ścisłej izolacji gości od
zwierząt, które teoretycznie uważane były za niebezpieczne. Nierzadko fotografowano się z zaufanymi lwami bądź szympansami, a nawet je głaskano, natomiast
dla dzieci urządzano krótkie przejażdżki na grzbietach niektórych zwierząt. Z tego
właśnie względu w przedwojennym warszawskim zoo dużą popularnością cieszyła
31
się lama Kuba . Tego rodzaju bliskość z pewnością uwrażliwiała ludzi na potrzeby
„braci mniejszych”. Dużym przeżyciem dla zwiedzających był widok opiekuna pielęgnującego czy dokarmiającego zwierzęta na oczach zgromadzonych. Relacja z zoo
w Katowicach, gdzie przebywały pozyskane z cyrku lwy, głosiła:
Lwice te pielęgnowane i żywione troskliwie są w jak najlepszym usposobieniu,
a gorliwy ich i wszystkich zwierząt opiekun ogrodnik Motyka, wchodzi do ich kla-

28
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tek, bierze je na ramiona, a dzikie bestie w zadowoleniu i z wdzięczności liżą go
po rękach, a niejednokrotnie i twarz mu oślinią. A zdziwiona publiczność, tłocząca
się przy poręczy, ma najlepsze świadectwo, do czego może doprowadzić łagodne
i ojcowskie obchodzenie się ze zwierzęciem tak nawet wysoce drapieżnym i niebezpiecznym, jaki jest lew — król przestworzy pustynnych32.

Wszystko to sprawiało, że poprawa losu zwierząt na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych nie były już wyłącznie rezultatem wysiłków profesorów Szafera i Goetla — problemy zwierząt po prostu zaczęły budzić w społeczeństwie coraz
większe zainteresowanie. Jednym z najbardziej aktywnych ośrodków stał się Kraków. 5 kwietnia 1929 działacze miejscowego ZOZ zaapelowali do sumień inteligencji, aby dawała dobry przykład tzw. warstwom niższym i bez wahania podejmowała
interwencje w przypadkach krzywdzenia koni, psów czy ptaków. Przypominano
33
o obowiązującym w Polsce prezydenckim rozporządzeniu o ochronie zwierząt .
Odezwa ta została wysłana do redakcji gazet reprezentujących rozmaite poglądy
społeczno-polityczne (m.in. do „Głosu Narodu”, „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, „Naprzód”, „Czasu” i „Nowego Dziennika”).
Krakowscy obrońcy zwierząt nie czuli żadnych oporów przed krytykowaniem
różnych środowisk i osób. W grudniu 1929 r. wzywano ks. dr. Józefa Modlińskiego,
proboszcza parafii św. Szczepana w Krakowie, aby obejmując parafię, nie wziął przykładu z Józefa Kulinowskiego, archiprezbitera kościoła Najświętszej Marii Panny
w Krakowie, który wyrzucił gnieżdżące się w otworach murów kościoła gołębie,
a następnie zamurował szczeliny. Mimo próśb i nalegań krakowskiego ZOZ proboszcz parafii św. Szczepana wybrał rozwiązanie zastosowane przez infułata kościoła
Mariackiego, wobec czego obrońcy zwierząt zwrócili się o pomoc do redakcji „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” (dalej: IKC). Nie bez goryczy i oburzenia pisali
o zachowaniu duchownego: „Ks. Dr Modliński ograniczał się jedynie do odpowiedzi,
że jest wielkim miłośnikiem i nie da im krzywdy zrobić!!! A tymczasem już kilka
gołębi z tęsknoty za swoimi gniazdami i z zimna zginęło. Niech przeto w tej sprawie
34
opinia publiczna wyda swój sąd, jak nazwać ten postępek ks. Dr Modlińskiego” .
Obrońcy zwierząt nie tylko oczekiwali, że księża będą okazywać zwierzętom
szczególne, praktyczne miłosierdzie. Oczekiwania szły znacznie dalej. Już w maju
1929 r. zwrócono się z listowną prośbą do abp. Sapiehy, by polecił duchownym, aby
z ambon wzywali ludność do rezygnacji z okrucieństwa wobec zwierząt. Mieliby oni
nie tylko przypominać wiernym o wspomnianej ustawie prezydenckiej, lecz także,
35
jak przystało na „lud katolicki”, sami żyć w przyjaźni z domowymi zwierzętami .
32
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W zachowanej dokumentacji archiwalnej zbiorów krakowskiego ZOZ nie ma
wprawdzie odpowiedzi abp. Sapiehy, co jednak nie oznacza, że hierarchów Kościoła
rzymskokatolickiego w Polsce zupełnie nie interesował los fauny. Na początku lat
trzydziestych jako zwolennik ochrony i praw zwierząt dał się poznać abp lwowski
Bolesław Twardowski, który w publicznych wypowiedziach napominał zadających
cierpienia zwierzętom i przypominał, że właścicielem zwierząt i przyrody jest Bóg,
a człowiek jedynie dzierżawcą. Józef Teodorowicz, abp lwowski obrządku ormiańskiego, pisał zaś, że brak litości i wrażliwości wobec zwierząt zawsze musi skończyć
36
się takim samym stosunkiem do ludzi . O wiele radykalniejsza była wypowiedź
lwowskiego kanonika Józefa Dziędzielewicza, który nie tylko potępiał wszystkich
traktujących zwierzęta jak żywe automaty służące przyjemności i korzyści człowieka, lecz także twierdził, że ludzie odnoszący się z pogardą do zwierząt, a zarazem
mający aspirację do tzw. kultury wyższej tworzą współczesne sobie formy hańbiącego niewolnictwa. Pisał wreszcie o bezgrzeszności zwierząt i ich duszy: „Ze czcią
odnosimy się do braci-zwierząt za ich życie piękne i męczeńskie, tak często za ich
nierzadkie bohaterstwa wielkie i prawdziwe, bo nieskażone ani próżnością, ani
nagrodą [...]. Świadomi naszych win i grzechów wobec Boga i ludzi musimy czcić
37
naszych mniejszych braci dla ich bezgrzeszności” .
Nadzieja, że idea św. Franciszka zatriumfuje wśród przedstawicieli polskiego
Kościoła, nie opuszczała obrońców zwierząt również w kolejnych latach. Tak było
nie tylko w Krakowie, lecz także w wielu innych, często mniejszych miastach Polski. W 1935 r. B. Moranowicz, prezes sochaczewskiego Oddziału Polskiej Ligii
Obrony Zwierząt, przypominał o rozporządzeniu prezydenta sprzed siedmiu lat, opisywał eksploatację koni, niegodziwe traktowanie psów, okrucieństwo wobec kotów
i innych zwierząt, a co więcej sugerował duchownym, aby uświadamiali wiernym,
że dręczenie i złe traktowanie zwierząt jest nie tylko łamaniem prawa, lecz także
poważnym grzechem. Apelował więc: „W końcu zwracam się uprzejmie, prosząc
o wzięcie pod uwagę, czy nie byłoby celowym, aby spowiednicy pytali ludzi o stosunek ich do zwierząt, gdyż prawdopodobnie wielu nie poczytuje sobie za grzech
38
dręczenie zwierząt, ptaków i.t.d” .
W piętnowaniu niewłaściwych postaw nie stosowano taryfy ulgowej również
dla przemysłowców czy adwokatów. Tylko w 1929 r. kilku właścicielom psów
postawiono zarzuty o znęcanie się nad nimi lub niewłaściwą opiekę. Obrońcy zwierząt korzystali przede wszystkim z doniesień sąsiadów czy mieszkańców miasta.
Tak m.in. w sierpniu 1929 r. mieszkańcy Krakowa oskarżali H. Meisesa, jednego
z producentów krakowskiej wody sodowej, że przez całą dobę w miejscu swojego
zamieszkania przy ul. Krowoderskiej trzymał na łańcuchu pudla, którego morzyć

36
37
38

Kościół 1930, s. 1.
Kościół 1930, s. 2.
MORANOWICZ 1935, s. 13.
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miał głodem39. Trudno orzec jednak, czy interwencje obywatelskie zawsze wynikały
z empatii czy też może stały za nimi inne pobudki.
Krakowski ZOZ nie bagatelizował żadnych sygnałów o niedoli psów. Niestety
jego działania często okazywały się mało skuteczne, ponieważ nawet bulwersujące
przypadki okrucieństwa wobec psów, kotów czy ptaków w konfrontacji z przestępstwami i przemocą, której doświadczali ludzie, nie stanowiły dla władz priorytetu.
Poza opieszałością urzędów grodzkich mało satysfakcjonujące dla krakowskich obrońców zwierząt było słabe zaangażowanie policji, którego przykładem
było zwolnienie z odpowiedzialności za znęcanie się nad psem Józefa Pluteckiego,
masarza z ul. Topolowej. III komisariat policji państwowej w Krakowie wyjaśniał
staroście grodzkiemu:
Twierdzenie jakoby pies ten nie był należycie odżywiany i nie dostawał wody nie
polega na prawdzie, gdyż Plutecki prowadzi w tym domu masarnię i psu temu daje
pożywienie aż nadto, jako i też wody pies ma pod dostatkiem, co stwierdził przod.
Sandora. W końcu Plutecki przyznał, że pies ten czasem w nocy wyje, a to dla tego,
że obecnie jest okres kopulacji40.

Postawa krakowskiej policji rozczarowywała nie tylko przedstawicieli ZOZ,
lecz także krytykowali ją dziennikarze (zwłaszcza związani z IKC), którzy często pisali o krzywdzie fizycznej wyrządzanej zwierzętom. Nie chodziło tu jednak
o inercję czy bagatelizowanie tego problemu przez samych funkcjonariuszy. Jeden
z wypowiadających się anonimowo krakowskich policjantów wyjaśniał dziennikarzowi IKC: „Musimy unikać ingerowania w podobne zajścia uliczne, gdyż nie mamy
żadnych specjalnych rozkazów w tej sprawie i w skutek tego możemy się narazić na
41
to, że rozkaz nasz nie będzie wypełniony” . To jednak nie w Krakowie dezaprobata
wobec działań policji była największa.
W latach trzydziestych doszło do kilku zdarzeń, gdy według obrońców zwierząt
policjanci nie tylko ścigali psy, lecz także z gorliwością zabijali je na oczach całych
rodzin czy dzieci, jak np. latem 1931 r. w Jabłonie Legionowej, gdzie posterunkowy
Wiktor Piorunkiewicz zastrzelił małego psa bawiącego się z dziećmi na łące należącej do sąsiadów. Pies miał założony kaganiec, a jedynym powodem wyciągnięcia
broni było szczeknięcie psa w kierunku mundurowego. Rozpatrujący tę sprawę sąd
42
grodzki w Jabłonie uniewinnił policjanta .

39

ANK, ZOZK, sygn. ZOZ/1, Pismo krakowskiego ZOZ do Świetnego Starostwa Grodzkiego
w Krakowie, Kraków 8 sierpnia 1929, k. 245.
40
ANK, ZOZK, sygn. ZOZ/1, Odpis pisma Wojew. Krakowskiej Komendy Policji Państwowej
Kraków — Miasto III Komis. P.P. do Pana Starosty Grodzkiego w Krakowie, podpisany przez Kier.
Komisariatu Fedorowicza, Kraków 24 września 1929, k. 283.
41
Duchowieństwo 1932, s. 2.
42
Z sądów 1931, s. 15.
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Nieufność policji w stosunku do psów wynikała z zagrożenia wścieklizną,
stanowiącą niewątpliwie poważne wyzwanie dla służb weterynaryjno-sanitarnych
w II RP. Według osób zaangażowanych w działania na rzecz ochrony praw zwierząt
argument epidemiologiczny był nadużywany, a smutne tego konsekwencje dotykały
zazwyczaj psy wiejskie. Obrońcy zwierząt apelowali do władz państwowych o przemyślaną walkę ze wścieklizną, nieuleganie zbiorowej psychozie, a przede wszystkim
o nieprowadzenie jej kosztem psów. Takiego samego zdania byli krakowscy działacze ZOZ, którzy sprokurowali list do Naczelnika Wydziału Weterynaryjnego Województwa Krakowskiego:
Władze prowincjonalne zbyt ostro stosują przepisy weterynaryjne, w razie wypadków zachorowań psów domowych. Jeżeli bowiem w jednej gminie wybuchnie
zaraza a przeto zachodzi potrzeba trzymania psów na uwięzi w dzień i w noc w tej
gminie, to nie należy czynić tego aż przez 3 miesiące, bo to za długi termin, jak
również nie ma potrzeby wydawać takich zarządzeń dla innych gmin, t. j. dla
całego powiatu od razu, gdy w innych gminach zwierzęta są zdrowe43.

Mimo takich apeli walka z prawdziwymi czy domniemanymi przypadkami
wścieklizny w Polsce była prowadzona z rozmachem. Na terenach objętych akcją
nie analizowano pojedynczych przypadków i przeważnie likwidowano każde podejrzane zwierzę. Bardzo często odstrzał zdrowych domowych psów i kotów wiązał się
z traumatycznymi przeżyciami, które stawały się udziałem zwłaszcza obserwujących
te wydarzenia dzieci. Jedna z takich sytuacji wydarzyła się 12 stycznia 1937 w Domanicach k. Siedlec, gdzie likwidację wałęsających się i bezpańskich psów na polecenie
powiatowego lekarza weterynarii przeprowadzał miejscowy kowal w asyście policjanta, który na terenie posiadłości Sabiny Orzechowskiej zastrzelił jej psa. Wszystko
rozegrało się na oczach dziesięcioletniej córki właścicielki, która miała to przypłacić
chorobą serca. Sprawa z pewnością nie stałaby się głośna, gdyby nie to, że krewnym
Orzechowskiej był komendant główny Policji Państwowej gen. Kazimierz Zamor44
ski . W wyniku podjętego śledztwa nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności,
zapadła jednak decyzja, by w przyszłości ograniczyć pomoc osobom zajmującym się
wyłapywaniem lub odstrzałem zwierząt, „ponieważ nie ma to nic wspólnego z obowiązkami policji, a co najważniejsze podrywa jej autorytet i powagę w oczach społeczeństwa, gdyż wówczas rola policjanta stojącego na straży bezpieczeństwa, spokoju
45
i porządku publicznego sprowadza się do roli zwykłego rakarza” .
Mimo że czasem pomoc organów państwowych przybierała wręcz karykaturalne formy, przedwojenni aktywiści mogli liczyć wyłącznie na wsparcie starostw,

43

ANK, ZOZK, sygn. ZOZ/1, Pismo do Pana Naczelnika Wydziału Weterynaryjnego Województwa, Kraków 25 sierpnia 1929, s. 3, k. 255.
44
AAN, KGPP, sygn. 1207, List Sabiny Orzechowskiej do gen. Kazimierza Zamorskiego, Łupiny
20 stycznia 1937.
45
AAN, KGPP, sygn. 1207, Referat, 23 marca 1937.
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władz bezpieczeństwa i policji. Piętnowanie ludzkich zachowań narażało ich na
szyderstwa i złośliwości — wśród woźniców i rakarzy budzili wrogość, a wśród
dorożkarzy wręcz agresję. Nie bez powodu 4 września 1930 warszawscy inspektorzy
PLPZ w piśmie do Komisariatu Rządu Miasta Stołecznego Warszawy zwrócili się
o możliwość używania gwizdków typu policyjnego, swoją prośbę motywując tym,
że na ulicach zamieszkiwanych przez woźniców i dorożkarzy warszawskich nie czuli
46
się bezpiecznie . Aktów nienawiści i przemocy doświadczali również inspektorzy
krakowskiego ZOZ. Przykładem może być sprawa Władysława Wiśniewskiego,
interweniującego 27 czerwca 1935 w sprawie psów iluzjonisty Andrzeja Niedźwiedzia z Zamościa, który na podwórku przy ul. Felicjanek 10, mimo upału, zmuszał
wyczerpane zwierzęta do wykonywania sztuczek. Gdy oględziny przeprowadzone
w siedzibie ZOZ wykazały, że są one wygłodniałe i niezdolne do tego rodzaju pracy,
47
Wiśniewski został zaatakowany przez Niedźwiedzia nożem . Przy tej okazji relacjonująca zdarzenie gazeta wspominała również, że kilka dni wcześniej we Lwowie
dotkliwie pobito kobietę, która pospieszyła z pomocą katowanemu psu.
Do głównych celów takich organizacji jak PLPZ czy ZOZ należała obrona pracujących ponad siły koni. Poza wspomnianymi regulacjami prawnymi w 1928 r. za
mobilizacją w zakresie poprawy losu koni stały dwie inne przyczyny. Pierwsza była
48
związana z tradycyjnym polskim podejściem do tych zwierząt . Do intensyfikacji
walki z nieludzkim ich traktowaniem — zwłaszcza koni dorożkarskich i zaprzężonych do wozów transportowych — przyczyniało się również poczucie wstydu
przed zachodnimi turystami; barbarzyńskim traktowaniem koni w Polsce miała
zainteresować się już w latach dwudziestych np. córka jednego z amerykańskich
49
senatorów . Do podobnych wniosków mogli dojść francuscy dyplomaci, obserwujący w latach 1933–1934 budowę swojej ambasady w Warszawie, przy wznoszeniu
budynku ciężkie materiały dowożono bowiem transportem konnym. Na problem ten
w obszernym artykule zwróciła uwagę Helena Rudzińska, porównując podejście do
zwierząt w Polsce, Anglii i we Francji:
Spójrzmy na te sprawy oczami przebywającego w Polsce cudzoziemca. Co
myślą o nas zagraniczne ambasady, którym ze względów dyplomatycznych wielu
tematów poruszać nie wypada. Zjednoczenie Tow. Opieki n. Zw. wie coś o tym.
W r. 1933–4 we Frascati przy budowie gmachu ambasady francuskiej rozgrywały
się znane «rodzinne» scenki z terenów budowlanych. Wówczas w Tow. Opieki n.
Zwierzętami na Wiejskiej przez tydzień urywał się telefon. Były to kolejno interpelacje, domagania, prośby, wołania o ratunek, wreszcie cudzoziemiec ów, nie mogąc

46

Do Komisariatu 1931, 12, s. 142.
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[wycinek z gazety „Tempo Dnia”, 28 czerwca 1935], k. 88.
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znieść widoku, jaki miał pod oknami, ofiarował się wynająć konia do pomocy katowanym zwierzętom50.

O szoku kulturowym, który przeżywali przybysze z Zachodu, obserwując w Polsce niegodziwe traktowanie zwierząt, wspominał w 1933 r. Zygmunt Nowakowski,
kolejny prezes krakowskiego ZOZ:
I wstydzić się musimy przed obcymi. Wspomniałem o tym Francuzie, który ulitował się doli łódzkich koni, a był w Polsce przed trzema laty inny wybitny cudzoziemiec, niedawno zmarły wielki powieściopisarz angielski, Galsworthy, który to
samo zauważył. Na wyjezdnym zapytany, jak mu się u nas podobało i co nas sądzi,
powiedział, że o Polakach sądzi według tego, jak obchodzimy się ze zwierzętami.
A widział, że obchodzimy się po barbarzyńsku51.

Refleksje Nowakowskiego dopełniały spostrzeżenia działaczy krakowskiego
TOZ. Działający w tak licznie odwiedzanym przez turystów mieście aktywiści
z goryczą pisali o straszeniu batem koni przez woźniców, okrutnym biciu zwierząt
przez fiakrów, a także przeciążaniu wozów. Członkowie organizacji stwierdzali, że
takie zachowania w żadnym z cywilizowanych krajów europejskich nie są tolero52
wane, a przy tym surowo karane przez policję . W związku z tym krakowski ZOZ
zaapelował o przeciwstawianie się przemocy wobec koni nie tylko w samym Krakowie, lecz także w górskich kurortach. W 1934 r. wzywano, aby kuracjusze i turyści
w Zakopanem i Krynicy bojkotowali dorożki, do których zaprzężone są zwierzęta
źle utrzymane i przemęczone. Sugerowano również, by zwracać uwagę na zaprzęgi
53
oraz unikać przeciążania dorożek . Wspomniany apel został wydrukowany we
wszystkich krakowskich dziennikach.
Na fatalną reputację Polski w cywilizowanym świecie, jako kraju, gdzie
z pogardą traktuje się konie, psy i koty, krakowski ZOZ zwrócił uwagę w liście do
54
Ministerstwa Spraw Wyznań i Oświecenia Publicznego w marcu 1929 r. W piśmie
nie tylko nie szczędzono gorzkich słów, że taki stan rzeczy jest świadectwem panującej w państwie dzikości i barbarzyństwa, lecz także podano przykład Szwecji, gdzie
— jak pisano — nie istniała instytucja rakarza, a psy mogły podróżować transpor-

50
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ANK, ZOZK, sygn. ZOZ/1, Do JW Pana Starosty Grodzkiego Krakowie, pismo krakowskiego
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tem publicznym bez kagańca55. Notabene krakowski ZOZ, posiłkując się zachodnimi
wzorcami, przez niemal dwa lata toczył batalię w ogóle o umożliwienie przewozu
psów środkami miejskiego transportu. Podjęte w Krakowie działania poparł ośrodek
lwowski. Prośby i apele kierowane do władz obu tych miast oraz do Ministerstwa
Komunikacji okazały się przez długie lata bezskuteczne. Ministerstwo dwukrotnie
odrzuciło w marcu 1930 r. wnioski krakowskiego i lwowskiego ZOZ, argumentując
następująco:
Stanowisko takie zajęło Ministerstwo Komunikacji z uwagi na dużą frekwencję
w tramwajach większych miast, w tej liczbie Krakowa oraz Lwowa, gdzie przewożenie psów uznane zostało również przez władze administracyjne i zarządy tramwajów za niewskazane, ponieważ przy dużym napełnieniu wagonów krępowałoby
ruch publiczności i byłoby powodem do częstych zatargów, jak wskazuje doświadczenie tramwajów poznańskich z okresu, kiedy zezwolono tam na przewóz psów
w wagonach tramwajowych56.

W późniejszym okresie sytuacja uległa zmianie i w czerwcu 1934 r. wyrażono
57
zgodę na przewóz psów w tramwajach . Jako pierwsza przepisy zliberalizowała
Warszawa, gdzie właściciele ze swoimi podopiecznymi mogli podróżować już od
kwietnia tego roku. Nie wiadomo, w jakiej mierze zmiany te wynikały z determinacji
miłośników psów, a w jakiej były gestem dobrej woli ministerstwa komunikacji.
Apele kierowane do instytucji świeckich i kościelnych, aby zmieniły swój stosunek do zwierząt, niekoniecznie przynosiły oczekiwane rezultaty. Do sukcesów
krakowskich obrońców zwierząt trudno zaliczyć walkę ze zjawiskiem znęcania się
nad psami i końmi. W zachowanej dokumentacji brakuje dowodów na to, że ścigane
i piętnowane osoby poniosły jakiekolwiek konsekwencje karne.
Krakowskich czy podkrakowskich sympatyków i działaczy ZOZ rozczarowywała nie tylko opieszałość policji, której zgłaszano przypadki okrucieństw, lecz także
narzekano na obojętność, a nawet wrogość urzędników państwowych wobec koni,
kotów a szczególnie psów. Miłośnicy zwierząt z podkrakowskiego Zatora (k. Oświęcimia) sfrustrowani pisali wręcz, że tamtejsi „funkcjonariusze gmin nie cierpią zwie58
rząt i pragnęliby wszystkie wyniszczyć” .
To wszystko nie oznaczało jednak, że przyszłość jawiła się w wyłącznie czarnych barwach. Nadzieję pokładano przede wszystkim w młodzieży. W niej właśnie
widziano szansę na przewartościowanie panujących w społeczeństwie poglądów
55
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w zakresie praw zwierząt. W latach trzydziestych w krakowskich szkołach rozpoczęła
się szeroko zakrojona akcja edukacyjna i propagandowa, której celem było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los zwierząt, a przede wszystkim zaangażowanie ich
w konkretne działania. Zwiastunem oczekiwanych przemian było rozesłanie przez
Kazimierę Treterową i Zygmunta Nowakowskiego w roku szkolnym 1932/1933 do
krakowskich nauczycieli specjalnej ankiety. Kierownictwo krakowskiego ZOZ
pytało w niej m.in. „czy rozbudzenie miłości do zwierząt w dzieciach może być środkiem wychowawczym, a także czy warto wzorem angielskim wprowadzić do szkół
59
obowiązkowe nauczanie o ochronie zwierząt?” . Kilka lat później owa „pedagogika
prozwierzęca” zaczęła przynosić rezultaty. Uczniowie krakowskiej szkoły podstawowej nr IV im. św. Jana Kantego w pracach pisemnych udzielali odpowiedzi na
pytanie o to, jak członkowie kółek szkolnych mogą współpracować z ZOZ, a także
60
jaka książka o zwierzętach podobała im się najbardziej . Wśród ulubionych autorów krakowscy uczniowie wymieniali Księgę dżungli Rudyarda Kiplinga, W pustyni
i w puszczy Henryka Sienkiewicza oraz Serce i bat Zygmunta Nowakowskiego.
W krakowskich szkołach od 1933 r. funkcjonowały Kółka Młodych Przyjaciół Zwierząt (dalej: KMPZ), powstające przy ZOZ. Ich inauguracyjne posiedzenie
61
odbyło się 12 lutego 1933 w sali Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego .
KMPZ nie były jedynymi organizacjami lobującymi na rzecz zwierząt w środowisku dzieci i młodzieży, popularność zyskała bowiem także Liga Ochrony Przyrody
(dalej: LOP) z siedzibą przy ul. Lubicz 46. Przewodniczącym krakowskiego oddziału
Ligii był wówczas mjr Bronisław Romaniszyn. Akces do organizacji zgłosiło kilka
szkół i żeńskich drużyn harcerskich z Krakowa. Młodzież zrzeszona w LOP nie tylko
zbierała fundusze przeznaczone na różnego rodzaju wsparcie dla zwierząt, lecz także
organizowała praktyczną pomoc. Szczególnie zasłużyli się uczniowie krakowskiego
gimnazjum nr VIII, którzy, poczynając od 1931 r., corocznie stawiali na krakowskich Plantach duży karmnik dla ptaków. Z czasem uczniowie zaczęli rozmieszczać
podobne karmniki we wszystkich częściach Plant, a w lutym 1933 r. zawiesili je
62
również w krakowskim ogrodzie botanicznym . LOP i ZOZ były organizacjami społecznie rywalizującymi, konkurencyjność ta nie wpływała jednak na zaangażowanie
krakowskiej młodzieży negatywnie.
Wspólne działania podejmowali także krakowscy harcerze, którzy od maja
1930 r. w niedziele i święta pełnili honorową służbę ochronną na terenie Lasku Wolskiego, gdzie wspierali straż leśno-parkową; ich charakterystycznym atrybutem była
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noszona na ramieniu żółto-zielona opaska, na której w białym półkolu znajdował się
63
wyszyty napis „Harcerska Ochrona Przyrody” .
Od młodzieży i dzieci zrzeszonych w krakowskich kołach ZOZ lub LOP oczekiwano samodzielnej inicjatywy również poza miastem, wyrażającej się w odwadze
stawania w obronie zwierząt również podczas wyjazdów wakacyjnych. W czerwcu
1938 r. redakcja wydawanego przez krakowski ZOZ miesięcznika dla dzieci „Nasi
Przyjaciele” apelowała, by w czasie pobytu na wsi szczególną uwagę zwracać na los
psów łańcuchowych: „Największym dla psa cierpieniem jest brak wody w czasie
upałów, przy tym szkodzi to jego zdrowiu. Ulżyć możecie jego doli, pamiętając, aby
co dzień miał w misce zostawioną świeżą wodę. Prosimy was zatem gorąco, abyście
64
o tym nie zapominały i w razie potrzeby wzięły ten obowiązek na siebie!” .
Na empatii i bezpośredniej pomocy zadania wyznaczane dzieciom i młodzieży
jednak się nie kończyły, ufano bowiem, że najmłodsi obywatele w przyszłości przełamią rozliczne związane ze zwierzętami stereotypy i zabobony, które przez wieki
towarzyszyły polskiej ludności. Niestety drastycznych przykładów — zapewne
ważnych dla etnografów zainteresowanych ludowymi zwyczajami, a brzemiennych
w konsekwencje dla zwierząt — w II RP nie brakowało. W różnych regionach Polski
panowała np. praktyka wypalania szczurom oczu, a następnie puszczania ich wolno,
co, jak wierzono, miało skutecznie odstraszać ich pobratymców. Na wsiach zdarzały
się także przypadki chwytania sów i nietoperzy, a następnie przybijania ich gwoź65
dziami do drzwi stodół, gdzie w męczarniach powoli umierały . Ludowe przesądy
i prymitywne wierzenia, które często powodowały śmierć w cierpieniach, dotyczyły
także zwierząt gospodarskich. Magicznym i okrutnym rytuałom w całej Polsce poddawano gęsi, kaczki, świnie i krowy. Przykładowo w 1929 r. w jednej ze wsi powiatu
nieszawskiego na Kujawach skonała krowa, którą wcześniej poddano „magicznym,
ludowym obrzędom”. W tym przypadku oburzenia i pogardy dla ignorancji mieszkańców wioski nie krył przybyły na miejsce weterynarz, przed jego przyjazdem
miejscowi orzekli bowiem, że przyczyną choroby zwierzęcia było połknięcie żaby
i sami rozpoczęli leczenie. Wzburzony lekarz relacjonował: „Pragnąc więc krowę
od tej żaby uwolnić, baby uradziły, że potrzeba na krzyż krowy położyć kapotę
z takiego człowieka, który był w niej na weselu, i wtedy przez tę kapotę zgryźć żabę
66
zębami” .
Młodzi czytelnicy krakowskiego miesięcznika „Nasi Przyjaciele” mieli sprzeciwiać się każdej formie przemocy. Nie chodziło jedynie o czujność w przypadku
zwierząt domowych i dziko żyjących, postulowano bowiem, by dzieci powstrzymy63
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wały dorosłych i swoich rówieśników przed znęcaniem się także nad chrabąszczami,
żabami, pająkami i muchami. Starano się uzmysławiać młodemu pokoleniu potrzebę
zwalczania u siebie i rówieśników hobby polegającego na trzymaniu ptaków w klat67
kach, a także pasji wędkarskich . Duży nacisk kładziono na edukację, której celem
było zwalczanie wszelkiego rodzaju zabobonów, stereotypów i mitów. Istotną rolę
na tym polu odegrał artykuł Kazimierza Gawlika Poznajmy prawdę o zwierzętach,
którego autor uzmysławiał najmłodszym czytelnikom, jak niesprawiedliwe i krzywdzące dla zwierząt są ludowe przysłowia takie, jak „chytry i przebiegły jak lis”,
„kraczesz jak kruk” czy „głupia jak gęś”. Gawlik wyjaśniał np., że „upór osła” nie
jest wynikiem jego złośliwości, ale raczej roztropności bądź złego traktowania przez
68
człowieka .
W zwalczanie nieuzasadnionych wyobrażeń o kotach — które notabene przed
1939 r. nie były tak popularne, nawet w środowiskach obrońców zwierząt, jak psy
czy konie — włączył się także urodzony i związany długi czas z Krakowem pisarz
i publicysta Stefan Nowiński, który w eseju W obronie kota konfrontował charakter koci z psim. W tej analizie kotu przypisanych zostało znacznie więcej zalet,
ponieważ Nowiński uznał go za przyjaciela dyskretnego i niekłopotliwego, a ponad
wszystko zachwycał się jego niezależnością i indywidualizmem. Z uznaniem pisał,
że kot, w przeciwieństwie do psa, nie dał sobie narzucić takich narzędzi zniewolenia,
jak kaganiec czy obroża, co zresztą w jego opinii nie dezawuowało kociej wierności,
o której pisał: „Słowem można mieć w kocie przyjaciela, zdobywszy jego zaufanie
szczerym i życzliwym postępowaniem, byle się nie starać imponować mu pięścią
czy dobrobytem, gdyż dla obu jest obojętny, bo najwyżej ceni własną niezależność
69
i obywatelski charakter służby u człowieka” .
Nowińskiego, podobnie jak znaczną część społeczeństwa II RP w latach trzydziestych, szczególnie poruszała kwestia uboju rytualnego. Prawdopodobnie już
70
w 1929 r. krakowski ZOZ przygotował projekt rozwiązujący problem szechity. Nie
wzywano w nim do zaprzestania uboju rytualnego w ogóle, ale do przeprowadzania go w formie, która wykluczałaby cierpienie. W piśmie kilkakrotnie podnoszono
kwestię tzw. humanitarnego uboju rytualnego, którego istotą miało być pozbawienie ofiary świadomości przed samym aktem. Wnioskodawcy sugerowali ogłuszanie zwierząt za pomocą prądu, przypominając, że takie rozwiązanie stosowano już
71
w Szwajcarii, Szwecji i Norwegii . Wskazówką dla wszelkich organizacji broniących praw zwierząt w poszczególnych krajach cywilizowanego świata były niewątpliwie postanowienia Międzynarodowego Kongresu Obrony Praw Zwierząt, który
obradował w Wiedniu w maju 1929 r., w tym przede wszystkim rezolucja „prze67
68
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ciwko wiwisekcji rytualnego rzezania zwierząt”72. Ubój rytualny z zaangażowaniem
potępiali wszyscy aktywiści.
W Polsce temat uboju rytualnego niemal natychmiast został wykorzystany przez
liczne środowiska antysemickie, stanowił dobry pretekst do oskarżenia Żydów nie
tylko o nieszczerość wobec gojów, lecz także o sadyzm, którego ofiarą padały bezbronne zwierzęta. Pod pretekstem ich obrony nastawiony krytycznie do Żydów ks.
Stanisław Trzeciak w 1935 r. pisał: „Najwyższy już czas, by zniesiono pod najsurowszymi karami w całym świecie, a przede wszystkim w Polsce, ubój rytualny,
tę ohydę dwudziestego wieku, która zadaje niepotrzebnie tyle tortur zwierzętom,
73
poniża człowieka, a Boga obraża” . Życzenia ks. Trzeciaka ziściły się dość szybko.
Sprawa wkrótce nabrała tempa. W lutym 1936 r. posłanka Janina Prystorowa wraz
z grupą sanacyjnych posłów wniosła do sejmu projekt ustawy o zakazie uboju rytualnego; inicjatywa została poparta m.in. przez TOZ, a także posłów lewicy i Bundu.
1 stycznia 1937 uchwalono ustawę zakazującą przeprowadzanie szechity, z wyłączeniem przypadków związanych z kultem. 22 marca 1939 sejm dokonał jej nowelizacji
74
aż do końca 1942 r., co jeszcze w tym samym miesiącu uzyskało aprobatę rządu .
Trudno powiedzieć jednak, że ubój rytualny w latach trzydziestych znajdował
się w centrum uwagi organizacji broniących praw zwierząt. W Krakowie ZOZ sporządził jedynie dość umiarkowany w swej treści Projekt, który nawiązał do tego problemu. Stosunkowo niewiele miejsca poświęciła mu w tym czasie także publicystyka
warszawska, związana z PLPZ. Za całkowicie niesłuszną należy zatem uznać tezę
75
Urszuli G e n s k, jakoby nagonkę na działalność szochetów wywołało TOZ . W zbiorach krakowskiej organizacji nie istnieje dokumentacja potwierdzająca taką koncepcję. Brakuje jej również w zbiorach archiwalnych organizacji z Poznania i Lublina
(spuścizna archiwalna warszawskiego TOZ spłonęła w czasie II wojny światowej).
Niemniej trudno nie zgodzić się, że dyskusja wokół uboju rytualnego miała charakter
raczej rozgrywki polityczno-ekonomicznej niż walki o dobro zwierząt.
W latach trzydziestych obrońcy zwierząt nie urządzali wprawdzie w polskich
miastach demonstracji przeciwko ubojowi zwierząt, za to wychodzili na ulice
w ramach Dni Dobroci Dla Zwierząt (dalej: DDdZ). Akcję zorganizowała po raz
pierwszy w Warszawie 17 listopada 1929 PLPZ. Dzień rozpoczęło poranne nabożeństwo w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, po którego zakończeniu sześciotysięczny pochód przeszedł najważniejszymi ulicami stolicy. Uczestnicy prowadzili
lub nieśli zwierzęta — konie, psy, koty, a nawet lisy, prezentując rozmaite hasła
nawołujące do zaprzestania katowania koni, oskubywania żywcem ptactwa czy też
zawierające żądania zreformowania wiwisekcji. Janina Maszewska-Knappe, znana
psycholog i obrończyni zwierząt, wspominała tę demonstrację następująco: „Ogólną
72
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uwagę zwracał wózek, ciągniony przez dużego psa wilka, wewnątrz którego w braterskiej zgodzie siedziały: pies, kot, gołąb i wiewiórka. Nad wózkiem umieszczony
76
był napis: „Nie jesteśmy ludźmi, więc żyjemy w zgodzie” . Corocznym DDdZ
towarzyszyła kwesta na rzecz zwierząt, a także coraz większy rozgłos medialny.
Nie inaczej było w Krakowie, gdzie na kilka tygodni przed DDdZ (21 maja
1939) pismo „Nasi Przyjaciele” zasypywane było listy z pytaniami, jak będzie przebiegało to niezwykle popularne i wyczekiwane wydarzenie. Redakcja odpowiadała
zniecierpliwionym czytelnikom, że akcję poprzedzi specjalna audycja radiowa
77
z pogadanką na ten temat . Zorganizowane w Krakowie DDdZ w 1939 r., podobnie jak w poprzednich latach, cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców
miasta, zwłaszcza młodzieży. Podobne akcje przeprowadzano w latach trzydziestych
w Wilnie, a także w mniejszych miastach — Kielcach i Łucku.
Demonstracje uliczne, happeningi, kwesty, zbiórki, a nawet upolityczniona szeroka dyskusja na temat uboju rytualnego zdopingowały organy administracji państwowej do działania. Zwiększyła się czujność policji, a sądy przyspieszyły ściganie
winnych znęcania się nad zwierzętami. W Krakowie tylko od kwietnia do grudnia
1936 r. sąd grodzki ukarał sto osób grzywnami w wysokości 2–10 zł lub karami od
78
jednego do trzech dni aresztu . Niekiedy były to kary symboliczne, niewspółmierne
do cierpienia ofiar, w porównaniu z biernością wykazywaną przez sądy jeszcze na
początku lat trzydziestych postęp w egzekwowaniu prawa w tym zakresie był jednak
wyraźny.
Kraków lat trzydziestych miał wyjątkowe szczęście, prezesem miejscowego
ZOZ był bowiem Zygmunt Nowakowski — prawdziwy człowiek renesansu, który
jednocześnie sprawował funkcję wiceprezesa klubu KS Cracovia, występował jako
aktor, w latach 1926–1929 piastował także urząd dyrektora Teatru im. Słowackiego,
a ponadto zasłynął jako autor książek poświęconych zwierzętom (m.in. Pani Służba;
Serce i bat). Kontakty Nowakowskiego pozwoliły mu przekonać dyrekcję i aktorów
Teatru Starego do włączenia się w akcję pomocy zwierzętom, dzięki czemu przy
okazji wystawianej na tamtejszych deskach rewii Psu na buty organizowano kwesty (m.in. 16 marca 1937), w czasie których zbierano fundusze z przeznaczeniem
79
na funkcjonowanie lokalnego ZOZ . Od 1930 r. Nowakowski był również stałym
felietonistą IKC, co okazało się istotne dla publicystycznego dyskursu z oponentami
akcji na rzecz zwierząt; w kwietniu i maju 1935 r. na łamach pisma doszło do głośnej
polemiki między Nowakowskim a krakowskim literatem Jalu Kurkiem. Przedmiotem sporu była idea organizowanego w Krakowie „Dnia Konia”. Kurek podważał
sensowność przedsięwzięcia, twierdząc, że impreza nie ma wymiaru pragmatycz76
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nego. Pisał o głodzie mieszkańców polskich miast i analfabetyzmie wsi, podsumowując: „Jeśli Pan powie, że to nie są argumenty przeciwko «dniowi konia» — to na
80
pewno to będą jeszcze argumenty za «dniem człowieka»” . Do redakcji krakowskiej
gazety napłynęły również liczne emocjonalne listy czytelników, którzy zazwyczaj
opowiadali się za usiłującym uświadomić adwersarzowi znaczenie „Dnia Konia”
Nowakowskim.
Mimo dużego zainteresowania i wsparcia, którymi cieszyły się wspominane
akcje, co jakiś czas pojawiały się także głosy krytyki. Lewica i prawica często zgodnie stwierdzały, że pomagając zwierzętom, często zupełnie zapomina się o ludziach.
Socjalistyczny „Głos Kobiet” w grudniu 1936 r. opisywał, jak solidnie zabezpieczono
mieszkańców warszawskiego ogrodu zoologicznego na zimę, po czym retorycznie
pytał: „Ale czy w równej mierze pomyślano o ludziach, zwłaszcza o dzieciach. Czy
dla wszystkich przygotowano pomieszczenia, gdzie będą mogły spędzić zimę, bez
81
szkody dla zdrowia?” . Podobne wnioski po obserwacjach DDdZ w 1936 r. wyciągnął katolicki „Mały Dziennik”, który nie kwestionował jednak sensu organizowania takich imprez, przypominał za to przy tej okazji o losie bezdomnych i żyjących
w slumsach, pisząc: „Kiedy się słyszy o różnych mniej czy więcej potrzebnych
imprezach — chociażby o takim dniu dobroci dla zwierząt — zresztą potrzebnym —
chciałoby się wołać: «A kiedy zorganizuje się Dzień miłosierdzia dla tych nieszczę82
śliwych ludzi, by nie gnili po norach?»” . Zauważyć należy, że utrzymane w takim
tonie artykuły w żaden sposób nie zaszkodziły ulicznym imprezom organizowanym
na rzecz zwierząt — manifestacje DDdZ zawsze cieszyły się dużą popularnością,
a biedne społeczeństwo nie szczędziło datków.
Dowodem hojności mieszkańców przedwojennego Krakowa, a także determinacji takich osób jak Nowakowski czy Kazimiera Treterówna było powstanie 26 marca
1934, pod adresem Zwierzyniecka 42, pierwszego ambulatorium zwierzęcego w Polsce prowadzonego przez organizację opiekującą się zwierzętami. Krakowskie ambulatorium miało znacznie niższe ceny od prywatnych czy uniwersyteckich placówek
działających na terenie całego kraju. Tylko od końca marca do końca grudnia 1934 r.
przyjęto w nim ponad 2500 zwierząt. Do weterynaryjnego szpitala przywożono
„pacjentów” z całej Polski. Zdarzało się, jak np. w grudniu 1934 r., że tylko jednego
83
wieczoru dyżurujący lekarze mieli po 20–30 wizyt . Jak wielkie znaczenie miała
krakowska placówka świadczy liczba około ośmiu tysięcy zwierząt, które od otwar-
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KUREK 1935, s. 3–4.
Kochamy zwierzęta 1936, s. 1.
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ANK, ZOZK, KM, sygn. ZOZ/6, Pamiętamy o zwierzętach a zapominamy o ludziach. O dzień
dla najbiedniejszych. Czy psy i koty mają mieć lepiej od ludzi? [wycinek artykułu z gazety „Mały
Dziennik”, 4 października 1936], k. 211.
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ANK, ZOZK, sygn. ZOZ/5, Y.s, Wśród czworonożnych zwierząt. Wizyta w krakowskim
ambulatorium dla małych zwierząt [wycinek z gazety „Ekspres Ilustrowany”, 1934, 28], k.135.
81
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cia do połowy listopada 1935 r. zdiagnozowano lub poddano leczeniu84. Przyjmowano w niej głównie psy i koty, ale zdarzały się także bociany, wydry czy wiewiórki.
Zaangażowanie organizacji i zwykłych obywateli w ideę ochrony i praw zwierząt
dowodziło, że mieszkańcy przedwojennej Polski potrafili włączać się w oddolne inicjatywy typu non profit. Takie osoby jak Nowakowski w Krakowie, Janina Maszew85
ska-Knappe w Warszawie czy A. Geilke w Łodzi angażowały się w walkę o ochronę
i prawa zwierząt, nie czerpiąc z tego żadnych korzyści materialnych. Nie można było
również odmówić im nonkonformizmu polegającego na podejmowaniu radykalnych
i niekoniecznie popularnych środowiskowo kroków. Warto przypomnieć, że sekcja
propagandowa PLPZ, reprezentowana przez psycholog Janinę Maszewską-Knappe,
która w 1928 r. w gazetach i w polskim radiu dowodziła istnienia zwierzęcej duszy,
86
lobowała przeciwko idei łowiectwa . W jednym z artykułów w 1930 r. Maszewska-Knappe expressis verbis określiła myślistwo jako hekatombę zwierząt, a polowania
jako zwyczajną rzeź, ostro pisząc o ich uczestnikach: „Któż brał udział w tej rzezi?
Może nieuświadomiony humanitarnie lud, może kłusownicy? Nie! Elita «towarzy87
ska» — śmietanka naszej arystokracji!” . Równie dosadnie o „myśliwskiej pasji”
wyraził się Marian Zdziechowski, nazywając ją formą „typowej okrutnej przyjemności”. Jak pisał w wydanej w Krakowie w 1928 r. słynnej książce O okrucieństwie:
Rzeźnik zabija, bo musi, bo to rzemiosło, z którego żyje, ale pędzić, ścigać przerażone, obłąkane ze strachu zwierzę, dopędzić, ranić, dobijać i przy tym triumfować,
nazywać to zdrowym, naturalnym sportem, nawet miłością natury; nie czuć upokorzenia i wstydu przed pełnym wymówki spojrzeniem konającej i w chwili skonania
łzami zalewającej się sarny — jakim wyrazem to wszystko określić?88.

W Polsce, w której przed 1939 r. istniały bogate tradycje myśliwskie i wciąż
funkcjonowało potężne lobby łowieckie, takie słowa z pewnością nie przysparzały
autorowi sympatii. Warto pamiętać, że w latach trzydziestych „pierwszym myśliwym” Rzeczypospolitej był prezydent Ignacy Mościki, który bardzo chętnie polował
prywatnie. Brał udział również w tzw. polowaniach reprezentacyjnych, gdzie towarzyszyli mu politycy i dyplomaci z zagranicy. Równocześnie jednak, co warto raz
jeszcze przypomnieć, wraz z małżonką Michaliną piastowali funkcję honorowych
członków PLPZ.
Radykalizm poglądów cechował także łodzianina A. Geilkego, który piętnował
jeździectwo sportowe, które w jego opinii okaleczało konie, propagował wegetarianizm i należał do najbardziej zagorzałych przeciwników wiwisekcji. Jego teksty
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Rozwój ambulatorium ZOZ, s. 18.
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ANK, ZOZK, Sprawozdanie Polskiej Ligii Przyjaciół Zwierząt za rok drugi działalności 1928,
s. 9, k. 1989.
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przeciwko lekarzom i naukowcom dokonującym eksperymentów medycznych na
zwierzętach były bardzo emocjonalne i bezkompromisowe. W czerwcu 1930 r. pisał:
Nauka, która trwa bezmyślnie w brutalności — zasługuje na pogardę; żaden głębiej myślący i czujący człowiek nie powinien się jej poświęcić, a żaden chory
nie powinien zasięgać porady u lekarzy, trudniących się wiwisekcją. Taki bojkot
zmusi wreszcie tych ostatnich do skierowywania studiów i badań na grunt bardziej etyczny. Jeżeli lekarze wiwisektorzy naprawdę tak kochają chorego, jak to
zaznaczają, to niechaj tę miłość swoją do niego okażą w ten sposób, że własne
ciało oddadzą — nie zaś mordują w najokrutniejszy sposób inne istoty, odrębnie
ukształtowane i uorganizowane89.

W przedwojennej Polsce środowiska prozwierzęce coraz częściej negowały
również sens funkcjonowania cyrków, uznając je za jeszcze jedną formę zniewolenia zwierząt i barbarzyństwa człowieka. W cytowanej już wcześniej książce
O okrucieństwie Zdziechowski definiował cyrk jako miejsce produkcji „uczonych
zwierząt”, które za pomocą bicia i tortur są uczone głupich sztuczek, czego celem
90
jest zadowolenie równie głupiej gawiedzi . Piętnowane była także produkcja futer
— w Warszawie, Krakowie oraz innych miastach noszące je kobiety oskarżano
o próżność i brak serca. Podobnie za naganne uznawano preparowanie skór, a także
krytykowano liczne sklepy zoologiczne, które miały narażać zwierzęta na cierpienia. Dla polskich obrońców zwierząt wzór stanowiły kraje zachodnie. Właśnie takie
osoby jak Nowakowski, Maszewska-Knappe czy Geilke były najbardziej świadome,
jak ogromny dystans cywilizacyjny dzielił nasz kraj od standardów obowiązujących
w Anglii, Francji, krajach skandynawskich, a także w nielubianych Niemczech.
WYKAZ CYTOWANYCH ŹRÓDEŁ I LITERATURY PRZEDMIOTU
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Archiwum Akt Nowych [= AAN], Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie [=
KGPP], sygn. 1207; 2106
Archiwum Narodowe w Krakowie [= ANK], Związek Opieki nad Zwierzętami w Krakowie
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The people of Kraków in the fight for animal protection
in the Second Polish Republic
The most important centres involved in the fight for animal protection in Poland before
the Second World War included Kraków. What contributed to this was primarily the city’s
academic-intellectual milieu. It was precisely to the Kraków botanist Prof Władysław
Szafer that the Białowieża Forest owed the reintroduction of the European bison. Another
Kraków scholar, Prof Stanisław Sokołowski, called for the protection of all animals
in the Tatra Mountains in the 1920s. Significantly, members of the Animal Protection
Association (hereinafter APA) established in Kraków in 1928 were commonly regarded as
people of authority. They included Julian Nowak, the famous microbiologist, who served
as Poland’s prime minister between 31 July and 13 December 1922, or the retired general
Józef Stiller. The Kraków-based APA became more active in the 1930s thanks to its new
president, Zygmunt Nowakowski. Thanks to Nowakowski — an actor, journalist, writer
and great animal lover — Kraków theatres, newspapers and radio joined the campaign to
help animals. Nowakowski would often defend the idea of animal protection against attacks
by other journalists in the press. The activists managed to attract a lot of young people to
the cause of animal welfare. The multifaceted activities of the Kraków animal rights activists
set a good example for other cities in Poland.
In 1929–1939 the Kraków activists conducted a systematic campaign to improve the fate
of animals. They did not shy away from criticising well-known local industrialists, lawyers
or priests for their inappropriate treatment of dogs, cats, horses and birds. The increasingly
common examples of those guilty of cruelty to animals being publicly denounced in the press
as well as propaganda campaigns in the streets launched a slow though systematic process
of change in society’s attitude to animals. Unfortunately, these initiatives ended with
the outbreak of the Second World War. Its victims also included animals.
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Polsko-niemieckie miejsca pamięci / Deutsch-Polnische
Erinnerungsorte.
O przekraczaniu „granic” i otwarciu się na „nowe”
Słowa klucze: polsko-niemieckie miejsca pamięci, tożsamość, kultura pamięci, socjologia
kulturowa, dziedzictwo kulturowe
Keywords: Polish-German realms of memory, identity, the culture of remembrance, cultural
sociology, cultural heritage

Artykuł stanowi analizę publikacji Polsko-niemieckie miejsca pamięci, na którą składają się cztery tomy wydane w języku polskim pod redakcją Roberta T r a b y i Hansa
Henninga H a h n a we współpracy z Maciejem G ó r n y m i Kornelią K o ń c z a l (t.
I–IV) oraz teoretyczny tom piąty, wydany w języku niemieckim pod redakcją Roberta
1
Traby i Petera Olivera L o e w a , zamykający niemiecką serię wydawniczą prezentacją polskich wątków w badaniach pamięci. Łącznie w latach 2012–2015 wydano
równolegle dziewięć tomów — cztery w języku polskim w Wydawnictwie Naukowym Scholar i pięć w języku niemieckim w wydawnictwie Ferdinand Schöningh.
Całość jest efektem imponującego polsko-niemieckiego projektu badawczego
o rozległym transnarodowym, interdyscyplinarnym i międzypokoleniowym zasięgu,
o skali rzadko spotykanej w dziedzinie nauk humanistycznych. Przy tworzeniu
dzieła współpracowało ponad 100 autorów z Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Czech
i Szwajcarii oraz 25 tłumaczy. Interdyscyplinarność przedsięwzięcia przejawia się
w wielości dyscyplin reprezentowanych przez autorów tekstów. Wśród uczestników
projektu zdecydowaną większość stanowią historycy, literaturoznawcy i kulturoznawcy, ale licznie reprezentowani są również socjologowie, filozofowie, teolodzy
i politolodzy.
W sumie w 92 tekstach tomów I–III przedstawiono ponad 100 miejsc pamięci
w zdecydowanej mierze łączących się ze sferą polityczną i historyczno-geograficzną,
1
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jak również miejsc należących do różnych obszarów życia społeczno-kulturalnego,
artystycznego, wyznaniowego i sportu. Każdy z wyżej wymienionych tomów opatrzono wprowadzeniem, indeksem oraz alfabetyczną listą wszystkich uwzględnionych miejsc pamięci. Wszystkie teksty, którym nadano formę esejów, poprzedzone
zostały wstępami prezentującymi w skondensowanej formie najważniejsze informacje
o omawianych miejscach pamięci. W ten sposób umożliwiono czytelnikowi przejście
— by posłużyć się perspektywą Pierre’a N o r y — od badania historii zdarzeniowej
2
do badania pamięci, czyli historii drugiego stopnia (histoire au second degré) . Poruszanie się pomiędzy hasłami w tomach I–III ułatwiają odsyłacze. Charakterystyczne
dla omawianego zbioru jest podkreślenie istotowej różnicy między historią i pamięcią
oraz ich wzajemnych wpływów. Z jednej strony mamy więc do czynienia z historią
3
zdarzeniową, z drugiej zaś — z transformacją w „figury symboliczne” umiejscowione w konkretnym miejscu i czasie, a więc podlegające uhistorycznieniu.
W odmiennym od poprzednich tomie IV, zamykającym polskie wydanie Polskoniemieckich miejsc pamięci, zgromadzono artykuły zawierające refleksje metodologiczne. Tom V stanowi antologię klasycznych prac polskich socjologów kultury,
filozofów, historyków i kulturoznawców. Przetłumaczone na język niemiecki przybliżają niemieckojęzycznemu czytelnikowi bogaty dorobek polskiej nauki w dziedzinie badań nad pamięcią.
Każdy z tomów można czytać niezależnie, dopiero zapoznanie się jednak
z całością polskiego wydania, wraz z niemieckojęzycznym uzupełnieniem, ukazuje
kalejdoskop możliwości koncepcyjnych, podejść teoretyczno-empirycznych, inspiracji badawczych itd. Przy czym oferty autorów tej obszernej publikacji nie należy
traktować w kategoriach zamkniętego systemu teoretyczno-metodologicznego, lecz
jako otwartą propozycję. Podstawą teoretyczno-analityczną badań redaktorzy uczynili kategorię miejsc pamięci (lieux de mémoire) osadzoną w koncepcji historii dru4
giego stopnia Pierra Nory i koncepcji Beziehungsgeschichte („historii wzajemnych
5
oddziaływań”) Klausa Z e r n a c k a .
Redaktorzy — za Étienne’em Fr a n ç o i s i Hagenem S c h u l z e m — podkreślają metaforyczny charakter miejsc pamięci:
Miejscami pamięci mogą być zarówno zjawiska natury materialnej, jak i niematerialnej. Należą do nich zarówno realne, jak i mityczne postaci, wydarzenia, budynki
i pomniki, instytucje i pojęcia, książki i dzieła sztuki — można by zatem posłużyć
się dzisiejszym terminem „ikona”. [...] Chodzi zatem o miejsce jako metaforę, jako
topos w dosłownym tego słowa znaczeniu6.
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Definicja miejsc pamięci sformułowana w omawianym dziele jest więc potraktowana szeroko. Czytelnik znajdzie w tekstach zarówno odwołania do symbolicznej
topografii i memorialnego dorobku narodu, który przedstawiony został w trzytomo7
wym dziele Les lieux de mémoire (Paris 1984–1992) pod redakcją Pierre’a Nory , jak
i adaptację powyższej koncepcji i rozszerzenie poza „narodową ramę” w wydanej
8
w 2001 r. trzytomowej publikacji Deutsche Erinnerungsorte pod redakcją Étienne
François i Hagena Schulze’a, a także podkreślenie transnarodowego charakteru
9
miejsc pamięci, który zaproponował Moritz C s á k y .
Chcę podkreślić, że koncepcyjnie redaktorzy zaproponowali coś więcej niż
tylko połączenie założeń wymienionych autorów, tzn. potraktowali miejsca pamięci
jako zjawiska długiego trwania, wziąwszy po uwagę ich znaczenie w kształtowaniu tożsamości zbiorowej poszczególnych grup, historyczną siłę oddziaływania i ich
dyskursywny charakter. Ową istotność oddziaływania miejsc pamięci na tożsamość
osiągnięto dzięki zagęszczaniu — czy, nawiązując do terminu Gilberta R y l e ’a,
„opisu gęstego” zapożyczonego przez Clifforda G e e r t z a — i krystalizacji opisu
10
oraz skupieniu się na procesach wpływu .
Punktem wyjścia przyjętej przez zespół kategorii miejsc pamięci jest założenie,
że pamięć zbiorowa jako taka nie istnieje, lecz jest stale konstruowana, dekonstru11
owana i rekonstruowana oraz „wynajdywana” przez jednostki posiadające wspólne
poczucie „my” w codziennym dyskursie w konkretnych „społecznych ramach”
12
(odwołując się do Maurice’a H a l b w a c h s a ). Powyższe założenie prezentowali
m.in. Pierre Nora, Aleida A s s m a n n, Jan A s s m a n n, Peter L. B e r g e r i Thomas
L u c k m a n n czy, na gruncie polskiej socjologii, Antonina K ł o s k o w s k a, która
twierdziła, że „żadna zbiorowość społeczna, do której można byłoby odnieść pojęcie
tożsamości, nie ma psychicznego organu samowiedzy produkującego coś, co można
13
byłoby uznać za ścisły odpowiednik samoświadomości osobniczej” .
Wyróżniono trzy różne rodzaje/typy miejsc pamięci: wspólne, oddzielne i paralelne. Wspólne miejsca pamięci bazują na funkcjonalnym podobieństwie lub niemal identyczności. Oddzielne odgrywają różne role w procesach tożsamościowych
i kulturach pamięci, odnosząc się do tego samego obiektu, paralelne obejmują zaś
diametralnie różne fenomeny historyczne, niemające w rzeczywistości ze sobą nic
wspólnego, lecz wykazujące podobieństwa na płaszczyźnie funkcjonalnej.
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W projekcie postawiono trzy pytania badawcze stanowiące oś, wokół której
koncentrują się eseje zawarte w tomach I–III. Pierwsze pytanie dotyczy podobieństw
i różnic, które dochodzą do głosu w procesach kształtowania się polskich i niemieckich kultur pamięci. Drugie pytanie dotyczy wzajemnej recepcji Polaków i Niemców: kiedy, gdzie, jak i dlaczego odniesienie do Niemiec i niemieckiej kultury miało
znaczenie dla kształtowania się i rozwoju kultury pamięci w Polsce? I trzecie: kiedy,
gdzie, jak i dlaczego odniesienie do Polski i kultury polskiej miało znaczenie dla
14
kształtowania i rozwoju kultury pamięci w Niemczech? .
Oparcie się na pojemnej koncepcji „historii wzajemnych oddziaływań” Klausa
Zernacka umożliwiło redaktorom przekroczenie w analizie „narodowej ramy”, która
stanowi jeden z wielu aspektów kultur pamięci. Potraktowanie kategorii „polskości” i „niemieckości” miejsc pamięci jako skrótów myślowych pozwoliło również
pogodzić kwestię występowania wielości dyskursów tożsamościowych obejmujących odmienne społeczeństwa, zróżnicowane kultury pamięci, odmienne języki
i wzajemne wyobrażenia (sięgając choćby do kategorii „wspólnoty wyobrażonej”
15
Benedicta A n d e r s o n a ). Z kolei przyjęcie założenia o symetryczności obu kultur
pamięci na poziomie teoretyczno-analitycznym umożliwiło zbadanie mechanizmów
wytwarzania i znaczenia narodowych narracji historycznych, z pominięciem asyme16
trii na poziomie zdarzeniowym .
Takie podejście niewątpliwie stanowi istotną wartość dodaną, z jednej strony
bowiem stwarza podstawę do analiz na poziomie przed- i postnarodowym, regionalnym i transgranicznym, a z drugiej — uwzględnia wielowymiarowy charakter
procesów tożsamościowych: społeczny, etniczny, lokalny, regionalny, narodowy,
wyznaniowy, genderowy, pokoleniowy, etc.
Tomy I i II, pod wspólnym tytułem Wspólne / Oddzielne, stanowią spójną całość
i traktują o miejscach pamięci znaczeniowo podobnych dla obu społeczeństw, które
jednak inaczej sytuują się w ich pamięci zbiorowej. Ze względu na znaczną objętość
tekstów zawartych w obydwu tomach ograniczę się do kilku wybranych, wielowątkowo ze sobą skorelowanych, które jednocześnie są mi bliskie zarówno naukowo,
jak i mentalnie.
Peter Oliver L o e w, w eseju Miasto pisze narodowe historie, przez pryzmat
Gdańska (miejsc, osób, wydarzeń) ukazał symboliczną wielowymiarowość i wieloaspektowość polsko-kaszubsko-niemiecko-europejskiego miejsca pamięci. Znajdujemy tu odniesienia do miejsc pamięci posiadających w społeczeństwach polskim
i niemieckim różne konotacje, np. do Wolnego Miasta Gdańska, Güntera Grassa,
Westerplatte, „Solidarności”, Lecha Wałęsy, Donalda Tuska, Europejskiego Centrum Solidarności itd. Grassowi osobny tekst w tym samym tomie poświęcił Thomas
S e r r i e r, przedstawił noblistę w kontekście splotu trudnej pamięci mikrolokalnej
14
15
16
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(gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz), lokalnej (miejskiej), regionalnej (Wolne Miasto
Gdańsk, Kaszuby) i transnarodowej (polsko-niemieckiej). Z powyższymi tekstami
koresponduje esej Nicole D o ł o w y -R y b i ń s k i e j o Kaszubach Ani ogień, ani
woda. Obecna jest w nim problematyka „swoich” i „obcych” posiadających wielowiekowe tradycje współżycia na Pomorzu Gdańskim, tj. Kaszubów, Polaków
(o niekaszubskich korzeniach) i Niemców. Bardzo ciekawy jest fragment, w którym
autorka przedstawiła obraz Kaszubów w literaturze (staro)polskiej i niemieckiej,
ukazując przeobrażenia stereotypu grupowego (auto- i heterostereotypu). Zjawisko
przenikania się wątków oraz elastyczność polskiej i niemieckiej narracji o Gdańsku
i regionie dziś nazywanym Pomorzem Gdańskim odnaleźć można również w esejach
Jörga H a c k m a n n a o Hanzie, Petera Olivera Loewa o Prusach, Gernota B r i e s e w i t z a o „korytarzu” (gdańskim i polskim), Jochena B ö h l e r a o kampanii
wrześniowej czy w tekście Jerzego K o c h a n o w s k i e g o i Stefana Z w i c k e r a
o pojęciu „folksdojcza”. W esejach tych miejsca pamięci rozpatrywane są w szerokim kontekście geograficzno-historycznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym, co dynamizuje i pogłębia analizę.
Warto podkreślić, że w tomach I–II znalazły się również inne, równie interesujące przykłady badań nad polsko-niemieckimi miejscami pamięci, dotyczących np.:
Śląska (Dolnego i Górnego), Wielkopolski/Ostmark, Warmii i Mazur/Prus Wschodnich, Krzyżowej, Łodzi, Monte Cassino, Auschwitz, Łambinowic czy Góry Świętej
Anny; symboliki procesów takich jak Drang nach Osten i Kulturkampf, wreszcie
ważnych wydarzeń, takich jak powstanie w getcie warszawskim i powstanie warszawskie; symboliki osób/grup w tym odmiennych i ambiwalentnych obrazów
pamięci o Żydach, Róży Luksemburg, Maksymilianie Kolbem, Auguście II Mocnym, Sasach czy świętej Jadwidze Śląskiej.
Całkowicie nowatorskie spojrzenie zaproponowano i rozwinięto w tomie III,
traktującym o paralelnych miejscach pamięci, czyli polskich i niemieckich (nie
polsko-niemieckich), uniwersalnych przestrzennie i czasowo. Wartość analityczna
takiego podejścia polega na dyskursywnym ukazaniu procesów konstruowania
i dekonstrukcji, wypierania i zapominania miejsc pamięci, ich wzajemnych oddziaływań i ról, które odgrywają w narracjach narodowych. W celu zobrazowania owego
nowatorskiego ujęcia posłużę się przykładami wybranych tekstów. Rozpocznę od
eseju Diethelma B l e c k i n g a, który ujmuje brawurowym opisem, logiką i jasnością wywodu na temat meczów piłki nożnej rozgrywanych między reprezentacjami
RFN i Węgier w Bernie w 1954 r. oraz Polski i Anglii na Wembley w 1973 r. Zgodnie
z założeniami tomu autor dokonał dekonstrukcji obydwu fenomenów, które stały się
wielkimi momentami w historii Polski i obydwu państw niemieckich (dla podzielonego kraju była to epokowa chwila, porównywalna z upadkiem muru berlińskiego
9/10 listopada 1989). Dyskursywna analiza kontekstu obydwu meczów pokazała
wiele funkcjonalnych podobieństw, np. ustanowienie zbiorowego poczucia dumy
narodowej i wspólnotowości oraz zatarcie pomimo ówczesnych kryzysów frustracji
społecznych oraz różnic politycznych. Autor podkreślił także istotne różnice w funkDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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cjonowaniu tych miejsc pamięci w narracjach obydwu narodów, mianowicie sposoby
ich ekspozycji, przypominania i zapominania oraz politycznej instrumentalizacji.
Z jednej strony mamy więc do czynienia z wyparciem „cudu w Bernie” z przestrzeni
publicznej Niemiec w latach pięćdziesiątych XX w. i próbami zawłaszczenia go dla
celów politycznych w 2003/2004 r. oraz „zmaterializowaniem” cudu w postaci kilku
monografii, z drugiej zaś strony w Polsce od 1973 r. symbol Wembley jest trwale
obecny i kultywowany w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w mediach, przy czym
nie poświęcono mu do tej pory poważniejszego opracowania naukowego.
Innym ciekawym przykładem paraleli jest dokonana przez Joannę J a b ł k o w s k ą i Magdalenę S a r y u s z -W o l s k ą analiza dwóch silnych symbolicznie modeli
kobiecości utrwalonych w XIX i XX w. w historii Polski i Niemiec, tzn. polskiej
figury Matki Polki i niemieckiego sloganu KKK (Kinder — Küche — Kirche /
dzieci — kuchnia — kościół). Dekonstrukcja dwóch powyższych modeli kobiecości
ukazała zarówno istotowe różnice (np. tradycyjno-religijny wymiar polskiej figury
oraz wymiar polityczny i ironiczny KKK), jak i pewne funkcjonalne podobieństwa
(np. procesy emancypacji kobiet).
Tom IV, Refleksje metodologiczne, ma zupełnie inny charakter niż poprzednie, stanowiąc według mnie otwarty komentarz do założeń metodologicznych. Nie
należy zatem traktować go dosłownie jako przedstawienia założeń teoretyczno-metodologicznych, lecz jako propozycję zróżnicowanych podejść badawczych do
problematyki miejsc pamięci.
Tom podzielono na trzy części. Pierwsza poświęcona została polsko-niemieckim
miejscom pamięci w międzynarodowym i interdyscyplinarnym kontekście. Znajdują
się tu eseje dotyczące geograficznych i kulturowych granic badań nad pamięcią zbio17
rową. Moritz C s á k y, nawiązując do historie croisée , przyjrzał się kilku aspektom
kultury jako przestrzeni komunikacji, m.in. procesom hybrydycznym, performatywnym w obrębie kultury, różnicom między kulturowymi przestrzeniami komunikacji
i zróżnicowanym przestrzeniom (np. instytucjonalnym, nieformalnym). Prześledził
porównywalne procesy kulturowe, które występowały w różnych epokach i różnych
częściach świata, zyskując powszechne znaczenie. Do historie croisée odwołali
się także Michael G. M ü l l e r i Martin A u s t. Pierwszy podjął analizę zagadnienia historii transnarodowej, historii wzajemnych oddziaływań i miejsc pamięci
w kontekście dyskusji metodologicznej toczonej na gruncie historiografii. Na tym
tle umieścił refleksję nad kulturami pamięci i historią pamięci. Müller traktuje przy
tym transnarodową perspektywę historii drugiego stopnia jako wzbogacającą badania w zakresie historii zdarzeniowej (pierwszego stopnia). Z kolei Aust zaproponował komparatystyczne spojrzenie na fenomeny historyczne przez pryzmat zderzeń
interpretacji obecnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, np. pamięci drugiej wojny światowej, „ucieczek i wypędzeń” czy Katynia. Postuluje także, mając
świadomość barier, porównanie polskiej kultury historycznej w kontekście pozaeu17

CSÁKY 2013, s. 39.
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ropejskim jako swoistego laboratorium możliwości komparatystycznych. W eseju
autor skupił się na krytycznym oglądzie polskiej kultury historycznej, proponując
relatywizację polskiej „obsesji historycznej” jako przekonania „o szczególnie inten18
sywnych związkach polskiej kultury historycznej z przeszłością” . Własną perspektywę badań pamięci europejskiej i rozszerzenie ich poza Europę zaproponowali
w tekstach również Heinz D u c h h a r d t i Étienne François. Autorzy dynamizują
dyskusję nad kwestią badania europejskich miejsc pamięci, wysuwając otwartą koncepcję Europy, umiejscowioną w szerokim horyzoncie czasowym (od starożytności po współczesność), uwzględniającą miejsca pamięci o charakterze jednoczącym
i konfliktowym, oczywistym i budzącym wątpliwości, zestawiającym grupy będące
nośnikami pamięci z konstrukcjami pamięci i przestrzeniami wyrazu.
W drugiej części tomu IV znalazły się teksty poświęcone metodologicznym różnicom w badaniach nad pamięcią zbiorową. Kornelia Kończal w eseju o karierze
kategorii lieux de mémoire Pierre’a Nory podjęła się porównawczej analizy jej licznych metodologicznych i empirycznych reinterpretacji we Włoszech, w Niemczech,
Austrii, Holandii, Luksemburgu, Rosji, Belgii i Szwajcarii. Kończal podkreśliła wieloznaczność kategorii miejsc pamięci w kontekście ośmiu omawianych projektów,
akcentując m.in. różnice w podejściu do nich (od metafor po ujęcie topograficzne),
odmienne motywacje i cele przedsięwzięć (naukowe, popularyzatorskie, polityczne),
różne kryteria doboru haseł, zróżnicowanie czasowe punktu ciężkości, odmienne
strategie pracy badawczej. Autorka przyznała, że pomimo mnogości pojęć i różnic
językowych wszystkie projekty łączy dążenie do paradygmatycznego zwrotu ku
symbolicznemu ujęciu przeszłości i historycznych fenomenów.
Wątpliwości natury dyskursywnej wyraził w swoim eseju Hubert O r ł o w s k i,
polemizując z logiką wykluczenia z Polsko niemieckich miejsc pamięci stereotypu
19
długiego trwania tj. stereotypu polnische Wirt(h)schaft . Dodać warto, że wykluczono także inne bardzo popularne stereotypy, np. „pruską dyscyplinę”, „niemiecki
porządek” czy „Polaka-katolika”. W tym miejscu trudno nie zgodzić się z argumentacją Orłowskiego piszącego, że megaformuła polnische Wirt(h)schaft to „rodzaj
historycznego a priori, kształtowała na przestrzeni ćwierci tysiąca lat na płaszczyźnie historycznej refleksji drugiego stopnia zarówno kluczowe, jak i potoczne trakty
polsko-niemieckiej pamięci relacjonalnej, jak też wyobrażenia o pejzażu społecznym
20
sąsiada za wschodnią granicą” .
Heidi H e i n -K i r c h e r zajęła się z kolei funkcjami mitów politycznych i ich
wpływem na kulturę pamięci, postrzeganiem rzeczywistości i świadomością historyczną. Autorka ukazała wzajemne zależności „miejsc pamięci” i „mitów politycznych”, wskazując, że pierwsza kategoria może wiązać się z różnymi pamięciami,
które mogą przeobrazić się w mity polityczne. Doświadczenie zapominania, prak18
19
20
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tykowane zwłaszcza na gruncie psychologii, omówił Andreas L a w a t y, który rozpatrzył związki pomiędzy pamiętaniem a zapominaniem, odnosząc je do refleksji
21
filozoficznych (N i e t z s c h e g o ) lub socjologicznych (L u h m a n n a ) .
Część trzecia tomu obejmuje rozważania dotyczące osobliwości poszczególnych dziedzin naukowych i ich wpływu na kształtowanie tożsamości zbiorowej,
kultur pamięci i miejsc pamięci. Znajdziemy tu refleksje Macieja Górnego na temat
związków między historiografią a pamięcią, zawierające porównanie przemian paradygmatów badań historycznych w XIX i XX w. Tematykę relacji pomiędzy polityką historyczną, polityką upamiętniania i polityką pamięci jako procesom służącym
konstruowaniu obrazów przeszłości i nadawaniu im politycznego sensu podjął Peter
S t e i n b a c h. Przywołane przez niego polityki historyczne NRD i RFN, a później
zjednoczonych Niemiec pokazują trudne do pogodzenia procesy negocjacji zróżnicowanych, często wykluczających się obrazów przeszłości, np. idei utworzenia Centrum przeciwko Wypędzeniom w Berlinie.
W podobnym tonie utrzymany jest esej Anny Z a l e w s k i e j, która przedstawiła rolę archeologii w konstruowaniu wspólnot pamięci, uwikłanie jej w historię
wzajemnych stosunków polsko-niemieckich oraz drogi transformacji materialnych
świadectw pamięci obciążonych „ciężarem przeszłości”. Z kolei Beate S t ö r t k u h l
analizuje rolę dyscyplin bazujących na „sile obrazów” w budowaniu kultur pamięci,
tj. historii sztuki, krytyki sztuki i konserwacji zabytków. Odwołanie się do przykładów z przeszłości (np. zakonu krzyżackiego, zamku w Malborku, gotyckich katedr
Poznania, Wrocławia i Gniezna) w interesujący sposób pokazuje zależności pomiędzy pracą przedstawicieli wspomnianych (sub-)dyscyplin a procesami przemian kultur pamięci w relacjach polsko-niemieckich czy legitymizacją działań politycznych
itp. Symboliczną „siłę dźwięków” w tworzeniu miejsc pamięci i tożsamości zbiorowej na przykładzie muzyki i muzykologii ukazał Rüdiger R i t t e r, natomiast Izabela
S u r y n t przedstawiła ciekawą historyczno-porównawczą analizę roli i przemian
kanonu literackiego w Polsce i Niemczech jako swoistego tożsamościotwórczego
22
ekstraktu „przekazanej w tekstach wiedzy o przeszłości danej wspólnoty” .
Joanna W a w r z y n i a k w swoim eseju ukazała powiązania socjologii z kulturami pamięci i wkład socjologów w badania nad nią, wskazując przykład socjologii zaangażowanej, współtworzącej wyobrażenia o przeszłości w kontekście ruchu
„Solidarności” i wydarzeń z lat 1980–1981. Wpływem, który na kultury pamięci
wywierają nauki o rasach, zajął się Maciej Górny, prezentując zjawisko upolitycznienia i przenikania koncepcji rasowych do różnych dziedzin życia, m.in. nauki
(antropologii, socjologii, archeologii i historii), polityki i sztuki. Osadzając wątek
rasowy w kontekście funkcjonowania różnych dyscyplin naukowych i ich dynamicznego rozwoju w XIX i XX w. aż po czasy współczesne, autor podkreślił jego często
nieuświadomionie „długie trwanie” w zbiorowych wyobrażeniach, np. w przedsta21
22
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wieniach świata fantasy w kulturze popularnej. Nieświadomą i świadomą stroną konstrukcji narracji o przeszłości w szeroko rozumianym procesie uczenia się historii
zajęła się Urte K o c k a. Jest to krytyczny i postulatywny esej przeglądowy napisany
z punktu widzenia dydaktyka historii, poruszający kwestie roli pamięci zarówno
magazynującej, jak i funkcjonalnej w tworzeniu wyobraźni historycznej i kształtowaniu wrażliwości emocjonalnej. Wątek społecznych funkcji dydaktyki historii
w Polsce i w Niemczech, w tym szkolnej edukacji historycznej, przewija się także
w eseju autorstwa Violetty J u l k o w s k i e j. Interesujący przykład osobliwości
oddziaływania etnologii czy etnografii na współtworzenie tożsamości lokalnych
i regionalnych znalazł się w eseju Tobiasa W e g e r a. Autor, uzasadniając złożoność
związków pomiędzy konstrukcją, recepcją i interpretacją kaszubskich wytworów
kulturowych, podkreślił wpływy kontaktów międzygrupowych na obszarze pogranicza i rolę polityki historycznej w tworzeniu dyskursu.
Szczególną uwagę chciałabym zwrócić na tom V, Erinnerung auf Polnisch. Texte
zu Theorie und Praxis des sozialen Gedächtnisses, stanowiący niemieckojęzyczny
zbiór tekstów „pamięciologicznych” humanistyki polskiej. Zbiór ten, jak już wspomniałam, przybliża niemieckojęzycznemu czytelnikowi dorobek polskich naukowców (właściwie jego skromną część) w tym zakresie. Przyznać trzeba, że redaktorzy
tomu zmierzyli się z niezwykle trudnym zadaniem wyboru fragmentów spośród
bogactwa tych klasycznych, kluczowych i „najważniejszych” prac. Z pewnością
taka arbitralna selekcja rodzi dyskusje i wątpliwości co do zasadności uwzględnienia
poszczególnych tekstów, jednak, jak stwierdzają Robert Traba i Peter Oliver Loew,
23
celem tomu jest raczej otwarcie okna na polski dyskurs niż tworzenie kanonu .
Tom podzielony został na dwie obszerne części. W pierwszej „«Lebendige
Geschichte». Der polnische Beitrag zur Theorie der Erinnerungskultur” zawarto
wybrane klasyczne teksty polskich socjologów, filozofów i historyków dotyczące
teorii pamięci jako zjawiska kultury. Część druga „Erinnerung im Streit” podejmuje problematykę spornych kwestii w dyskursie „pamięciologicznym” w Polsce.
Znaczenie tomu wyraża się głównie w upowszechnieniu polskich doświadczeń
i wkładu w badania nad pamięcią oraz ukazaniu przenikających się inspiracji teoretyczno-empirycznych, zwłaszcza że teoretyczny dyskurs o pamięci był i pozostaje
zdominowany przez naukę amerykańską, niemiecką i francuską. Publikacja raczej
nie zniweluje oczywistej asymetrii zasięgu niemieckich i polskich tekstów, ale za
to spełni inny ważny cel, mianowicie uwrażliwi czytelnika na to, że przedstawiciele
nauki polskiej, mimo specyficznych barier wynikających z dwudziestowiecznych
uwarunkowań historyczno-politycznych, wnieśli istotny wkład do światowego nurtu
badań nad pamięcią.
Choć tom V utrzymany jest w innej konwencji niż poprzednie, to jego walorem jest, moim zdaniem, zachowanie w nim procedur ujednolicenia przestrzeni
interpretacyjnych i definicyjnych, leżących u podstaw projektu. Jakkolwiek przed23

Erinnern 2015, s. 33.

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

722

MAGDALENA LEMAŃCZYK

stawiono teksty naukowców reprezentujących różne pokolenia, szkoły i tradycje badawcze, podkreślając „polskość” dorobku, przypomnę, że wielu polskich
socjologów zdobywało doświadczenie i sławę za granicą, publikując pierwotnie
24
w innych niż polski językach, co dotyczy np. Stefana C z a r n o w s k i e g o .
Tekst tego znamienitego socjologa (ucznia Émila Durkheima) Vergangenheit und
25
Gegenwart in der Kultur otwiera omawiany tom. Jest to świetny przykład analizy
zróżnicowanego rozprzestrzeniania się postaw i wyobrażeń społecznych dotyczących wątku bohatera (np. wątku powieściowego Heraklesa — „możnego męża”),
uwarunkowanych czasowo i przestrzennie. Motyw „wędrującego wątku”, stale
przystosowującego się do teraźniejszości społecznej, ukazuje zmienną rolę i dynamikę elementu kulturowego w życiu zbiorowym. Zatem przeszłość („dawność”)
dla Czarnowskiego nie jest statyczna, lecz „trwa wyłącznie jako teraźniejszość,
teraźniejszość zaś jest przekształconą, zaktualizowaną dawnością oraz rodzącą się
26
przyszłością” . Jednocześnie Czarnowski uwzględnia trwałość niektórych elementów kulturowych jako dorobku konkretnych grup społecznych, co najlepiej
obrazuje jego szeroka teoria kultury postrzeganej jako „całokształt zobiektywizowanych elementów dorobku społecznego, wspólnych szeregowi grup i z racji swej
27
obiektywności ustalonych i zdolnych rozszerzać się przestrzennie” . Sądzę, że
uwzględnienie Czarnowskiego w omawianym tomie jest istotne z jeszcze jednego
względu — interdyscyplinarności jego podejścia badawczego. Otóż w pokoleniu
polskiej socjologii międzywojennej Czarnowski prezentował warsztat socjologii
historycznej, utrzymując, że socjologia i historia w procesie wyjaśniania zjawisk
28
społecznych nie mogą się bez siebie obyć .
W tekście Stanisława O s s o w s k i e g o Das kulturelle Erbe einer sozialen
29
Gruppe und seine äuβeren Korrelate znajdujemy analizę procesu dziedziczenia
kultury (dziś użylibyśmy terminu „transfer kulturowy”), którego przedmiotem jest
dziedzictwo kulturowe grupy, stanowiące „pewne wzory reakcji mięśniowych, uczu30
ciowych i umysłowych, według których kształcą się dyspozycje członków grupy” .
Na dziedzictwo kulturowe składają się zdaniem Ossowskiego zewnętrzne korelaty,
tj. postawy (dyspozycje) i przedmioty materialne, z którymi jednostki wiążą konkretną wartość. Zatem do analizy stosunku wobec przeszłości wprowadzone zostają
elementy aksjologiczny i ideacyjny, charakterystyczne przede wszystkim dla kulturalistycznej teorii Floriana Z n a n i e c k i e g o.
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Z tekstem Czarnowskiego korespondują dwa inne — jego uczennicy Niny
A s s o r o d o b r a j - K u l i „Lebendige Geschichte”. Das Geschichtsbewusstsein,
31
seine Erscheinungsformen und die Methoden ihrer Erforschung oraz Barbary
32
S k a r g i pt. Die Identität des Ichs . Tekst Assorodobraj-Kuli, zaliczany do klasyki
humanistyki, wpisuje się idealnie w konwencję projektu Polsko-niemieckich miejsc
pamięci, podkreślając społeczną aktywność historii w teraźniejszości i czyniąc z niej
„żywą historię”. Użyteczne są rozważania na temat świadomości historycznej rozumianej jako proces „«włączania» przeszłości do aktualnej świadomości społecznej, tzn. jakaś postać społecznego zawłaszczania czasu minionego czy wyobrażeń
33
o nim” . Notabene kategoria „żywej historii” Assorodobraj-Kuli wyprzedziła o kilkadziesiąt lat zachodnioeuropejskie rozważania na polu „pamięciologii”, m.in. ukutą
przez Aleidę Assmann zbliżoną kategorię Funktionsgeschichte („pamięci funkcjonal34
nej”) . Podobne podejście zaprezentowała Barbara Skarga, pisząc: „Każdy moment
czasowy przynosi coś nowego, co scala się z moim istnieniem i przez to powoduje
35
w nim zmianę” . Dla tej znakomitej filozofki pamięć pełni funkcję tożsamościotwórczą, jest sposobem bycia człowieka, kształtuje jego „ja”. Zdaniem Skargi tożsamość należy postrzegać raczej jako nieustannie trwający i złożony proces semiozy
niż Bergsonowską „śnieżną kulę”. Znamienna i niezwykle obrazowa w tym kontekście jest jej nawiązująca do koncepcji Heideggera uwaga, że „przeszłości nie da się
36
odrzucić jak starego płaszcza” .
Tematykę świadomości historycznej i myślenia historycznego podjęli również
Jerzy T o p o l s k i, Jan P o m o r s k i i Jerzy M a t e r n i c k i. Topolski zdefiniował
świadomość historyczną jako „funkcjonujący w toku ludzkiego działania (zarówno
indywidualnego, jak i społecznego) zasób wiedzy i system ocen dotyczących prze37
szłości społeczeństwa” . Dla Topolskiego świadomość historyczna jako element
świadomości społecznej jest dynamicznym zjawiskiem obejmującym zarówno wiedzę potoczną, jak i naukową lub elementy irracjonalne (np. mity i legendy) oraz
38
wartości . Natomiast Jan Pomorski przeprowadził istotną z punktu widzenia teoretyczno-metodologicznego analizę przestrzennych i czasowych kontekstów znaczeniowych pojęcia „społecznych funkcji historii”. U podstaw analiz leży przekonanie
autora, że między historiografią i aktualnymi stosunkami społeczno-politycznymi
istnieje pewne sprzężenie zwrotne (np. obydwa zjawiska poszukują akceptacji
i legitymizacji w społecznej świadomości). Ciekawa jest także analiza kultury histo-

31
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rycznej autorstwa Jerzego Maternickiego39, przeprowadzona w kontekście wyodrębnionych przez niego dwunastu motywów czytelnictwa, m.in. genetycznych,
teoretycznych (filozoficznych, prawnych), kulturologicznych, ideologicznych,
technologicznych i politycznych. Autor rozpatruje kulturę czytelniczą w szerszym
kontekście kultury ogólnej jako efekt socjalizacji pierwotnej i narzędzie społecznej
komunikacji historycznej.
Do badań nad wielowymiarowością treści pamięci nawiązują także inne
zamieszczone w tomie teksty socjologów i historyków. Przykładowo tekst Barbary
S z a c k i e j porusza kwestię pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego po II wojnie światowej. Użyteczna poznawczo jest analiza procesów rozumienia i interpretacji fenomenów historycznych w doświadczeniu biograficznym różnych pokoleń
respondentów (dziadków, rodziców, młodzieży), którzy zostali lub nie doświadczeni
wojną oraz pochodzili z różnych regionów Polski. Przedstawione w tym fragmencie
wyniki badań jakościowych i ilościowych dynamizują opis pokoleniowych przemian pamięci na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci XX w. i umożliwiają czytelnikowi głębszy wgląd w jego istotę (np. zwrócenie uwagi na kluczową rolę przekazu
rodzinnego, przemilczania, uprawomocnienia i wartościowania wiedzy historycznej). Generacyjny wymiar obecności tematyki Holocaustu w świadomości i wiedzy
historycznej Polaków uwzględnił Feliks T y c h, sytuując ją w szerszej europejskiej
40
i północnoamerykańskiej perspektywie .
Doświadczenie wojennej biografii na przykładzie socjologicznej analizy nar41
racji o Kresach obecne jest w tekście Kai K a ź m i e r s k i e j . Autorka podkreśliła
wpływ specyfiki opisywanego obszaru geograficzno-historycznego na doświadczenie wojny (początek wojny, ucieczki, deportacje, koniec wojny). Interesujące
jest ukazanie zależności między potencjałem narracji o Kresach a jej strukturą,
społecznymi funkcjami narracji biograficznych (np. możliwościami mobilizacji
pamięci zbiorowej, legitymizacją doświadczeń wojennych, kształtowaniem świadomości młodego pokolenia) oraz ich rolą w kształtowaniu tożsamości i percepcji
rzeczywistości.
Problematykę procesu transmisji obrazów przeszłości poruszyła także Anna
S a w i s z, zwracając uwagę na pamięciotwórczą rolę narodowego kanonu historycznego, w tym oficjalnego (kształtowanego przez instytucje państwowe) i nieoficjalnego (uznawanego przez społeczeństwo za ważny). Autorka, inspirując się teorią
przemocy symbolicznej, kategorią pola i habitusu Pierre’a B o u r d i e u, podkreśliła
wzajemne oddziaływania obydwu kanonów i ich wpływ na obecność lub nieobecność
określonych tematów w przestrzeni publicznej, np. Armii Krajowej czy Katynia.
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Powojenne przemiany pamięci analizuje również Robert Traba42, nawiązując
m.in. do badań nad świadomością historyczną polskiej inteligencji prowadzonych
43
przez Barbarę Szacką (1965, 1977, 1988) . Zaproponowane przez Trabę fazy przemian pamięci zbiorowej w Polsce wyznaczają ramy czasowe analizy i uwzględniają
zróżnicowaną zawartość treściową toczących się w ich ramach procesów. Są to
fazy: „pamięci żywej” (1944/45–1949), „pamięci zalegalizowanej” (1950–1970),
44
„reanimacji pamięci” (po 1980) i „odzyskiwania pamięci” (po 1989) . W kontekście
tychże faz ciekawa jest przeprowadzona przez Roberta Trabę na przykładzie pomników (jako symboli pamięci) dekonstrukcja procesów dotyczących pamięci. Mamy
do czynienia z użyteczną teoretycznie i empirycznie sekwencją przeobrażeń zawartości pamięci — od traumatycznych doświadczeń i emocjonalnej pamięci prywatnej
(autor przywołuje osobiste motywy doświadczeń wojennych jednego z prekursorów
45
polskiej myśli zachodniej, Zygmunta W o j c i e c h o w s k i e g o ) przez monopolizację pamięci w wymiarze ideologicznym, propagandowym i martyrologicznym aż
po zapisywanie białych plam (np. Katyń).
Rozważania Barbary Szackiej i Roberta Traby uzupełnia analiza specyficznego
wymiaru orientacji Polaków względem czasu autorstwa Elżbiety T a r k o w s k i e j.
Autorka wyeksponowała współczesną polską osobliwość orientacji temporalnej,
polegającą na przejawianiu postawy prezentystycznej i znacznej redukcji perspektywy przyszłości (lub jej braku) oraz poszerzeniu horyzontu czasowego w przeszłość. Znalazło to odbicie w charakterze więzi międzygrupowych, atomizacji,
pasywności w działaniu itd. Zdaniem Tarkowskiej charakter „społeczeństwa czekającego” ukształtowały zarówno czynniki globalne, jak i lokalne, w tym uwarunko46
wania cywilizacyjne, historyczno-społeczne, systemowe i kulturowe .
W tekście Andrzeja S z p o c i ń s k i e g o Die gesellschaftliche Funktion von
Symbolen znajdujemy analizę zjawiska funkcjonowania pamięci w kulturze przez
pryzmat społecznej funkcji symboli. Przydatne badawczo jest zwrócenie uwagi
47
na rolę nośników pamięci , czyli ważnych zdarzeń i postaci, które w konkretnym
kontekście społeczno-historycznym reprezentują istotne dla grupy wartości. Jednocześnie na przykładzie Pana Tadeusza Szpociński wskazuje, że owa ważność
konkretnego nośnika może zarazem bazować na jakiejś idei (np. propagować ideę
patriotyzmu) lub pełnić funkcję zwornika wartości i idei. Wprowadzona w nawią48
zaniu do rozważań Witolda K u l i kategoria historycznego kanonu grupy (w tym
przypadku narodu) jako czynnika konstytuującego tożsamość grupową podkreśla
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czynnik obiektywizacji i wspólnotowości uznawanych przez nią elementów kultury
(miejsc pamięci). Za inspirującą uważam także sformułowaną przez Szpocińskiego
propozycję uwzględnienia w badaniach pamięci procesu autonomizacji symboli
identyfikacji zbiorowej. Polega ona na oderwaniu się i uniezależnieniu się ważnych
symboli od ich wartości pierwotnej i funkcjonowaniu jako „miejsce”, któremu przyznawane mogą być zupełnie inne wartości.
49
Wątek społecznej funkcji symboli podjęli również Janusz T a z b i r , Andrzej
50
P a c z k o w s k i i Elżbieta H a ł a s . Tazbir na przykładzie symbolicznego sporu
pomników i literatury pięknej oraz przemian ich znaczenia w różnych epokach
analizował pełnioną przez nie ważną funkcję — kształtowanie społecznej wiedzy
o przeszłości. Paczkowski rozpatruje problem przeobrażeń postaw wobec minionego systemu politycznego, osób i instytucji w Polsce (w tym Kościoła katolickiego)
oraz ich wartościowania, biorąc za przykład dwa elementy transformacji — lustrację i przemianę symboli (pomników, nazewnictwa ulic). Problematykę przeobrażeń
symboliki pamięci na przykładzie świąt państwowych i ich rolę w kształtowaniu
tożsamości zbiorowej Polaków porusza Elżbieta Hałas. Odnosząc się do trzech
pojęć: „kultury politycznej”, „pamięci zbiorowej” i „polityki symbolizacji”, autorka
interpretuje przemiany w ustanawianiu i stosowaniu symboliki świąt narodowych
przez państwo narodowe. Jest to ciekawa, pragmatyczna i funkcjonalna dekonstrukcja kalendarza świąt państwowych (w okresie od Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do III Rzeczypospolitej) i ruchu społecznego „Solidarności” jako szczególnego
nośnika znaczeń, przeprowadzona w kontekście transformacji politycznej 1989 r.
Klamrą spinającą powyższe fragmenty są teksty Jerzego S z a c k i e g o oraz
51
Marka Z i ó ł k o w s k i e g o. Szacki w tekście Tradition zaproponował koncepcję
rozumienia tradycji jako przedstawienia przeszłej rzeczywistości oraz jej badania
i analizowania w trzech komplementarnych ujęciach: czynnościowym (rozumianym
jako transmisja społeczna i dynamiczny proces selekcji przekazywanych generacyjnie dóbr/treści), przedmiotowym (rozumianym jako „dziedzictwo społeczne”,
z naciskiem na to, jakie dobra są przekazywane) oraz podmiotowym (tradycja sensu
stricto, uwzględniająca stosunek danego pokolenia do dziedziczenia, niezależnie od
stopnia autentyczności). W ujęciu Szackiego widoczne jest więc przesunięcie optyki
w kierunku kulturowo konstruowanego znaczenia kategorii tradycji.
Socjolog Marek Ziółkowski, nawiązując w analizie do „pamięciologicznych”
prac klasyków (Niny Assorodobraj, Pierre’a Nory, Barbary Szackiej i Jerzego
Szackiego), wyróżnił cztery podstawowe funkcje pamięci społecznej: poznawczo-idiograficzną, poznawczo-refleksyjną, emocjonalno-oceniającą i instrumentalno52
-legitymizującą . Powyższe ujęcie systematyzuje wielość pól, w jakich pamięć
49
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funkcjonuje i oddziałuje na jednostki i grupy. Dodatkowo osadzenie analiz w kategoriach wartości i postaw oraz w kontekście społeczno-historycznym (autor odnosi się
do dwudziestowiecznych przemian, które dokonały się w Polsce i regionie) umożliwia połączenie subiektywnego i obiektywnego wymiaru procesu pamiętania.
W tomie V znalazły się także teksty, które równie dobrze mogłyby zostać
opublikowane w tomie IV jako bardzo dobre przykłady dopracowanych w szczegółach warsztatów metodologicznych socjologa — mam tu na myśli teksty Joanny
53
K u r c z e w s k i e j Lokale Gemeinschaften und kollektives Gedächtnis i Marka
C z y ż e w s k i e g o — Repatriierte und Vertriebene. Wechselseitige Vorurteile
54
in autobiografischen Bereichen . Kurczewska, nawiązując m.in. do Anthony’ego
D. S m i t h a, Roberta D. P u t n a m a, Ulricha B e c k a i Maurice’a H a l b w a c h s a,
dokonała rekonstrukcji pojęcia społeczności lokalnej, a w szczególności pamięci
lokalnej w kontekście „narodowej ramy” (odróżniając przy tym analitycznie pamięć
lokalną i narodową). Za trafne uważam spostrzeżenie autorki o ograniczonej liczbie innowacyjnych teoretyczno-empirycznych studiów łączących tematykę lokalną
i regionalną z problematyką pamięci i tradycji. Czyżewski natomiast uwzględnił
czynnik regionalny i narodowościowo-etniczny w doświadczeniu dwóch odmiennych przypadków o podobnym tle migracyjnym — „repatriantów” i niemieckich
wypędzonych z okresu II wojny światowej (w tekście znalazła się analiza przypadku
polskiej „repatriantki” przebywającej na Mazurach zimą 1945/1946). Jako interesujące poznawczo postrzegam połączenie analiz tekstów (np. materiału autobiograficznego) na poziomie mikro z makropoziomową analizą procesów historycznych
i politycznych. Mamy więc do czynienia z wzajemnym oddziaływaniem historii zdarzeniowej i pamięci o wydarzeniach, wielowątkowymi przedstawieniami procesów
stereotypizacji i uprzedzeń motywowanymi dyskursywnie (np. negatywnymi poglądami o kobietach mazurskich utożsamianych z Niemkami).
Pewien niedosyt wywołuje brak tekstów „wielkich nieobecnych”, dwóch
Polaków, którzy wnieśli ogromny wkład w rozwój światowej nauki (socjologii,
antropologii, filozofii i pedagogiki), tj. Floriana Znanieckiego i Bronisława M a l i n o w s k i e g o. Pierwszy z nich, twórca systemu „socjologii kulturalistycznej”, uznawany jest za socjologa i filozofa polskiego oraz amerykańskiego, drugi natomiast,
filar paradygmatu funkcjonalnego w socjologii i antropologii, jest reprezentantem
55
nauki polskiej i brytyjskiej . Wprawdzie redaktorzy tomu klarownie uzasadniają
motywy selekcji (wyłączenia również innych klasyków socjologii polskiej, jak
53
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Ludwika G u m p l o w i c z a, Antoniny Kłoskowskiej czy Józefa C h a ł a s i ń s k i e g o — przykłady można by mnożyć), tzn. obecność autorów i wymierne znaczenie ich twórczości w nauce zachodniej, jednak wobec opublikowania w języku
polskim antologii tekstów niemieckich i zachodnioeuropejskich innych światowej sławy klasyków, np. Między historią a pamięcią (2013), Historię wzajemnych
oddziaływań (2014) i (Kon)teksty pamięci (2014) Aleidy Assmann, w omawianej
antologii powinny znaleźć się również teksty obu Polaków. Zresztą obaj idealnie
wpisywaliby się w zamysł projektu Polsko-niemieckich miejsc pamięci, bowiem są
to klasycy transnarodowi i interdyscyplinarni, których twórczość zapoczątkowana
w pierwszych dekadach XX w. pozostaje nośna po dziś dzień. Poza licznymi odwołaniami do koncepcji tych uczonych w rozmaitych publikacjach, o ich znaczeniu
świadczy choćby fakt, że na sesji prezydenckiej Międzynarodowego Towarzystwa
Socjologicznego (International Sociological Association, ISA), zorganizowanej
w trakcie XVIII Światowego Kongresu Socjologii w Yokohamie w 2014 r., wspomniano istotny wkład w rozwój dyscypliny tylko (i aż) trzech wielkich socjologów
56
polskich: Znanieckiego, Malinowskiego oraz Zygmunta B a u m a n a .
W tym kontekście postrzegam jako wartościową dyskusję Roberta Traby i Petera
57
Olivera Loewa zamieszczoną na początku tomu piątego jako rodzaj wprowadzenia .
Z pewnością wyjaśnia ona czytelnikowi nieznającemu socjologii polskiej meandry
jej historii i instytucjonalizacji. Na uwagę zasługuje zwłaszcza podkreślenie przez
rozmówców polskich uwarunkowań badań pamięci: historycznych i społeczno-politycznych, związanych z doświadczeniem wojny, masowymi migracjami powojennymi, rokiem 1968 czy okresem po roku 1989, wreszcie zaś wynikających z rozwoju
badań, które osadzają narodową narrację w regionalnych i lokalnych perspektywach.
Moim zdaniem istotny i inspirujący dla warsztatu metodologicznego socjologa
(i nie tylko) jest otwarty charakter omawianych pięciu tomów i tkwiący w nich
potencjał analityczny, czyli możliwość stałego zwrotnego transferu idei, koncepcji,
definicji i metod pomiędzy dyscyplinami.
Nigdy też w projekcie o tak szerokim zasięgu nie zastosowano podejścia funkcjonalnego. Socjologom z pewnością przywodzi ono na myśl paradygmat funkcjonalny
lub strukturalno-funkcjonalny związany m.in. z Bronisławem Malinowskim i jego
kategorią funkcji, Robertem K. M e r t o n e m i kategoriami dysfunkcji i eufunkcji
(funkcji pozytywnych), funkcji jawnych i ukrytych czy z Talcottem P a r s o n s e m
i opracowanym przez niego schematem analitycznym AGIL (podsystemów funkcjonalnych: adaptacji, osiągania celów, integracji, systemu podtrzymywania wzorów
56
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i usuwania napięć)58. Niemniej powyższe paradygmaty praktykowane w socjologicznych badaniach osadzone były (i są) zawsze w konkretnych „ramach”, które
wprawdzie stanowią pas transmisyjny między schematem teoretyczno-analitycznym
a badaną rzeczywistością społeczną, ale jednocześnie nadają analizom ramowy,
zamknięty charakter, czego redaktorzy Polsko-niemieckich miejsc pamięci starali
59
się unikać. Swoiste uwolnienie, paradygmatyczny turn , czyni omawiane dzieło
pomysłem nowatorskim, umożliwiającym analizę kultur pamięci więcej niż dwóch
różnych społeczności, porównanie wielopoziomowych fenomenów historycznych,
np. różnych narodów, obszarów geograficznych, epok i dyscyplin.
Propozycja ta jest zatem poznawczo i analitycznie płodna, ponieważ umożliwia „mapowanie” możliwie szerokiego dyskursu „pamięciologicznego”, wytworzenie przestrzeni dla powstania nowych tendencji badawczych, skierowanie uwagi na
inne perspektywy. Otwarcie się i uwolnienie od paradygmatycznych założeń własnej
dyscypliny naukowej oraz przyjęcie zaproszenia autorów Polsko niemieckich miejsc
pamięci do nieskrępowanego odkrywania nowych pól badawczych, łączenia często
odmiennych i/albo rozbieżnych punktów widzenia i praktyk sprzyjają konstruktywnemu opisowi i analizie fenomenów historycznych.
Pewne wątpliwości może budzić wybór konkretnych miejsc pamięci. Nie jest
to jednak zarzut, a efekt dialogiczności esejów, które zmuszają czytelnika do ciągłej refleksji i stawiania pytania o to, które miejsca pamięci można by uwzględnić
zamiast już opisanych i dlaczego tego nie uczyniono?
Sądzę, że zespół redakcyjny wystarczająco klarownie uzasadnił proces selekcyjno-definicyjny. Jest on jego i autorów arbitralną decyzją, opartą jednakże na
opracowanej jednolitej metodologii badań, która możliwie optymalnie porządkuje
postępowanie badawcze oraz sprawia, że uprawnione stają się analizy porównawcze. Z punktu widzenia socjologa chciałabym podkreślić ów metodologiczny walor
Polsko-niemieckich miejsc pamięci polegający na dbałości o ujednolicenie procesu
badawczego na każdym z jego etapów. Mimo że omawiana publikacja lokuje się
w dziedzinie nauk humanistycznych i ma charakter jakościowy, pomysłodawcy
i wykonawcy starali się zadbać o zachowanie procedur zapewniających trafność
opracowanych wskaźników oraz rzetelność narzędzia badawczego i wyników
60
pracy . Osobną kwestię stanowią natomiast różnice interpretacyjne, wynikające
z indywidualnego stylu piszących, reprezentowanej dyscypliny itd.
Procedury czy raczej zasady dotyczące przestrzeni interpretacyjnych i sposobu
ich rozumienia w sposób transparentny zarysowały pole analizy. Są nimi: 1) zasada
relacyjności i konstytuowania tożsamości, 2) zasada precyzji definicyjnej i jej granice, 3) zasada historyczności, 4) zasada długiego trwania i dynamiki, 5) zasada
interdyscyplinarności, 6) zasada dekonstrukcji, 7) zasada poliwalencji i funkcjonal58
59
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ności, 8) zasada zmiennej geometrii, 9) zasada parytetu, 10) zasada kompatybilności
61
i komunikatywności .
Używając terminologii socjologicznej, redaktorzy już na etapie koncepcyjnym
62
zastosowali triangulację , łącząc interdyscyplinarnie podejścia badawcze, co do
pewnego stopnia zminimalizowało wpływ specyfiki użytych w badaniach metod na
63
opisywane miejsca pamięci .
Podsumowując, uważam, że istotnym walorem omawianych tomów jest ich dialogiczność i polifoniczność. Dialogiczność rozgrywa się nie tylko pomiędzy tomami,
lecz także wewnątrz każdego z nich — inter- i intratekstualnie. Co więcej, zapewniona została także na poziomie tego, co niewypowiedziane — zgodnie z otwartą
koncepcją esejów autorzy pozostawiają przestrzeń do interpretacji. Dialogiczność
zachodzi także między autorami oraz perspektywami czasowymi i przestrzennymi
prezentowanych esejów. W ten sposób zapewniono uniwersalizację znaczeniową
opisanych miejsc pamięci i umożliwiono ich (re)interpretację, nie pozbawiając przy
tym pamięci analizowanych znaczeń i symboliki fenomenów historycznych. Polifoniczność natomiast polega na wyzbyciu się utartych schematów interpretacyjnych,
zakorzenionych w tradycjach badawczych poszczególnych dyscyplin naukowych,
skierowaniu uwagi na przenikanie się idei, wzajemne oddziaływanie kultur pamięci
i stworzenie wielogłosowej rzeczywistości słowno-znaczeniowej.
Oddane do rąk czytelnika wielotomowe dzieło pod wieloma względami ma
charakter innowacyjny, stanowi interesującą intelektualną propozycję „wyjścia
poza...” i „otwartości” wobec tekstu zarówno na poziomie teoretycznym, interpretacyjnym, jak i empirycznym. Owa propozycja jest wielowymiarowa, przebiega
wzdłuż i w poprzek (sub)dyscyplin naukowych. Prowokuje wręcz do uczynienia
siebie, reprezentowanej dyscypliny naukowej (w przypadku autorki niniejszego
artykułu — socjologii) i własnego postrzegania zjawisk zdolnym do konstruktywnej
samokrytyki. Chodzi przy tym o taki rodzaj krytyki, który skłania do wyjścia poza
ramy i schematy myślowe własnej dyscypliny naukowej i przyjrzenia się jej z wielu
perspektyw, a jednocześnie usieciowienia wiedzy, doświadczeń i umiejętności opisu
zjawisk oferowanych przez inne dyscypliny. Interdyscyplinarne i transnarodowe rites
64
de passage , które oferują Polsko-niemieckie miejsca pamięci, uwrażliwiają i kierują uwagę ku nowym/innym punktom widzenia, eksponują przestrzenie wspólne
i oddzielne zjawisk oraz dynamizują omawiane miejsca pamięci.
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Polsko-niemieckie miejsca pamięci / Deutsch-Polnische Erinnerungsorte.
On crossing „borders” and opening up to the „new”
The article discusses a publication entitled Polsko-niemieckie miejsca pamięci (Polish-German
Sites of Memory), with four volumes in Polish and a fifth volume in German, presenting the work
of Polish scholars in the sphere of memory studies. The author examines the methodological
premises of the publication, including its theoretical-analytical basis in the form of Pierre
Nora’s category of lieux de mémoire (sites of memory) and Klaus Zernack’s concept
of Beziehungsgeschichte (history of mutual relations). She analyses the essays examining
three types of memory sites: shared, separate and parallel, concerning a wide range of social
phenomena, including those from the political, socio-cultural and historical-geographical
spheres. In addition, she discusses the main assets of the publication, namely its dialogic
and polyphonic nature as well as innovativeness in theoretical, empirical and interpretative
terms, all in large measure going beyond common interpretative patterns. The author
stresses the significance of the open nature of the publication, which makes it possible to
conduct analyses on many levels, i.e. pre- and postnational, regional and transnational as
well as spatial-temporal and intergenerational. She also emphasises the value of the ordered
and uniform, as much as possible, course of study, observance of procedures, appropriate
selection of indicators and reliability of the research tool making it possible to conduct
comparative analyses between texts. Particular attention is paid to Volume 5, Erinnerung auf
Polnisch. Texte zu Theorie und Praxis des sozialen Gedächtnisses, which closes the Germanlanguage edition. The author analyses classic texts by Polish sociologists, philosophers
and historians included in it, texts dealing with the theory of memory and contentious issues
in memory studies in Poland.
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MICHAŁ KOPCZYŃSKI
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Od słowa do liczby i z powrotem: refleksja na marginesie
dziejów statystyki i nauki o żywieniu*
Słowa klucze: historia statystyki, historia nauki o żywieniu
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„Są trzy rodzaje kłamstwa: kłamstwo, okropne kłamstwo i statystyka”. Te słowa
angielskiego premiera Benjamina Disraelego otwierają niekiedy podręczniki staty1
styki . Ma to być żart — pierwszy i ostatni w książce wypełnionej sformalizowanym
wykładem.
Kilka lat temu na jednym z internetowych forów ktoś zadał pytanie, jaki przedmiot akademicki dyskutanci wspominają najgorzej. Na niemal pół tysiąca odpowiedzi w ponad czterystu wskazano statystykę. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy
jest jej uniwersalność. Według jednej z definicji statystyka „to nauka o metodach
2
badań poświęconych liczbowo wyrażalnym właściwościom zbiorowości” . Na zbiorowość, o której mowa, mogą składać się dowolne elementy: ludzie, przedmioty,
cząsteczki, zwierzęta. Większość uczestników akademickich zajęć nie od razu rozumie, że prezentowane metody mogą mieć zastosowanie w zagadnieniach, które ich
właśnie interesują. Na niekorzyść statystyki — szczególnie na wydziałach humanistycznych — działa utożsamianie jej z matematyką. Statystyka jest działem matematyki stosowanej, ale od matematyki sporo ją różni. Jeśli matematykę potraktować
jako myślenie o pieniądzach, to statystyka jest umiejętnością ich liczenia. Różnica
zasadnicza.
To, że statystyka zagościła na dobre w programach większości kierunków studiów, odzwierciedla jej niebywałą ekspansję w XX stuleciu. Jeszcze w pierwszej

* Autor pragnie podziękować profesorowi Włodzimierzowi Lengauerowi za uwagi pozwalające
uczynić niniejszy tekst lepszym.
1
Np. TIMOFIEJUK, LASEK, PĘCZKOWSKI 1997, s. 1.
2
SZULC 1972, s. 13.
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połowie XIX w. była ona przydatna astronomom, fizykom i demografom, po części
także politykom. U progu XXI stulecia stała się nieodzownym narzędziem w przemyśle, wszystkich naukach doświadczalnych, ekonomii, naukach społecznych i, last
but not least, w historiografii. Do nauk społecznych wprowadził ją belgijski matematyk i astronom Lambert Adolph Q u e t e l e t (1796–1874).
Już jako młodzieniec Quetelet wykazywał wszechstronne zdolności. Pisał
wiersze, dramaty, tłumaczył poezję łacińską. Z uwagi na trudne warunki materialne
utrzymywał się z nauczania matematyki. Jego talenty w tym kierunku rozwinęły się
na tyle, że w wieku 23 lat obronił doktorat z geometrii analitycznej. Wkrótce zainteresowania Queteleta skoncentrowały się na astronomii i klimacie. Aby pogłębić wiedzę i zapoznać się rachunkiem prawdopodobieństwa, udał się do Francji. Zetknięcie
z tamtejszymi badaniami nad statystyką przestępstw spowodowało, że w młodym
Belgu odżyły dawne humanistyczne ciągoty. Choć od 1828 r. kierował obserwatorium astronomicznym w Brukseli, to gros energii poświęcił badaniu zagadnień społecznych z wykorzystaniem metod statystycznych. Ukoronowaniem prowadzonych
prac było ogłoszenie w 1835 r. zbioru studiów O człowieku i rozwoju jego zdolności,
3
albo fizyka społeczna . Dzieło Queteleta, dziś już nieco zapomniane, wywołało ożywioną dyskusję, w której padały argumenty za i przeciw stosowaniu liczb do badania
zachowań ludzkich. Podtytuł — „fizyka społeczna” — wyprowadził z równowagi
Augusta C o m t e ’ a, który uznał to za kradzież własnego pomysłu i wymyśloną
4
przez siebie naukę ochrzcił mianem socjologii .
Przekonanie, że liczby wyrażają istotę bytu głosili już pitagorejczycy, a pogląd
ten podzielał również Platon. Do tej formuły nawiązywał Quetelet, z tą jednak
istotną różnicą, że liczba była dla niego narzędziem pozwalającym poznać fizyczną
rzeczywistość w sposób empiryczny i zarazem obiektywny. Zastrzegał przy tym we
wstępie do swego opus magnum, że bardziej mu zależy na zaobserwowaniu zjawisk
5
niż na wyjaśnieniu ich genezy . Platon był więc znacznie bliższy matematyce czystej
niż Quetelet.
Wdarcie się metod matematycznych do nauk społecznych, dotąd zarezerwowanych dla opisu jakościowego, nie byłoby możliwe bez opracowania p r o s t e g o
z a p i s u l i c z b u ł a t w i a j ą c e g o l i c z e n i e, skonstruowania n a r z ę d z i
d o l i c z e n i a i wreszcie bez p r z e k o n a n i a, ż e l i c z b y n a l e ż y s t o s o w a ć d o o p i s u r z e c z y w i s t o ś c i i t o n i e t y l k o f i z y c z n e j, l e c z
t a k ż e s p o ł e c z n e j. Tak się składa, że wymienione wyżej warunki zostały spełnione w epoce wczesnonowożytnej, a szczególnie w XVII stuleciu, które było nie
tylko wiekiem wojen, kryzysu i absolutyzmu, lecz także przebudowy podstaw intelektualnych europejskiej cywilizacji.
3

QUETELET 1835. O Queteletcie vide m.in.: SHEYNIN 1986; STIEGLER 1986, s. 161–220;
PORTER 1986; HACKING 1990, s. 105–124.
4
LAZARSFELD 1961, s. 299.
5
TURNER 1986, s. 65–68.
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W starożytnej Grecji matematykę jako naukę i proste rachowanie (czyli arytmetykę)
dzieliła przepaść. O ile ta pierwsza była domeną uczonych, o tyle rachowanie pozostawiano ludziom zajmującym się znacznie mniej prestiżowymi zajęciami, takimi jak
choćby kupiectwo. Ślady tej dwoistości zauważyć można w systemach liczbowych,
które pozwalały na zapisanie poszczególnych liczb, ale nie ułatwiały praktycznego
liczenia. System attycki, oparty na kombinacji symboli przypisanych liczbom głów6
nym (jeden, pięć, dziesięć, sto, tysiąc, dziesięć tysięcy), miał charakter addytywny .
Chronologicznie późniejszy system joński, bazujący na kombinacji 27 liter, odszedł
od addytywności, utrudniając jakiekolwiek operacje na liczbach bez użycia abakusa
lub choćby pamięci. System rzymski przypominał system attycki, z tą jednak komplikacją, że obok dodawania do pierwszej zapisanej liczby pozostałych stosowano
także odejmowanie, tak jak przy zapisie liczb IX czy XIV. Wszystkie te systemy
sprawdzały się, gdy chodziło o z a p i s a n i e k o n k r e t n e j l i c z b y, jednak gdy
należało wykonać działanie, okazywały się niepraktyczne. Dla wykonania najprost7
szych obliczeń trzeba było posługiwać się abakusami .
Używany dziś prosty system zapisu liczb, który nazywamy arabskim, pochodzi
w istocie z Indii, a Arabowie jedynie go spopularyzowali. Rolę szczególną w tym
dziele odegrał Abu Jahar Muhammad Ibn Musa Al-Kwarizmi (783–830), matematyk urodzony w Chiwie, a działający w Bagdadzie. Był on autorem dwóch traktatów algebraicznych, z których jeden opisywał zasady indyjskiego systemu zapisu
liczb, a drugi poświęcony był rozwiązywaniu równań. Oba doczekały się łacińskich
przekładów w XII w., a później były wielokrotnie kopiowane. Jak to często bywało,
kopiści popełniali błędy, które z czasem utrwaliły się w praktyce językowej. Ze znie8
kształceń tych wzięły się słowa algebra oraz algorytm . To ostatnie jest zniekształconą formą nazwiska autora. Indyjski system zapisu liczb, z liczbą zero i zasadą
pozycyjności, pozwolił dokonywać pisemnych operacji na liczbach. Popularyzacja
cyfr arabskich nie przebiegała jednak szybko. Zarówno w kulturze arabskiej, jak
i w Europie jeszcze długo zwolennicy bardziej archaicznych sposobów stawiali skuteczny opór nowościom. Przez pewien czas w zapisie łączono oba systemy, np. liczba
9
1502 mogła wyglądać tak: M50II .
Dalsze uproszczenia zapisu wprowadzono już w renesansowej Europie. Znaki
‘+’ i ‘–‘ zastąpiły litery ‘m’ (minus) i ‘p’ (plus) w końcu XV stulecia. W połowie
XVI w. Anglik Robert Recode zaproponował znak ‘=’, a Flamand Simon Stevin
w 1582 r. ogłosił dzieło poświęcone ułamkom dziesiętnym i zaproponował sposób
ich zapisu. Wreszcie w 1591 r. François Viète zastosował literowy zapis wyrażeń
6
7
8
9

O cyfrach i liczbach vide IFRAH 2006.
CROSBY 1997, s. 42–46.
IFRAH 2006, II, s. 273–443.
CROSBY 1997, s. 113–116.
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algebraicznych, zmodyfikowany w XVII w. przez Kartezjusza. W ten sposób powstał
nowy język, uwolniony od dwuznaczności słów. Język, którym można było nie tylko
zapisywać liczby, lecz także objaśniać otaczające człowieka zjawiska.
MASZYNY

Ekspansja liczb, która rozpoczęła się w XVII w. i trwa do dziś, nie byłaby możliwa,
gdyby ludzkość nie dysponowała urządzeniami ułatwiającymi liczenie. Najbardziej
archaicznym i znanym wszystkim kulturom urządzeniem były dłonie. Wbrew pozorom można na nich liczyć nie tylko do dziesięciu. Jeśli rachować nie same palce,
lecz także stawy można na obu dłoniach doliczyć do trzydziestu, co bywa przydatne
10
np. przy wymienianiu 99 najpiękniejszych imion Allaha . Dłonie nie ograniczają
się jednak do tak małych liczb. Zgodnie z metodą opisaną przez Będę Czcigodnego (673–735), a zaczerpniętą z jeszcze starszej tradycji, za pomocą dłoni można
„zapisywać” liczby od 1 do 9 999. Na lewej ręce małym, serdecznym i środkowym
palcem zapisuje się jedności, dwoma pozostałymi palcami tej dłoni — dziesiątki.
Na prawej ręce kciuk i palec wskazujący służą do oznaczania setek, podczas gdy
pozostałe palce zapisują tysiące. Jeśli do tego dodać różne ułożenie rąk względem
tułowia, dojść można do miliona. Nieco trudniejsze są rachunki, choć zapomniane
już dziś mnożenie na palcach mogłoby przydać się dziatwie szkolnej czującej wstręt
do wkuwania tabliczki mnożenia.
Mimo zalet dłonie nie są narzędziem wystarczającym. Stąd konieczność zastosowania abakusa, przyrządu znanego zarówno Hindusom, Sumerom i Babilończykom, jak i starożytnym Grekom czy Rzymianom. Abakus był planszą, często całym
stołem, o powierzchni podzielonej równoległymi liniami, między którymi układano kamienie lub wykonane na wzór pieniędzy metalowe żetony (calculi). Jeśli
— a tak było najczęściej — urządzenie służyć miało liczeniu pieniędzy, wówczas
każda kolumna odpowiadała jednostce pieniężnej. W Europie Zachodniej, począwszy od X w., linie rozdzielały jednostki, dziesiątki, setki, tysiące itd. Zapis liczb na
abakusie był prosty, nawet bez znajomości zera. Aby zapisać liczbę 1026, wystarczyło kolumnę setek pozostawić pustą, a w pozostałych położyć odpowiednią ilość
żetonów. Mnożenie na abakusie przypominało mnożenie pisemne. Obliczenia były
jednak powolne, a bardziej skomplikowane operacje bywały koszmarem. Potwierdza to sam Johannes Kepler, który na początku Nowej astronomii pisał: „Drogi czytelniku, jeśli zmęczyła cię ta nudna procedura, pomyśl o mnie, który wykonał ją co
11
najmniej 70 razy” .
Człowiekiem, który spowodował, że liczenie stało się szybsze, był Szkot John
Napier (1550–1617), matematyk i astrolog na co dzień wykorzystujący w swych
10
11

IFRAH 2006, I, s. 152–190.
GINGERICH 2004, s. 56.
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badaniach liczby. Służyły mu one do analizy Apokalipsy św. Jana w celu ustalenia,
kiedy nastąpi koniec świata. Szukając sposobu na ułatwienie obliczeń, Napier odkrył
logarytmy oraz skonstruował „kości Napiera” — przyrząd przyspieszający mnożenie
i dzielenie wielocyfrowych liczb. Logarytmy pozwalały zastąpić mnożenie i dzielenie znacznie prostszymi dodawaniem i odejmowaniem. Zamiast mnożyć, wystarczy
w tablicy logarytmicznej (lub na suwaku wynalezionym w 1620 r.) znaleźć logarytm mnożnej i mnożnika, dodać je do siebie i rozlogarytmować sumę. Podobnie
jest w przypadku dzielenia, tyle że od logarytmu dzielnika należało odjąć logarytm
12
dzielnej, a różnicę rozlogarytmować .
W tym samym XVII w., stuleciu rewolucji naukowej, pojawiły się pierwsze
mechaniczne urządzenia liczące. Za najwcześniejszy uchodzi zegar rachunkowy
Wilhelma Schickarda, skonstruowany w 1623 r. dla Keplera. Maszyna ta zbudowana
została w jednym egzemplarzu, który spłonął niecały rok później i do dziś nie wia13
domo, czy rzeczywiście wykonywała obliczenia . Zachowała się natomiast machina
arytmetyczna Pascala (1623–1662). Zbudowana w 1642 r. miała przyspieszyć obliczenia, które młody Pascal wykonywał dla ojca pracującego jako poborca podat14
ków . Choć dzieło Pascala nie upowszechniło się, to dało początek licznym, mniej
lub bardziej udanym konstrukcjom mechanicznym. Kości Napiera i suwak logarytmiczny trzymały się jednak mocno aż do połowy XIX w., a nawet dłużej.
ISTOTA REWOLUCJI NAUKOWEJ

Początków postrzegania świata w kategoriach liczb i wielkości poszukiwać należy
już w epoce odrodzenia, a jego pionierami byli artyści. Zdaniem amerykańskiego
historyka Alfreda C r o s b y ’ e g o przykładem postrzegania świata w kategoriach
15
liczb jest perspektywa linearna w renesansowym malarstwie . Dostosowanie wielkości umieszczonych na obrazie postaci do ich ulokowania w przestrzeni, a nie znaczenia w hierarchii jest niczym innym jak zastosowaniem zasad geometrii.
Wierne oddanie proporcji wymagało pomiarów, tymczasem brakowało odpowiedniej skali. Pierwszy przyrząd do mierzenia ciała ludzkiego skonstruowany
przez Leona Battistę Albertiego w niczym nie przypomina dzisiejszych. Alberti nie
umieszczał jednostki na zuniformizowanej, abstrakcyjnej skali, jak robimy to dziś,
16
lecz mierzył proporcje poszczególnych części ciała . Próby Albertiego czy inspirowany traktatem Witruwiusza o architekturze rysunek Leonarda da Vinci przedstawiający nagiego mężczyznę wpisanego w koło i kwadrat dały początek popularnemu
w XVII w. kierunkowi medycyny, którego zwolennicy badali proporcje ciała pacjen12
13
14
15
16

O Napierze vide NAPIER 1834.
FREITAG LŐRINGHOFF 1978.
IFRAH 2006, II, s. 618–620.
CROSBY 2996, s. 165–197.
TANNER 1981, s. 35–40.

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

742

MICHAŁ KOPCZYŃSKI

tów, interpretując odstępstwa od ideału jako dowód predyspozycji do zapadania na
17
różne choroby .
Cytowany wyżej Alfred W. Crosby uważa, że kolejnym aspektem widzenia
rzeczywistości przez pryzmat liczb było upowszechnienie, począwszy od schyłku
XIV w., księgowości dwustronnej. Dotychczasowy sposób rejestracji wydatków
i wpływów nie sprzyjał przejrzystości. Z następujących po sobie wpisów zapisanych
w formie narracyjnej trudno było zorientować się, czy konkretne operacje przyniosły straty, czy zyski, tym bardziej że przy ówczesnych warunkach komunikacyjnych
transakcje o zasięgu międzynarodowym trwały długo. Jak wiele pomysłów ułatwiających handel, księgowość dwustronna była pomysłem włoskim. Początkowo
wpływy zapisywano w pierwszej części księgi, a wydatki na końcu. Z czasem zdecydowano się na praktyczniejsze zestawianie operacji na dwóch sąsiednich stronach — po jednej winien, po drugiej ma. Tak narodziła się księgowość dwustronna,
pozwalająca na bardziej racjonalne planowanie i ocenę przedsięwzięć. Spopularyzował ją franciszkanin Luca Pacioli twierdzący z przekonaniem, że wszystkie dziedziny ludzkiej wiedzy — od nauk kupieckich, przez astrologię, architekturę, taktykę
wojenną, po dialektykę i teologię — są przesycone matematyką. W odrębnej księdze
wielkiego traktatu zatytułowanego Summa de arithmetica, geometria, proportioni
18
et proportionalita opisał dwustronną księgowość . Całość dzieła wydano dwa razy
(1494, 1523), ale rozdział o księgowości publikowano wielokrotnie, zarówno po
19
włosku, jak i w tłumaczeniach na inne języki nowożytne .
Dzieło Paciolego zapowiadało ekspansję matematyki w XVII stuleciu. Nie miejsce tu na opisywanie osiągnięć uczonych tej miary co Kartezjusz, Newton, Pascal
czy Huygens. Wskazać jednak trzeba pojawiający się dopiero w tym stuleciu ścisły
związek nauki podstawowej z zastosowaniami praktycznymi. To wszak w XVII w.
arytmetyka kojarzyła się profanom z artylerią, a geometria z fortyfikacją. O silnym
związku teorii i praktyki zaświadcza w Budownictwie wojennym Józef Naronowicz-Naroński: „Może bydź matematyk tylko matematykiem, a nie bydź ingenierem,
lecz ingenier musi być matematykiem. Jako tedy daleko zacniejszą z nauką prak20
tyka od samej nauki, tak też ingenier od gołego theoretice matematyka” . Widzenie
świata w kategoriach liczby i interpretowanie go w duchu zasad mechaniki wyszło
poza krąg uczonych, artystów i kupców. Nie były więc dla nikogo szokiem słowa
Galileusza: „Księga natury pisana jest w matematycznym języku, jej znakami pisar-

17

TANNER 1981, s. 45–49.
Polskie wydania księgi o rachunkowości z dzieła Paciolego: SCHEFFS 1939, PACIOLI 2007.
19
Geneza księgowości dwustronnej i jej związku z kapitalistyczną racjonalnością, którego doszukiwali się Weber i Sombart, jest dziś ogromnym polem badawczym. Krótkie podsumowanie literatury
daje CHIAPELLO 2007.
20
Cytuję za: ORŁOWSKI 2013, s. 6.
18
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skimi są trójkąty, koła i inne figury geometryczne, bez których pomocy ani słowa
21
z niej zrozumieć nie podobna” .
Galileusz zapowiadał nie tylko nowy sposób opisu świata, ale także dochodzenia
do ustaleń. Obok logicznej spekulacji dominującej u scholastyków czy autorytetów
starożytnych, hojnie wykorzystywanych przez renesansowych humanistów, pojawił
się eksperyment zaplanowany dla potwierdzenia lub sfalsyfikowania jakiejś hipotezy. Była to całkiem nowa jakość w porównaniu z prostym doświadczeniem, czyli
nauką na błędach. Eksperyment wymagał ujmowania zjawisk w kategoriach liczb,
a współczesna cywilizacja opiera się właśnie na pomiarze. O istocie życia wiemy
wciąż niewiele, czego dowodem są wielkie spory światopoglądowe. Potrafimy natomiast owo życie zmierzyć za pomocą encefalografu.
NARODZINY STATYSTYKI

Początków statystyki próżno szukać w naukach ścisłych czy eksperymentalnych.
Historycy skłonni są dostrzegać jej genezę w rachunku prawdopodobieństwa, którego początki przypadają na wiek XVII, w angielskiej szkole arytmetyki politycznej
lub w opisach państw sporządzanych od XVI w. przez włoskich, a potem niemieckich politologów. O takiej genezie świadczy etymologia terminu statystyka, wywodząca się z włoskiego stato, czyli państwo. Wczesne opisy państw pozbawione były
liczb choćby dlatego, że nie było skąd ich brać. Pojawiają się one za to u autorów
należących do getyńskiej szkoły nauk o państwie, której korzenie sięgają myśli działającego w Helmstedt w drugiej połowie XVII w. Hermanna Conringa. Conring jako
bodajże pierwszy prowadził wykłady z przedmiotu Staatenkunde, zwanego póź22
niej statystyką . Ważne miejsce w tym nurcie zajmuje działający w stuleciu XVIII
Gottfried Achenwall (1719–1772), któremu dość powszechnie, choć chyba błędnie,
23
przypisuje się użycie po raz pierwszy terminu statystyka .
Drugim źródłem współczesnej statystyki jest rachunek prawdopodobieństwa,
którego podwaliny stworzył w połowie XVII w. Pascal, usiłując rozwiązać problem
zadany przez pewnego pechowego hazardzistę. W wieku XVIII, za sprawą Bernoullie’ch, de Moivre’a, Laplace’a i Gaussa, rachunek prawdopodobieństwa awansował
do rangi pełnoprawnego działu matematyki. Praktyczne zastosowania znajdował
24
przede wszystkim w matematyce ubezpieczeniowej oraz w astronomii . Próby
zastosowania rachunku prawdopodobieństwa do zagadnień społecznych nie powiodły się głównie dlatego, że matematycy usiłowali odnosić nową metodologię do jed-

21

Cyt. za: CHOJNACKI 1957, s. 570.
LINDENFELD 1997, s. 20–22; DEROSIÈRE 1998, s. 19–23.
23
O Achenwallu vide STREIDL 2000, o sporze o pierwszeństwo użycia pojęcia statystyka OSTASIEWICZ 2014.
24
STIEGLER 1986; Probabilistic Revolution 1987.
22
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nostek, a nie do społeczeństwa rozumianego jako ich zbiór. Zabrakło wyobraźni,
przynajmniej do czasów Queteleta.
Trzecim, najbardziej właściwym źródłem współczesnej statystyki okazała się
arytmetyka polityczna, kierunek badań stworzony w drugiej połowie XVII stulecia
w Anglii pod wpływem dominującej w myśleniu o polityce gospodarczej doktryny
merkantylizmu. William Petty, jeden z twórców arytmetyki politycznej, tak charakteryzował jej cele: „Zamiast używać jedynie słów w stopniu wyższym i najwyższym
oraz uciekać się do argumentów spekulacyjnych, wstąpiłem na drogę [...] wyrażania
swych myśli w kategoriach liczby, wagi i miary, stosując li tylko argumenty pochodzące od doświadczenia zmysłów i rozważając jedynie te przyczyny, które posiadają
25
widoczną podstawę w naturze” . Równie dobrze słowa te mógłby napisać Galileusz.
Na przeszkodzie realizacji tej zapowiedzi stanął brak wiarygodnych liczb. Londyński kupiec John Graunt, autor wydanej w 1662 r. pracy poświęconej zaludnieniu
Londynu, dziś uchodzącej za pionierskie studium demograficzne, zauważył, że liczby
26
podawane w rejestrach ruchu naturalnego ludności nie są w pełni wiarygodne .
Trudności te nie odstraszyły jednak arytmetyków politycznych, którzy na szeroką
skalę stosowali odważne oszacowania. Mimo kontrowersyjnych metod przekonanie,
że liczby pozwalają na poznanie obiektywne przyniosło godne odnotowania wyniki.
Na podstawie danych dotyczących ludności Wrocławia angielski matematyk
i astronom Edmund Halley w 1693 r. sporządził pierwszą nowoczesną tablicę trwania życia ludzkiego, dając tym samym początek opartej na podstawach naukowych
statystyce ubezpieczeniowej. Następne generacje starały się skonstruować wzór ilustrujący ubywanie sił witalnych człowieka wraz z upływem lat. Z dzisiejszej perspektywy zadziwia wiara w niezmienność porządku umieralności, tak jakby życie
ludzkie niezależnie od epoki miało trwać tyle samo.
Anglik Arbuthnot i niemiecki pastor Süssmilch, idąc w ślady Graunta, zaobserwowali prawidłowość, że liczba urodzonych chłopców przewyższa urodzenia
dziewczynek w stałej proporcji 105 do 100. Chłopców rodzi się więcej, ale też ich
śmiertelność w dzieciństwie jest większa. W efekcie w grupie wieku, w której dochodzi do zawierania małżeństw, proporcje płci wyrównują się. Czyż nie jest to dowód,
że „boski porządek” — wyrażenia tego użył Süssmilch — ma na celu wspieranie
związków monogamicznych? „Boże, moje myśli podążają za Twoimi”, miał stwierdzić Newton. Te same słowa powtarzali zapewne arytmetycy polityczni, umacniając
się w przekonaniu, że za pomocą liczb można odkryć prawidłowości natury, o których nie śniło się badaczom stosującym metody opisowe.
Dalszy ciąg tej opowieści jest dobrze znany z podręczników i opracowań monograficznych. W skrócie narracja wygląda jak następuje: w XVIII stuleciu rozpoczyna
się era spisów powszechnych i w ten sposób — pod wpływem potrzeb nowoczesnych
25

Cytat pochodzi z przedmowy do Arytmetyki politycznej (1690), przytaczam za: KONFEROWICZ 1957, s. 33.
26
GRAUNT 1662.
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państw — lawinowo narasta masa danych liczbowych, które pozwalają, w sposób
nieobciążony błędami oszacowań, obiektywnie ocenić stan gospodarki i zdiagnozować społeczeństwo. Momenty zwątpienia w tej z gruntu teleologicznej narracji pojawiały się jedynie wówczas, gdy masa danych przekraczała techniczne możliwości
ich analizy. I na to jednak znalazły się sposoby w postaci nowych narzędzi, takich jak
arytmometr, a w dziedzinie spisów powszechnych — elektryczna maszyna Hermana
Holleritha. Nowe metody to technika szybkich i tanich badań sondażowych opartych
na próbach reprezentatywnych. Świat zatoczył więc koło — pitagorejski fetyszyzm
liczb biorący się z przekonania, że są one istotą bytu doskonalszą od postrzeganej
rzeczywistości zastąpiony został przez liczbowe fetysze, które choć oparte na systematycznie zbieranych danych, stają się obiektem kultu same w sobie. Wystarczy
27
wspomnieć o karierze wskaźnika PKB .
Zarysowany powyżej perfektybilistyczny obraz postępu ludzkich mocy poznania osiągnięty dzięki liczbom ma charakter wartościujący. Dobrze streszcza go znana
wypowiedź lorda Kelvina: „Jeżeli możesz mierzyć to, o czym mówisz, i wyrazić to
w liczbach, wiesz coś o tym; ale kiedy nie możesz tego mierzyć, kiedy nie możesz
28
tego wyrazić w liczbach, twoja wiedza jest uboga i niezadowalająca” . W tym sposobie rozumowania opis jakościowy staje się niepotrzebnym obciążeniem zacierającym klarowność liczb. Czy jednak tak jest rzeczywiście?
Pozostawmy wielką narrację dziejów statystyki i przyjrzyjmy się pojedynczemu
przykładowi z zakresu nauki o żywieniu, by sprawdzić, czy liczbowe poznanie
świata materialnego przekłada się na życiową praktykę.
LUDZIE, LICZBY I POKARMY

W odróżnieniu od astronomii czy fizyki medycyna dość długo wydawała się odległa
od kwantyfikacji. Galen wspominał o pożytku płynącym z istnienia skali pozwalającej porównywać natężenie gorączki, ale ani on, ani jego uczniowie nie skonstruowali
termometru. Do wyjątków należą lekarze aleksandryjscy z III w.p.n.e., wśród nich
Erasistratos z Keos, który, eksperymentując na ptakach, zaobserwował różnicę masy
29
spożywanych przez nie pokarmów i ich odchodów . Odkrycie to nie miało jednak
długo żadnych konsekwencji, a przez następne blisko dwa tysiące lat medycyna była
nauką używającą opisu, a nie miary. Podejście takie wspierał autorytet Hipokratesa,
który zwracał lekarzom uwagę, że w ich zawodzie nigdy nie można być niczego
pewnym. Przeciw metodom kwantytatywnym przemawiała również koncentracja na
indywidualnych przypadkach, bo przecież celem medyka jest wyleczenie konkretnego pacjenta z konkretnej choroby. Niewielkie znaczenie kwantyfikacji mogło być
27

Krótki zarys rozwoju metody daje w wykładzie noblowskim z 1984 r. Richard Stone, STONE

1984.
28
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TIMOFIEJUK, LASEK, PĘCZKOWSKI 1997, s. 2.
O kwantyfikacji w medycynie SHRYOCK 1961.
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też konsekwencją ubogiej wiedzy na temat fizjologii. W takich warunkach mierzenie
stawało się bardziej dziwactwem niż metodą prowadzącą do wyjaśnienia zjawisk.
Podobnie jak w naukach doświadczalnych, przełom w medycynie nastąpił
w okresie późnego renesansu i w stuleciu rewolucji naukowej. Do pionierów kwantyfikacji medycznej należał profesor medycyny teoretycznej w Padwie Santorio Santorio, autor wielokrotnie wznawianej jeszcze w XVIII w. rozprawy Ars de statica
medicina (1614). Skonstruowawszy pomysłową wagę, przez kilka dziesięcioleci
ważył siebie, wszystkie spożywane pokarmy i napoje oraz odchody. Jak sam pisał
w liście do Galileusza, w ciągu 25 lat przebadał w podobny sposób dziesięć tysięcy
pacjentów. W rozprawie nie przytoczył żadnych zapisów liczbowych, ale jeden
z jego aforyzmów wskazuje, że prowadzić musiał obliczenia. Jak pisał, „jeśli spożyje
się w ciągu dnia 8 funtów mięsa i napitków, to w drodze niedostrzegalnego oddychania wydala się 5 funtów”. Pozostałe trzy funty to masa odchodów. O istnieniu
„niedostrzegalnego oddychania” wiedziano oczywiście wcześniej, świadomi go byli
30
i Erasistratos, i Galen, ale to dopiero Santorio oszacował je liczbowo . „Niedostrzegalne oddychanie” to nic innego jak metabolizm, którego mechanizmu Santorio nie
mógł oczywiście znać.
Do kolejnego przełomu doszło dopiero w końcu XVIII w., w epoce rewolucji
chemicznej, której istotny element stanowiła kwantyfikacja. Milowy krok ku zrozumieniu istoty metabolizmu wykonał Antoine Lavoisier. Rozszerzając swe ustalenia
dotyczące mechanizmu utleniania, w latach 1778–1783 prowadził badania nad oddychaniem. Założył, że pobierany przez człowieka z otoczenia tlen nie służy — jak
dotąd sądzono — chłodzeniu serca, lecz utlenianiu substancji pokarmowych. Dążąc
do liczbowego uchwycenia rezultatów, Lavoisier i Pierre Simone Laplace posłużyli się kalorymetrem wodno-lodowym. Pierwszy kalorymetr był metalową puszką
o podwójnych ściankach. Wewnątrz urządzenia umieszczono świnkę morską, a przestrzeń pomiędzy ściankami wypełniono lodem. Ciepło emitowane przez zwierzę
topiło lód, a masa uzyskanej tym sposobem wody dawała się przeliczyć na ilość
31
emitowanego ciepła .
Zgilotynowany w czasie rewolucji — która zdaniem wydającego wyrok
sędziego nie potrzebowała uczonych — Lavoisier nie dożył wejścia w użycie ter32
minu kaloria . Jako pierwszy używał go jako nazwy jednostki ciepła potrzebnej do
podniesienia temperatury wody o jeden stopień Celsjusza francuski inżynier i chemik Nicolas Clément podczas wykładów wygłaszanych w Conservatoire des Arts et
Métiers w Paryżu w 1819 r. Wiemy o tym dzięki notatkom słuchaczy, wśród których

30

EKNOYAN 1999; KURIYAMA 2008. O miejscu Santoria w dziejach medycyny HISTORIA
MEDYCYNY 2004, s. 124–125 oraz SZUMOWSKI 2008 s. 450–451.
31
CARPENTER 2004, s. 638–639.
32
Jak to czasami bywa z sędziami, w przypadku rewolucji i uczonych szafarz rewolucyjnej sprawiedliwości mylił się głęboko, o czym przekonuje klasyczna monografia GILLISPIE 2004.
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był Nicolas Sadi Carnot33. W ten sposób otwarto drogę do interpretacji metabolizmu
w kategoriach termodynamiki, co prowadziło do niezwykle w owych czasach fascy34
nującego zestawienia organizmu ludzkiego z maszyną parową .
„JEDZ WIĘCEJ”, CZYLI BIOWŁADZA PERSWAZYJNA

Rozpowszechnienie kalorymetrii w badaniach nad fizjologią człowieka jest zasługą
niemieckich uczonych: Carla von Voita, Maxa Pettenkofera, Juliusa Roberta Meyera i Maxa Rubnera, którzy skonstruowali nowe modele kalorymetrów — tak wielkie, że pozwalały badać ludzi. Ostatni z wymienionych badaczy zakwestionował
dominujący od czasów Justusa Liebiga pogląd, że główną substancją odżywczą jest
białko. Z preferowanego przez Rubnera energetycznego punktu widzenia białka,
tłuszcze i węglowodany były równorzędnymi źródłami energii i mogły się wzajemnie zastępować. Od badaczy niemieckich technikę kalorymetrii przejął Amery35
kanin Wilbur Olin Atwater (1844–1907) . Atwater był kierownikiem pierwszego
w USA ośrodka badawczego podlegającego Departamentowi Rolnictwa, jednocześnie prowadził szereg badań kalorymetrycznych i popularyzował wiedzę o właściwym żywieniu człowieka. Do jego trwałych osiągnięć należy obliczenie zawartości
kalorycznej netto węglowodanów, białek i tłuszczy. Tak zwane liczby Atwatera
skorygowane o utratę energii w procesie trawienia i wydalania — cztery kalorie
z grama węglowodanów i białek oraz dziewięć kalorii z grama tłuszczu — używane
36
są powszechnie do dzisiaj .
Stawianie pytania: „po co?” w tekście opowiadającym o historii nauki wydaje
się z gruntu niestosowne, bo — jak wszyscy wiemy — naukę uprawia się z ciekawości. Czasem dochodzą do tego niższe pobudki merkantylne, ale do nich jeszcze
powrócimy w innym kontekście. Zarówno Max Rubner, jak i Wilbur Atwater prowadzili tyleż badania podstawowe, co i stosowane, więc pytanie: „po co?” nie jest
pozbawione sensu. Odpowiedź na nie wpisuje się w szerszy kontekst, któremu warto
poświęcić chwilę uwagi. Jak zauważa Michael Foucault, cechą charakterystyczną
dla przełomu modernizacyjnego była zmiana sposobu kontrolowania ludności przez
państwo. W społeczeństwach tradycyjnych wobec poddanych uznanych za łamiących normy społeczne lub występujących przeciw państwu władza stosowała bru33

HARGROVE 2006.
O konsekwencjach tego sposobu patrzenia dla rynku pracy vide RABINBACH 1992.
35
Atwater i jego dorobek wspominany jest w zasadzie w każdym podręczniku z zakresu żywienia
człowieka. Zwięźle CARPENTER 1994 oraz MUDRY 2009, s. 25–46.
36
Na temat badań kalorymetrycznych Atwatera oraz współczesnych metod vide NESHEIM, NESTLE 2012, s. 21–48. Jednostką energetyczną używaną w nauce o żywieniu jest kilokaloria (kcal), a nie
kaloria w rozumieniu chemicznym. Aby odróżnić obie jednostki niekiedy kilokalorie zapisuje się dużą
literą. W dalszym ciągu niniejszego tekstu idę za codziennym uzusem językowym i używam terminu
kaloria na oznaczenie kilokalorii (kcal).
34

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

748

MICHAŁ KOPCZYŃSKI

talną represję. Z drugiej jednak strony, jeśli postępowanie jednostki nie stanowiło
zagrożenia dla porządku publicznego, poddany nie był przez zwierzchność niepokojony, oczywiście poza sytuacjami, gdy miał wobec władzy jakieś zobowiązania.
Wraz z przełomem modernizacyjnym tradycyjną władzę opartą na represji zastąpiło
działanie wychowawcze i to stosowane prewencyjnie. Okrutne egzekucje w rodzaju
stracenia Damiensa w 1757 r. zastąpiło osadzenie we wzorcowych więzieniach typu
Panoptikonu opisanego przez Jeremy’ego Benthama. Represja ustępowała nadzorowi
i działaniom mającym na celu poprawę „zbłąkanego ucznia” w imię korzyści dla
niego samego, dla społeczeństwa i dla państwa. Represja oczywiście pozostawała,
ale jako ostatnia instancja. Rzecz jasna potrzebne też były nowe autorytety: obok tradycyjnie w tej roli obsadzonych duchownych pojawili się namaszczeni przez naukę
37
uczeni z lekarzami na czele . Władza represyjna ustępowała miejsca biowładzy.
Działalność Atwatera i Rubnera stanowi doskonały przykład perswazyjnej biowładzy. Obaj nawoływali do kontrolowania apetytu przez rozum, by w ten sposób
z jednej strony uzupełnić częste w ich czasach braki w wyżywieniu, a z drugiej
zminimalizować koszty utrzymania. Atwater starał się za pomocą kalorymetru precyzyjnie określić dzienne potrzeby energetyczne zależnie od płci, wieku i rodzaju
wykonywanej pracy. Z kolei Rubner w wydanej w 1913 r. pracy Wandlungen in der
Volksernährung poświęcił cały rozdział wykazaniu irracjonalności żywienia się
sprzedawanymi na ulicy kanapkami, które zyskały popularność na przełomie stuleci w Berlinie i innych dużych miastach niemieckich. Wedle obliczeń autora jedna
marka wydana na taką kanapkę dawała konsumentowi 1140 kalorii. Tymczasem za
tę samą markę wydaną w stołówce pracowniczej można było dostać 1919 kalorii,
a w publicznej kuchni — 3991 kalorii. Zdaniem Rubnera urbanizacja cechująca się
przejściem od wyżywienia bazującego na pokarmie roślinnym do bardziej urozmaiconego i opartego na mięsie niosła ze sobą paradoksalny skutek w postaci ukrytego
38
niedożywienia mieszkańców miast . Rubner nie sformułowałby swej pesymistycznej konkluzji, gdyby nie przyjął wstępnego założenia, że węglowodany, tłuszcze
i białka roślinne są tak samo wartościowymi źródłem energii, jak białko pochodzenia
zwierzęcego. W ten sposób Rubner i Atwater otworzyli szeroko wrota ujmowaniu
żywienia w kategoriach liczbowych.
Odkrycie witamin przez Kazimierza Funka i szybki przyrost literatury pokazującej związek pomiędzy ich deficytem a częstością występowania różnych chorób
39
stało się kolejnym przełomem w nauce o żywieniu . Choć odkrycie to różnicowało
uznawane za równorzędne składniki pokarmowe na zawierające mniej lub więcej
witamin, to wcale nie przywróciło do łask opisu. Atwater i Rubner rozumowali
w kategoriach maksymalizacji jednostek energii przy jednoczesnej minimalizacji
37

FOUCAULT 1995, 2009, 2011.
TREITEL 2008, s. 6–7. Dodajmy, że winą za ten stan uczony obciążał nierozsądnych, kierujących się modą konsumentów, a sposobem na zaradzenie sytuacji była akcja informacyjna.
39
CARPENTER 2003.
38
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kosztów, podczas gdy ich następcy dążyli do maksymalizacji zawartości witamin
w diecie. Tak oto na pierwotny dyskurs kwantyfikacyjny nałożył się dyskurs wtórny,
40
również oparty na kwantyfikacji . Odpowiedni udział witamin i minerałów można
osiągnąć nie tylko dzięki zbilansowaniu składników diety, lecz także przez zwiększe41
nie zawartości witamin ponad poziom naturalny . Ponieważ produkcja przemysłowa
witamin jest tania, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by wzbogacać nimi produkty,
które w naturze pozbawione są tych witamin czy składników pokarmowych. Przykładem mogą być płatki śniadaniowe lub sok pomarańczowy wzbogacone o wapń.
Nie chodzi tu o potępianie tego rodzaju praktyk ratujących osoby zagrożone osteoporozą i zarazem nietolerujące laktozy, lecz o przywołanie jednego tylko przykładu
pokazującego, jak dalece współczesny przemysł potrafi przetworzyć swe naturalne
surowce. Zarazem przykłady te pokazują na czym polega przywołany powyżej kwantytatywny dyskurs żywieniowy drugiego stopnia. Liczy się już nie tylko kalorie, lecz
także witaminy i minerały, co z jednej strony zachęca producentów do tworzenia
dziwacznych niekiedy kombinacji dietetycznych, a z drugiej — przyczynia się do
traktowania pokarmu w sposób analogiczny do lekarstwa.
W miarę postępów biochemii zmieniały się też ukazujące się od początku XX w.
oficjalne publikacje Departamentu Rolnictwa USA zawierające porady żywieniowe.
Pierwszą z nich opublikowano roku 1917, kolejne wydawano w okresie wielkiego
kryzysu, II wojny światowej i po jej zakończeniu. Wszystkie one odzwierciedlały
tyleż stan wiedzy o metabolizmie człowieka, co i problemy epok, w których powstawały. W poradniku z 1933 r. jeszcze silniej niż dotąd położono nacisk na maksymalne obniżenie kosztów wyżywienia, wychodząc z założenia, że niedożywienie
osób uboższych jest nie tyle konsekwencją ich niskich dochodów, ile braku wiedzy
o racjonalnym odżywianiu. W 1943 r. akcentowano konieczność takiego doboru
diety, by z jednej strony ograniczyć marnotrawstwo, a z drugiej dbać o wzmocnienie
organizmu w myśl dewizy „Stany Zjednoczone potrzebują nas silnych”. W edycjach
powojennych usunięto wojownicze konotacje, ale utrzymano zarówno dyskurs oparty
na liczbach, jak i wezwanie do spożywania produktów ze wszystkich podstawowych
42
grup pokarmowych, by w ten sposób zwalczać niedobory substancji odżywczych .
Nadal dominowało hasło: „Jedz więcej”.
OTYŁOŚĆ, CZYLI KLĘSKA KWANTYFIKACJI

W 1967 r., w odpowiedzi na program telewizji CBS bazujący na raporcie o niedożywieniu uboższych grup ludności w USA, senat powołał komisję do walki z tym
problemem. Na jej czele stanął senator George McGovern z Południowej Dakoty.

40
41
42

MUDRY 2009, s. 58–68.
O zaletach i ubocznych skutkach wzbogacania pokarmów NESTLE 2007, s. 298–314.
NESTLE 2007, s. 47–76.
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Prace komisji trwały dziesięć lat (1968–1977) i przyniosły zaskakujące rezultaty.
Okazało się, że to nie głód, lecz przejedzenie jest prawdziwym problemem mieszkańców USA. W styczniu 1977 r. zaprezentowano na konferencji prasowej raport
zatytułowany Dietary Goals for the United States. Pięć spośród sześciu zaleceń
sprowadzało się do nakazu: jedz mniej. Wzywano do zredukowania w diecie tłuszczy, tłuszczy nasyconych, cholesterolu, cukru i soli. Zalecenia wywołały oburzenie
producentów mięsa, hodowców drobiu, mleczarzy i wielu innych wpływowych
grup nacisku. Domagano się wycofania z raportu słów „zmniejszyć konsumpcję” i w ostatecznym kompromisie żądanie to zostało uwzględnione, co wywołało zresztą burzę krytyki. W ten sposób rozpoczęła się trwająca do dziś otwarta
walka między producentami żywności a organami regulacyjnymi i specjalistami od
żywienia, w której wszelkie środki — może poza zabójstwem pierwszego stopnia
43
— były już praktykowane .
Choć w czasach Atwatera specjalistów od żywienia interesował przede wszystkim niedobór, to zajmowano się również wydatkową stroną energetycznego bilansu
człowieka. Posługiwano się przy tym najpierw bezpośrednimi badaniami kalorymetrycznymi, a później bardziej zaawansowanymi metodami, takimi jak pomiar
ilości wydychanego dwutlenku węgla (kalorymetria pośrednia) oraz — od 1982 r.
— metodą podwójnie znakowanej wody. Jak się okazało, większość wydatkowanej
energii przypadała na metabolizm podstawowy. Choć wartości współczynnika metabolizmu podstawowego zależą od płci, wieku, wysokości, masy ciała i trybu życia,
ich udział w całkowitym zapotrzebowaniu organizmu na energię jest mniej więcej
stały. Przeciętny dzienny wydatek energii dla mężczyzn w wieku 31–50 lat, prowadzących umiarkowany tryb życia wynosi około trzech tysięcy kalorii, z czego na
metabolizm podstawowy przypada ich 1680. Piszący te słowa, mężczyzna po 50–tce
o tzw. słusznej masie ciała, prowadzący siedzący tryb życia, na metabolizm podstawowy zużywa dziennie 1961 kalorii, przy całkowitym dziennym zapotrzebowaniu
44
na energię wynoszącym 2353 kalorie .
Ewolucję od niedożywienia do przekarmienia dobrze ilustrują zmiany wskaźnika BMI (masa ciała w kg przez kwadrat wysokości ciała wyrażonej w metrach)
dziewiętnastoletnich szwajcarskich poborowych w latach 1875–2006. O ile na
początku badanej epoki średnia wartość BMI wynosiła 20,6, odsetek niedożywionych
(BMI<18,5) — 12%, a przekarmionych i otyłych (BMI>25) — blisko 1,5%, o tyle
w latach trzydziestych liczby te odpowiednio wyniosły 21,4, 5,5 oraz 3,9%. Można
by zakrzyknąć, że do tego momentu wysiłki szwajcarskich odpowiedników Rubnera i Atwatera okazały się skuteczne. Niemniej na początku XXI stulecia statystyka
uległa zmianie, a rozkład z lewostronnie skośnego, stał się skośny prawostronnie:

43

NESTLE 2007, s. 38n.
Spadek zapotrzebowania na energię jest nie tylko wynikiem trybu życia, ale i naturalnego zwolnienia procesów metabolicznych.
44
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średnia wyniosła 22,9, odsetek niedożywionych spadł do 4,4%, a przekarmionych
45
i otyłych wzrósł do 23% . A mowa przecież o dziewiętnastolatkach!
Podobne wnioski wysnuć można, obserwując dane amerykańskie. W wieku XIX
BMI dziewiętnastoletnich kadetów akademii wojskowych wynosiło ok. 20. Pierwszy
skok pojawiła się w latach dwudziestych XX w., a w latach osiemdziesiątych wartość
BMI dla ogółu amerykańskich dziewiętnastolatków wynosiła już 23. John K o m l o s i Marek B r a b e c podkreślają, że problem otyłości nie jest nowością powstałą
w latach osiemdziesiątych XX w., lecz procesem związanym ze zmianami cywilizacyjnymi. Pierwszy skokowy wzrost BMI nie przypadkiem nastąpił w epoce narodzin
kultury radia i samochodu. Drugi — w latach pięćdziesiątych — współwystępował
46
z początkiem kultury telewizji i fast-foodów . Jeszcze bardziej porażające są statystyki odnoszące się do osób dorosłych. W USA odsetek otyłych (BMI>30) wzrósł
z 15% w połowie lat sześćdziesiątych XX w. do 35% w roku 2005, a Polsce w okresie
47
2000–2014 podniósł się z 19 do 27% (mężczyźni) . Tyją nawet Chińczycy — o ile
w 1982 r. jedynie 3,7% z nich miało BMI wyższe niż 25, to w 1997 odsetek przekar48
mionych wzrósł do 18,7% w miastach i 13,7% w rejonach wiejskich . Konsekwencje
dotykają nie tylko jednostek, lecz całych społeczeństw ponoszących rosnące koszta
opieki zdrowotnej nad przewlekle chorymi cierpiącymi na podwyższone ciśnienie
tętnicze, wysoki poziom cukru we krwi, choroby krążenia i nowotwory przewodu
pokarmowego.
Zarówno nauka o żywieniu, jak i państwowy regulator nie mogli przyglądać
się bezczynnie temu zjawisku. Odpowiedź na nowe zagrożenie utrzymana jednak
była w tej samej narracji kwantytatywnej. Przy okazji dowiedziano się, że pomiary
kaloryczności spożywanych pokarmów bardzo wyraźnie nie doszacowują faktycznej konsumpcji, a margines błędu sięga nawet 30%. Dzieje się tak, ponieważ nawet
sumienni respondenci nie są w stanie określić co i w jakiej ilości danego dnia jedli.
Z rachunku znikają różnego rodzaju przegryzki, nieduże gabarytowo, ale mocno
kaloryczne, a efekt wzmacnia zwyczaj spożywania posiłków poza domem. Nawet
profesorowie nauk o żywieniu nie są w stanie poprawnie oszacować kaloryczności
49
dań serwowanych w placówkach żywienia zbiorowego .
Ustawodawca zareagował w latach dziewięćdziesiątych regulacjami dotyczącymi znakowania produktów spożywczych. W USA problem dyskutowano już od
1990 r., a w roku 1993 uchwalono odpowiednią ustawę. W Europie podobne regu-

45

STAUB, RÜHLI, WOITEK, PFISTER 2010, s. 336. Podobną tendencję wydają się wskazywać
badania polskie, tak w każdym razie wnioskować można z porównania rezultatów uzyskanych dla poborowych z Warszawy urodzonych ok. 1890 r. (KOPCZYŃSKI, SOBECHOWICZ 2016) i więźniów
z okresu międzywojennego (niepublikowane jeszcze badania Mateusza Rodaka).
46
KOMLOS, BRABEC 2011.
47
BUDNIK 2017, ryciny 7 i 8.
48
GILMAN 2010, s. 143–144.
49
NESHEIM, NESTLE 2012, s. 86–93.
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lacje wprowadzono o dekadę później. W Polsce ustawę o bezpieczeństwie żywności
uchwalono w 2000 r., a potem uzupełniano ją postanowieniami prawodawstwa euro50
pejskiego mającymi na celu ujednolicenie informacji o żywności w skali całej UE .
O ile w USA przedmiotem kontrowersji jest słabo zdefiniowane pojęcie serving
odnoszące się do typowej porcji, o tyle w Europie producenci mają obowiązek
podania informacji o liczbie kalorii w 100 g produktu. Rzecz jasna w opakowaniu
często mieści się ilość niedająca się łatwo podzielić przez 100. Aby zaradzić tego
rodzaju praktykom, po obu stronach Atlantyku nałożono na producentów obowiązek poinformowania, jaki odsetek wskazanego dziennego spożycia kalorii (lub danej
substancji) zawarty jest w oferowanym produkcie. Dodatkowo ustawodawca wziął
pod uwagę wspomniane powyżej niedoszacowanie konsumpcji i umiejscowił punkt
51
referencyjny na poziomie właściwym dla kobiet, tzn. 2000 kalorii dziennie .
Na efekt tych działań trzeba poczekać kilka, kilkanaście albo wręcz kilkadziesiąt
lat, ale już dziś można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że będzie on nikły.
I nie wynika to wcale z ignorancji konsumentów, jak sądzono w latach trzydziestych,
czy z braku zainteresowania treścią informacji żywieniowej na opakowaniach, jak sądzi
się dzisiaj, lecz z samej natury dyskursu kwantytatywnego dominującego w nauce
o żywieniu. Wbrew pozorom dyskurs ten został przyswojony przez konsumentów,
o czym świadczy kwitnący, gigantyczny przemysł dietetyczny. Równie dobrze został on
przyswojony przez producentów, którzy na jego poziomie nawiązali z konsumentami
porozumienie ponad głowami naukowców i państwowego regulatora. Przykłady można
mnożyć. Pierwsza z brzegu jest cola zero. Jeśli prawdą jest — piszę w trybie przypuszczającym, aby nie narazić się na atak sfory prawników koncernu z Atlanty — że zastąpienie cukru syntetycznym aspartanem zredukowało zawartość kaloryczną tego trunku
poniżej jednej kalorii, to powstaje pytanie, po co właściwie mam wydawać pieniądze na
jakiś napój bez wartości odżywczych. Nie wystarczy woda? Niestety mało kto zadaje
sobie tak przewrotne pytanie. Celowo pomijam tutaj potencjalne walory smakowe coli
zero, bo w omawianym tu dyskursie żywieniowym smak w ogóle nie występuje.
Drugi przykład stanowią produkty o obniżonym poziomie tłuszczu. Konsumenci
przyzwyczajeni do dominującego dyskursu kwantytatywnego bardzo łatwo wydają
większe pieniądze na tego rodzaju produkty, co z kolei bezceremonialnie wykorzystują ich producenci. Na próbę reklamowania alkoholu jako pokarmu dostarczającego energii, a jednocześnie zawierającego 0% tłuszczu, ustawodawca zareagował
natychmiast, zakazując podawania informacji o kaloryczności napojów wyskokowych. I wreszcie przykład ostatni, ilustrujący umiejętne połączenie dyskursu kwantytatywnego z jakościowym. Na stronie internetowej adresowanej do piekarzy,
cukierników i lodziarzy piszący te słowa znalazł artykuł zaczynający się od słów:
„Etykietą promocyjną możemy nazwać każdą etykietę, która swoim przekazem,
50

O USA: NESHEIM, NESTLE 2012, s. 193–200; o Europie i Polsce: SAŁATA 2015, ŚMIECHOWSKA 2012.
51
ŚMIECHOWSKA 2012, s. 70.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

OD SŁOWA DO LICZBY I Z POWROTEM: REFLEKSJA NA MARGINESIE DZIEJÓW

753

hasłowo i w sposób widoczny informuje o wartości dodanej do produktu, wspierając
52
jego sprzedaż” . Artykuł ilustruje etykietka marketingowa pierogów ze szpinakiem
i serem typu feta. Dyskurs kwantytatywny na tej etykiecie reprezentują obowiązkowe informacje. Dowiadujemy się, że w 100 g jest 156,61 kalorii, czyli zaledwie
8% dziennego zapotrzebowania, tłuszczu tylko 4%, kwasów tłuszczowych nasyconych 5%, cukru i soli brak. Przekaz wzmacniają informacje jakościowe, a więc:
tradycyjne pierogi (ze szpinakiem i serem feta? — tradycja chyba grecka), „tylko
naturalne składniki”, bez konserwantów, a do tego jeszcze wyrób ręczny. Przekaz
kwantytatywny wzmocniony jakościowym odwołującym się do tradycji powoduje,
że ręka sama sięga po opakowanie i tylko ekran komputera przeszkadza w schwytaniu i pożarciu (tak właśnie — pożarciu — bo żyjemy w otoczeniu nachalnie namawiającym do hedonizmu jedzeniowego) tak atrakcyjnego towaru. Do tego dochodzą
jeszcze wabiki typowe dla społeczeństwa konsumpcyjnego: „dwa opakowania
w cenie jednego”, „100 gram gratis” i tym podobne. No, ale trudno oczekiwać od
sprzedawcy, że nie będzie zachwalał swojego towaru.
Dyskurs kwantytatywny stworzony na użytek nauki o żywieniu na przełomie
XIX i XX w. w celu walki z niedożywieniem pod koniec tego ostatniego stulecia stał
się użytecznym narzędziem do promocji żywności. Wbrew opiniom specjalistów od
żywienia konsumenci przyswoili sobie ów język i dokonując wyboru towarów, kierują
się informacją zarówno natury kwantytatywnej (stosunek ceny do ilości, wartość energetyczna, zawartość witamin), jak i opisowej (tradycyjny smak, ręczna robota itp.).
Wykorzystują to umiejętnie producenci żywności przetworzonej, akcentując w materiałach promocyjnych oczekiwane przez konsumentów cechy. Gubi się w tym wszystkim to, co dotąd decydowało o doborze pokarmów, a więc warunki środowiskowe,
53
tradycja i smak . Nic się zapewne nie zmieni, dopóki konsumenci traktować będą
jedzenie jak karmienie, a pokarm jak paszę o dodatkowym działaniu prozdrowotnym.
Szukając skutecznych zaleceń w walce z otyłością, warto posłuchać zaleceń
doświadczonych profesorów nauki o żywieniu, którzy radzą: zbuduj motywację, waż
się regularnie, mniej jedz, nie licz obsesyjnie kalorii, jadaj tylko małe porcje, unikaj
przegryzek między posiłkami, jedz, co chcesz, ale w rozsądnych granicach, nie pij
kalorii w postaci napojów gazowanych, stosuj się do podstawowych zasad zdrowego
żywienia, unikaj promocji w supermarketach, a szczególnie pożywienia zawierającego więcej niż pięć składników (bo jest wysoce przetworzone), żywności zawierającej składniki, których nazwy są trudne do wymówienia lub zostały wytworzone
syntetycznie, promocji obiecujących więcej za mniej, produktów zachwalanych jako
zdrowe (przeważnie oszustwo). Jak widać, są to wskazania czysto opisowe, a jedynym zaleceniem kwantytatywnym jest regularne ważenie się — jak w przypadku
Santorio Santorio równo 400 lat temu.
52

BRZOSTEK-CIARCIŃSKA brw.
Tradycja i uwarunkowania środowiskowe jako czynniki decydujące o zróżnicowaniu diet akcentują FARB, ARMELAGOS 1980.
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From Word to Number and Back: Afterthoughts on the Sidelines
of the History of Statistics and Nutrition Science
The first part of the essay is devoted to the historical roots of quantitative perception
of reality in Europe. Three preconditions of the evolution from qualitative to quantitative
description of the surrounding world have evolved until the end of the 17th century. The first
was the emergence of easy to use digits. The second consisted of designing devices,which
simplify calculations. The third was the awareness that reality can be described efficiently
only in quantitative terms.
The second part of the essay describes the process of quantification of medicine
and the science of nutrition. The first step was accomplished by Padua professor Santorio
Santorio in the first half of the 17th century. Santorio regularly weighed his body, as well
as all his food, drinks and excrements. After 30 years of meticulous experiments, Santorio
discovered the process of metabolism. The next leap forward occurred in the 18th century
by Lavoisier. Lavoisier explained the role of oxygen in metabolism and developed the first
calorimeter that enabled the quantification of metabolism. Since the invention of the term
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„calorie” in the 19th century quantitative discourse has dominated the science of nutrition. As
a result such features of food as taste have been supplanted by abstract physical quantities.
Numbers have substituted quality and food has been equated with fodder.
At first calculations of calorie intake were used in order to formulate a fundamental
precept „eat more”. Since the 1970s, with the beginning of the obesity epidemics,
the same quantitative discourse has been used to argue „eat less”. Media campaigns
guided by nutritionists and labels informing about calorie contents in various foods proved
ineffective. The obesity epidemic snowballs throughout the developed world. Quantitative
discourse seems helplessly unconvincing.
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Emanuel P f o h, Syria — Palestine in the Late Bronze Age: An Anthropology
of Politics and Power, Copenhagen International Seminar, Routledge, London–
New York 2016, ss. 246
Emanuel P f o h jest pracownikiem Narodowej Rady Badań Naukowych i Technicznych
(CONICET) w Buenos Aires oraz autorem prac dotyczących początków historii Izraela.
Należą do nich The Emergence of Israel in Ancient Palestine: Historical
and Anthropological Perspectives (2009) i The Politics of Israel’s Past: The Bible,
Archaeology and Nation — Building (edycja wspólnie z Keithem W. W h i t e l a m e m,
2013). Książka Syria — Palestine in the Late Bronze Age powstała na bazie dysertacji
doktorskiej, w której autor za cel postawił sobie stworzenie modelu antropologicznego
opisującego naturę władzy politycznej w Lewancie epoki późnego brązu. Praca ma zatem
pozwolić na poznanie rodzimej ontologii (native ontology) społeczeństw lewantyńskich
za pomocą metody historyczno-antropologicznej.
Książka podzielona jest na trzy wyraźnie oddzielone i zdefiniowane części. Pierwsza
(„Syria — Palestine during the Late Bronze Age”), w której autor korzysta z dorobku nauk
historycznych, zawiera: zarys historii politycznej regionu w opisywanym okresie wraz
z przedstawieniem państw będących jej podmiotami i egipskiej administracji w Lewancie
(rozdział pierwszy), opis działania „międzynarodowej” dyplomacji epoki (użycie cudzysłowu będzie wyjaśnione poniżej) i jej głównych aspektów (rozdział drugi) oraz narzędzi umożliwiających realizację tych relacji — wymiany dóbr luksusowych, kobiet oraz profesjonalistów (rozdział trzeci). W części drugiej („Political Systems in Syria — Palestine”) Pfoh
prezentuje dotychczasowe koncepcje antropologiczne, które mogą posłużyć do opisu rzeczywistości politycznej w Syro-Palestynie (rozdział czwarty) oraz modele, za pomocą których
możliwa jest interpretacja tej rzeczywistości (rozdział piąty). Część trzecia („Patrons
and Clients in the Levant”) zawiera analizę podstawowych aspektów lewantyńskiej kultury
politycznej z wykorzystaniem ustaleń poczynionych w poprzednich częściach. Otwiera ją
przegląd teorii dotyczących natury relacji łączących patrona i klienta (rozdział szósty); następnie otrzymujemy opis zjawiska patrymonializmu na starożytnym Bliskim Wschodzie
(rozdział siódmy) oraz relacji politycznych w Lewancie późnej epoki brązu z perspektywy
teorii społeczeństwa patrymonialnego — autor zwraca tutaj również uwagę na lewantyńskie
wyobrażenia o świecie nadprzyrodzonym, według niego są one odpowiednikiem relacji patrymonialnych w świecie ludzkim (rozdział ósmy).
Na podkreślenie zasługują następujące aspekty pracy. Pfoh w swoich rozważaniach posługuje się wprowadzonym przez antropologa Kennetha P i k e ’ a rozróżnieniem sposobów przedDigitalizacja
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stawiania badanej rzeczywistości na opis emiczny (tj. jak postrzegają ją uczestnicy badanego
zjawiska) oraz etyczny (tj. jak postrzega ją badający), sam dążąc do opisu emicznego. Tym właśnie uzasadnia wybór narzędzia badawczego (rozdział piąty), którym jest zaproponowany przez
J. Davida S c h l o e n a model gospodarstwa patrymonialnego (Patrimonial Household Model)1.
Schloen, analizując materiał źródłowy z Ugarit (państwa na północnym wybrzeżu lewantyńskim, zniszczonego w XIII w. p.n.e. przez najazd tzw. Ludów Morza, przybyłych głównie z basenu Morza Egejskiego), posłużył się stworzoną przez Maxa W e b e r a definicją społeczeństwa
patrymonialnego. Według Webera w takiej społeczności władca postrzega i organizuje swoją
domenę jako swego rodzaju rozszerzenie własnego domostwa. Tym samym jego własnością
staje się całe państwo. Zdaniem Schloena model gospodarstwa patrymonialnego odpowiada realiom społecznym i politycznym istniejącym na Bliskim Wschodzie aż do wyprawy Aleksandra
Macedońskiego; wobec tego uzasadnione jest opisywanie stosunków władzy w Lewancie z perspektywy społeczeństwa patrymonialnego w rozumieniu weberowskim.
Na tym właśnie modelu Pfoh opiera swój opis stosunków w Lewancie. Wewnętrzną organizację państw lewantyńskich postrzega przez pryzmat gospodarstwa patrymonialnego,
w ramach którego funkcjonują więzy łączące patrona i klienta. Dynamika ta jest kluczowa
dla funkcjonowania władzy zarówno w jej wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym.
Model gospodarstwa patrymonialnego nie zakłada bowiem rzeczywistego jedynowładztwa.
Innymi słowy, władca lewantyński nie był monarchą absolutnym. Wiemy bowiem, że
w Ugarit czynnikiem destabilizującym władzę królewską była rada starszych, która mogła
wyznaczyć nowego panującego. Również sam faraon (a więc władca państwa dominującego
w tym okresie w regionie) mógł podjąć decyzję o usunięciu lokalnego monarchy. Pozycja
króla bardziej niż z rzeczywistym samowładztwem wiązała się zatem z prestiżem społecznym warunkowanym bliskimi relacjami z elitami oraz sprawowaniem funkcji najwyższego
kapłana. Taki charakter stosunków między władcą a poddanymi każe autorowi postawić pytanie o właściwą terminologię polityczną pozwalającą określić opisywane byty polityczne.
Pfoh odrzuca często spotykany w nauce termin „państwa-miasta”, ukształtowany na wzór
greckiej polis. Dla samego Ugarit, największego bytu politycznego w Lewancie, proponuje
określenie „królestwo patrymonialne” (patrimonial kingdom), a dla reszty — „patrymonialne
byty polityczne” (patrimonial polities). Widzimy zatem, że model antropologiczno-historyczny pozwolił autorowi na stworzenie terminologii pozwalającej na sklasyfikowanie tych
państw według kryterium ich organizacji politycznej.
Już we wcześniejszych partiach pracy widać jednak, że Pfoh dąży do jak najbardziej
emicznego, czy też natywistycznego rozumienia opisywanej rzeczywistości. Za przykład
mogą posłużyć fragmenty dotyczące terminologii używanej w dotychczasowych studiach
nad Lewantem okresu późnego brązu. Należy do nich passus poświęcony wzmiankowanej
już „międzynarodowej dyplomacji”, który to termin stosowany jest celem opisania relacji
między władcami znanymi z korespondencji z el-Amarna. Ta współczesna arabska nazwa
egipskiego miasta Achetaton, założonego w XIV w. przez faraona Amenhotepa IV
(Echnatona), jest używana na określenie zbioru korespondencji dyplomatycznej między
Egiptem a drobnymi państwami Lewantu oraz innymi potęgami epoki — państwem Hetytów,

1

SCHLOEN 2001, passim.
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Babilonią, Asyrią i Mittani. Zdaniem Pfoha relacje między nimi nie miały cech nowoczesnej
i współczesnej dyplomacji; również użycie przymiotnika „międzynarodowa” jest problematyczne z powodu nieistnienia w opisywanej epoce struktur, które można przyrównać do
współczesnego narodu (rozdział drugi). W podobny sposób Pfoh zwraca uwagę na problem
właściwego zrozumienia lewantyńskiego terminu mlk, oznaczającego lokalnego przywódcę
politycznego. Uwarunkowania i ograniczenia jego władzy sprawiają, że termin ten zdaniem
autora może być tłumaczony jako „król” (co sugeruje posiadanie monopolu na sprawowanie
władzy) jedynie konwencjonalnie (rozdział czwarty).
Autor w bardzo sprawny i przekonujący sposób korzysta zarówno z dorobku nauk historycznych, jak i społecznych. Pomimo posługiwania się konkretnym modelem nie ogranicza
się do opisywania rzeczywistości jedynie w jego ramach. Przeciwnie, umieszcza go w realiach historycznych i pokazuje, jak jego funkcjonowanie wpływało na relacje drobnych lewantyńskich władców z państwem hetyckim i Egiptem. Szczególnie interesujące są partie
książki opisujące starcie dwóch ideologicznych obrazów świata: azjatyckiego, wyrażanego
politycznie i społecznie w ramach reguł modelu gospodarstwa patrymonialnego, który zakładał swego rodzaju równość władców tytułujących się jako „bracia” (podzielanego przez
Hetytów i Syro-Palestynę), oraz egipskiego, uznającego faraona za władcę, któremu nie ma
równych. Opis sytuacji, w których niemożność poprawnej komunikacji między stronami wynikała z odmiennego rozumienia natury władzy i relacji na linii polityczny patron (faraon)
— lewantyński klient, jest bardzo ważną propozycją wyjaśnienia uwarunkowań jednego
ze zjawisk, które obserwujemy w korespondencji amarneńskiej.
Warto zastanowić się, czy stworzony przez Pfoha model władzy jako gospodarstwa patrymonialnego i jego dystynktywne cechy (niestabilność władzy królewskiej przy jej pozornej sile, personalny charakter stosunków politycznych, uzależnienie pozycji monarchy od
władców wyższego rzędu) może posłużyć do interpretacji procesów zachodzących
w Palestynie we wczesnej epoce żelaza, a więc w epoce następującej po tej będącej przedmiotem książki. Należałoby zadać pytanie, czy model ten może być przydatny do próby opisu
organizacji politycznej osadnictwa na centralnych wyżynach palestyńskich, często wiązanego z grupami ludności uważanymi za poprzedników Izraela i Judy epoki historycznej,
tj. pierwszej połowy I tysiąclecia p.n.e. Na podstawie materiału archeologicznego wydaje się
jasne, że ludność identyfikowana jako protoizraelicka była ludnością rodzimą Palestyny,
a nie przybyszami spoza Lewantu (co dyskwalifikuje wiarygodność historyczną partii Biblii
dotyczących podboju Kanaanu przez Izraelitów). Pomimo tych ustaleń w historiografii zwykło się zwracać uwagę na różnice między ludnością protoizraelicką a mieszkańcami innych
części Palestyny we wczesnej epoce żelaza. Ten pogląd jest obecny w najbardziej znanych
pracach dotyczących wczesnych dziejów Izraela przed powstaniem monarchii. Tak więc
Mario L i v e r a n i podkreśla dychotomię między dwoma modelami kulturowymi Palestyny
na przełomie XII i XI w. — występującym na wybrzeżu państwem-miastem, będącym dziedzicem epoki późnego brązu, rządzonym przez króla i opartym na identyfikacji z terytorium,
oraz państwem etnicznym na płaskowyżach wewnętrznych, opartym na związkach rodowych
z okazjonalnym przywództwem o charakterze charyzmatycznym2. Podobnie J. Maxwell

2

LIVERANI 2010, s. 90–92.
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M i l l e r i John H. H a y e s przyjmują, że przywództwo izraelickie w fazie przedmonarchicznej (opisane w Księdze Sędziów, której partie dotyczące rzeczywistości politycznej
i społecznej przed powstaniem monarchii autorzy uważają za wiarygodne) cechowała legitymizacja oparta na prestiżu społecznym3. Również Niels Peter L e m c h e sądzi, że tereny
wyżynne, od XIV w. zajmowane przez habiru (grupy społeczne funkcjonujące poza strukturami lewantyńskiego miasta-państwa późnej epoki brązu) oraz grupy tworzące się później na
tych terenach były od tego czasu politycznie różne w porównaniu ze środowiskiem
4
miejskim .
Opisany przez tych autorów charakter przywództwa politycznego (władza oparta na prestiżu społecznym, jej niestabilność) na wyżynach palestyńskich jest podobny do natury władzy drobnych królów w Lewancie epoki późnego brązu w modelu Pfoha5. Sądzę, że należałoby zastanowić się nad problemem, czy Izraelici są kontynuatorami tradycji politycznych epoki
brązu nie tylko w kwestii kultury materialnej, lecz także ontologii i kultury politycznej. Brak
instytucji miasta we wczesnej fazie organizacji politycznej Izraelitów, podkreślany zwłaszcza
przez Liveraniego, nie musi zatem stanowić aż tak istotnej różnicy w kontekście kultury politycznej. Niewykluczone zatem, że wartość pracy Pfoha może polegać na stworzeniu narzędzi
umożliwiających przeformułowanie dotychczasowych poglądów w kwestii ciągłości kultury
politycznej w Palestynie na przełomie późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.
W przejrzystej konstrukcji książki jest jeden element, który w pewnym stopniu ją zaburza. Część rozważań teoretycznych, zwłaszcza tych dotyczących niektórych teorii nauk społecznych (np. zarys historii tzw. studiów śródziemnomorskich w rozdziale szóstym), umieszczona jest w toku głównego wywodu. Wydaje się, że partie te mogłyby zostać umieszczone
we „Wstępie” (gdzie znajduje się zresztą zarys historii badań nad naturą egipskiej władzy
w Lewancie) czy w oddzielnym rozdziale na początku pracy. Takie rozwiązanie pozwoliłby
czytelnikowi na zapoznanie się z całością materiału teoretycznego, tak istotnego w pracy
Pfoha, już na początku lektury. Rezygnacja z niego nie wpływa jednak na merytoryczną wartość wywodu.
Choć późna epoka brązu (a zwłaszcza tzw. okres el-Amarna) jest jedną z lepiej przebadanych w dziejach starożytnego Bliskiego Wschodu, praca Emanuela Pfoha, dzięki zastosowaniu metody historyczno-antropologicznej pozwala spojrzeć na nią z innej perspektywy.
Analiza stosunków politycznych przy wykorzystaniu jedynie metody historycznej umożliwia
opisanie pojedynczych epizodów z relacji między władcami. Pfoh, stosując warsztat antropo3

MILLER, HAYES 2006, s. 98–117.
LEMCHE 1985, s. 416–432.
5
Cf. s. 170: „The available documentation evidences situations in which Syro-Palestinian monarchies, notably in southern Levant, appear more to follow tribal instances of political sociability, with
a chief subject of being seriously contested or disputed by his community, but also by the foreign powers ruling over him. That the king was questioned seemed to notably constrain the reach of his concrete political power. [...] However, when we perceive the political world of Syria — Palestine as patrimonial, in which a kingdom (what is often called a ‘state’ by ancient Near Eastern scholarship) is not only
organised as, but also perceives itself as an extended kinship group, ruled by a ‘father’ with authority
over the members of the community, the native monarchy appears more as constituted by a primus inter
pares and his kin rather than by an elite with the proper monopoly of coercion over the rest of society”.
4
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loga, sprawia, że zrozumiałe stają się te aspekty relacji, które umykają z powodu odmienności kulturowej oraz dystansu czasowego dzielącego nas od realiów będących przedmiotem
pracy. Stworzony przez autora model pozwala na spojrzenie na nie w sposób, w jaki postrzegali je ich główni aktorzy. Podsumowując, Syria — Palestine in the Late Bronze Age: An
Anthropology of Politics and Power z pewnością poszerza naszą wiedzę o realiach politycznych Lewantu w okresie przed załamaniem się systemu regionalnego w XII w. p.n.e.
Kacper Ziemba
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Viktoria R ä u c h l e, Die Mütter Athens und ihre Kinder. Verhaltens- und
Gefühlsideale in klassischer Zeit, Reimer Verlag, Berlin 2016, ss. 342
We współczesnym świecie zachodnim dominuje przeświadczenie, zgodnie z którym istnienie
więzi emocjonalnej łączącej matkę z dzieckiem uchodzi za rzecz całkowicie oczywistą, ponieważ jest ona jakoby wrodzona, wynika zatem z natury; jej brak postrzegany jest zaś jako
wynaturzenie i patologia. Dlatego też szczególnie silny szok i wzburzenie opinii publicznej
wywołują sporadyczne przypadki dzieciobójstwa, aczkolwiek znanym faktem jest, że w niektórych społecznościach tradycyjnych zabicie dziecka nie jest napiętnowane, bo i nie uznaje
sie tego czynu za morderstwo1. Niemniej w kulturze Zachodu miłość macierzyńska, poświęcenie matki i jej przywiązanie do dziecka są emocjami, zachowaniami i wartościami konotowanymi jednoznacznie pozytywnie, uznawanymi za „wpisane w naturę” kobiecą i dlatego
z góry wymaganymi od każdej matki. To aprioryczne postrzeganie miłości macierzyńskiej
jako pozytywnej wartości i skłonności wrodzonej, a zatem rzekomo wspólnej wszystkim
osobnikom gatunku ludzkiego płci żeńskiej, zakwestionowała w swojej głośnej książce
z roku 1980 francuska badaczka Elisabeth B a d i n t e r, która skupiła się na analizie zacho2
wań macierzyńskich przede wszystkim w okresie od XVII do końca XIX w. Poruszenie,
jakie wywołała praca Badinter, pokazuje znakomicie, że temat macierzyństwa to problem
nader delikatny, w dalszym ciągu stanowiący nieomal tabu.
Relacji rodzicielek z ich potomstwem w świecie antycznym poświęcono dotychczas stosunkowo niewiele uwagi, a to — jak to zwykle w naukach o starożytności — wynika w znacznej mierze z niedostatku czy też specyficznego charakteru materiału źródłowego. W swojej
książce, której podstawą jest dysertacja doktorska obroniona na berlińskim Wolnym
Uniwersytecie w roku 2014, Viktoria R ä u c h l e podejmuje próbę pełniejszego opracowania
problemu więzi emocjonalnej między ateńskimi matkami i ich potomstwem, przy czym —
ze względu na charakter źródeł — jako cel wytycza sobie zrekonstruowanie społecznych
ideałów, a nie rzeczywistych więzi i zachowań.
1
2

Cf. DIAMOND 2012, s. 177–179.
Praca ta jest dostępna polskiemu czytelnikowi: BADINTER 1998.
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Podstawę źródłową rozprawy stanowi przede wszystkim materiał archeologiczny —
malarstwo wazowe i reliefy nagrobne, miejscami także inne artefakty, jak choćby reliefy wotywne — dopełniony tekstami literackimi. Warto podkreślić, że choć wspomniane gatunki
źródłowe doczekały się w odniesieniu do tematyki relacji dziecko–matka dość szczegółowego opracowania przez archeologów, zaletą pracy Räuchle jest całościowe ich zebranie w jednym tomie i przejrzyste zestawienie w zamykających go katalogach.
Struktura książki jest przejrzysta: po części wprowadzającej, w której autorka omawia nie
tylko stan badań i bazę źródłową, lecz także kluczowe dla przedmiotu jej rozważań antyczne
koncepcje physis i nomos oraz starożytne koncepcje emocji, następują cztery główne części
analityczne. Räuchle zdecydowała się mianowicie na wyodrębnienie czterech faz w relacji
między matką a dzieckiem: okres narodzin i niemowlęctwa (część II: „Teleia”), okres opieki
nad małym dzieckiem (część III: „Trophe”), okres socjalizacji dziecka (część IV: „Paideia”)
oraz okres dojrzałości dziecka (część V: „Philia”). Wspomniane części analityczne charakteryzują się niemal taką samą strukturą — najpierw autorka omawia pokrótce zachowane świadectwa literackie rzucające światło na relacje łączące matkę z jej dzieckiem w określonej fazie
jego rozwoju, następnie analizuje szczegółowo przedstawienia wazowe, a na końcu wyobrażenia z reliefów nagrobnych. Analiza przeprowadzona w ten sposób pozwala na dostrzeżenie
wielu interesujących zależności i różnic pomiędzy idealizującymi przedstawieniami różnych
rodzajów źródeł oraz na wyciągnięcie ważnych wniosków ogólniejszej natury. Całościowo
swoje konkluzje prezentuje autorka w syntetyzującej części VI, opatrzonej tytułem „Die
Kultivierung der Natur”. Podlegające konwencjom przedstawienia wazowe i nagrobne nie pozwalają wprawdzie na wyciągnięcie wniosków odnośnie do rzeczywistych więzi emocjonalnych, ale dobrze pokazują, w jaki sposób macierzyństwo powinno było być przez Ateńczyków
postrzegane i jakie zachowania odpowiadały wyobrażeniu idealnej ateńskiej matki. Räuchle
udało się przy tym wykazać, że w wystawianych na widok publiczny artefaktach (jak reliefy
nagrobne czy ceramika nagrobna) podkreślano zazwyczaj cielesny dystans pomiędzy matką
a jej dzieckiem, co widać szczególnie wyraźnie w przedstawieniach niemowląt karmionych
nie przez rodzicielkę, lecz przez mamkę czy też dzieci znajdujących się pod troskliwą opieką
niańki. W świetle analizowanego przez autorkę materiału źródłowego macierzyństwo wydaje
się zatem o wiele mniej istotnym aspektem życia ludzi niż w czasach dzisiejszych, a więź
emocjonalna między rodzicielką i dzieckiem znacznie mniej intensywna.
Choć książka Räuchle przynosi wiele istotnych obserwacji odnośnie do konkretnych przedstawień nagrobnych czy wazowych, nie jest wolna od pewnych mankamentów. Poza dość grafomańskimi podziękowaniami mogą irytować czytelnika (na szczęście rzadkie) nazbyt wybujałe
sformułowania oraz tendencja, by każdy rozdział opatrzeć greckim terminem. To oczywiście jedynie moja subiektywna ocena. Istotniejsze są drobne błędy: o całe stulecie pomyliła się autorka,
pisząc, że Solonowe reformy datuje się na rok 694/693 p.n.e. (s. 38, przypis 125), a znanego
z Ksenofontowego dialogu Oikonomikos Ischomachosa nazywa konsekwentnie Isomachosem
(tak pięciokrotnie na s. 194n.). Z pewnością cenne spostrzeżenia mogłaby przynieść uważna analiza tekstu i słownictwa3 epigramów nagrobnych dla zmarłych w połogu matek, które to źródła
niekiedy w większym stopniu odbijają rzeczywiste więzi emocjonalne niż inne rodzaje źródeł.

3

Cf. moje rozważania na temat terminu orphanos: MATUSZEWSKI 2012.
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Ponadto przeprowadzona przez Räuchle analiza synchroniczna materiału źródłowego niesie niebezpieczeństwo nieuwzględnienia zachodzących w okresie klasycznym przemian społecznych
i nie pozwala na dostrzeżenie możliwych przewartościowań, które byłyby być może dostrzegalne, gdyby autorka pokusiła się o ujęcie diachroniczne (na myśl przychodzi mi choćby teza Lesley
A. B e a u m o n t, wedle której wzrastająca w okresie klasycznym obecność dzieci w ikonografii
wiązać się może z wyłonieniem się w Atenach „klasy średniej” i wzrostem jej znaczenia). Te
drobne uwagi nie umniejszają jednak wartości pracy Viktorii Räuchle. Książka wydana została
starannie, na znakomitym papierze, a wzbogaca ją ponad sto dobrej jakości ilustracji. Z całą
pewnością będzie ona ważną lekturą dla wszystkich zainteresowanych historią społeczną Aten
okresu klasycznego, choćby ze względu na użyteczny katalog.
Rafał Matuszewski
Universität Salzburg

Viaggio in Cina 1907–1908. Diario di Giovanni Vacca con lettere,
conferenze, discussioni e altro materiale inedite, a cura di Tiziana L i o i,
“L’Asino d’oro”, Roma 2016, ss. 454
Genueńczyk Giovanni Vacca (1872–1953) był wybitnym włoskim matematykiem znanym
ze swoich zainteresowań także w zakresie historii nauki i sinologii. Łącząc te trzy zakresy
aktywności, w 1906 r. postanowił wyruszyć w podróż do Chin, by znaleźć potwierdzenie
swoich licznych teorii matematycznych. Wierzył też, że język i kultura Azji Wschodniej pozwolą mu lepiej zrozumieć teorię liczb i logikę matematyczną. Relacja z długiej, bo trwającej
prawie 20 miesięcy podróży została opracowana przez włoską kulturoznawczynię i lingwistkę Tizianę L i o i, wykładowczynię Uniwersytetu Sapienza w Rzymie. Lioi specjalizuje się
w historii i kulturze Azji Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Chin. Opublikowała,
we współpracy z badaczami z Uniwersytetu w Pekinie, kilka prac poświęconych chińskiemu
1
2
pisarzowi Qian Zhongshu , a także współtworzyła podręcznik do nauki języka chińskiego .
Dziennik podróży Vacci jest nie tylko edycją źródłową, lecz także stanowi pierwszą próbę
syntetycznego ujęcia kontaktów włosko-chińskich na początku XX w. na tle eksploracji Chin
przez państwa Europy Zachodniej i Stany Zjednoczone3; jest to też pierwsza edycja krytyczna wspomnień Giovanniego Vacci z podróży po Chinach.
Prezentowana książka poza diariuszem podróży zawiera również listy, notatki, dokumenty urzędowe oraz autorskie rysunki i fotografie. Zebranie w jednym tomie tak wielu
świadectw obecności Vacci w Chinach stanowi niewątpliwie istotny atut publikacji. Na strukturę książki składa się krótki wstęp (s. 5–20), edycja dziennika podróży (s. 21–274) oraz teksty podsumowujące w postaci materiałów z konferencji, w których uczestniczył Vacca po
1
2
3

Na przykład LIOI 2014a; LIOI 2014b.
LIOI 2016.
LIOI 2013, s. 20–23.
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powrocie z Chin oraz jego wnioski dotyczące kultury chińskiej (s. 275–420). Podział taki jest
logiczny i odpowiada charakterowi materiału, a także respektuje chronologię prac autora.
Każdy rozdział został podzielony na mniejsze części. Wstęp zawiera biogram Vacci i krótkie
wspomnienie autorstwa jego syna — Roberta, który przytoczył kilka anegdot pozwalających
lepiej zrozumieć niektóre z opisywanych wydarzeń z wyprawy ojca. Roberto Vacca udostępnił też Lioi archiwum rodzinne, co pozwoliło na poszerzenie bazy źródłowej publikacji.
W końcowej części wstępu autorka krótko i dość enigmatycznie wyjaśniła zasady edycji źródeł (s. 15–20).
Rozdział drugi, będący najważniejszą częścią publikacji, zawiera właściwy diariusz podróży (s. 57–242), poprzedzony krótką informacją o kierujących Vaccą motywach oraz podejmowanych przez niego próbach zainteresowania tym projektem kilku europejskich stowarzyszeń badających Azję Centralną i Wschodnią (m.in. L’Associazione Internazionale per
L’Esplorazione dell’Asia centrale e dell’Estremo Oriente) (s. 21–56). Diariusz został uzupełniony korespondencją Vacci z licznymi naukowcami włoskimi, m.in. prof. Lodovico
Nocentinim i prof. Carlo Puinim, jednym z pierwszych badaczy tej narodowości zajmujących
się geografią ówczesnych Chin. Korespondencja ta z jednej strony ubarwia narrację Vacci
i daje pełniejszy obraz jego poczynań na kontynencie azjatyckim, z drugiej — zarysowuje
obraz wymiany intelektualnej we włoskiej nauce początków XX w. Niestety Lioi nie wyjaśniła, dlaczego akurat te, a nie inne listy zostały wykorzystane do uzupełnienia diariusza.
Choć wybór korespondencji jest subiektywny, to doskonale wypełnia luki narracyjne w poszczególnych partiach dziennika. Tę część książki zamyka krótkie podsumowanie autorki
poświęcone wkładowi intelektualnemu Vacci w rozwój sinologii włoskiej (s. 243–274).
Sądzę, że ten fragment lepiej byłoby umieścić się w ostatnim rozdziale, w którym, jak wspomniałem, zaprezentowane zostały teksty Vacci napisane z okazji licznych konferencji międzynarodowych w latach 1911–1947. W ten sposób udałoby się stworzyć kompletny i spójny
rozdział, który łączyłby wnioski włoskiego profesora na temat jego pobytu w Chinach oraz
prace napisane już po powrocie do kraju.
Dziennik podróży prowadzony od kwietnia 1907 do grudnia 1908 r. wraz ze wspomnianą korespondencją tworzą szczegółowy obraz rzeczywistości podróżniczej. Vacca podążał
drogą morską z Genui do Szanghaju (przez Kanał Sueski), następnie udał się do Pekinu, skąd
wyruszył do Chengdu, zwiedzając przy tym wiele mniejszych miast i wsi chińskich.
Obserwacje zanotowane przez niego na kartach diariusza dowodzą, że był sumienny i otwarty na obcą kulturę. Na zlecenie wspomnianego Nocentiniego podróżnik gromadził książki
dotyczące obyczajowości i literatury chińskiej, nawiązywał kontakty z amerykańskimi, angielskimi i francuskimi ambasadorami, a co najistotniejsze z punku widzenia jego zainteresowań sinologicznych — studiował język chiński, ucząc się zarówno pisma uproszczonego, jak
i tradycyjnego. Trudnym, ale ciekawym zadaniem, przed którym stanęła Lioi, było dokonanie
poprawnej transkrypcji pinjyn. Do pierwszej połowy XX w. zapis pisma chińskiego bywał
bardzo zróżnicowany, oficjalne zasady pinjyn zostały bowiem wprowadzono dopiero
w 1958 r. W konsekwencji Vacca wielokrotnie zapisywał nazwy tych samych miejscowości
na różne sposoby, np. Chengtu (s. 60) i Cing-tu (s. 94). W dzienniku widać postępy czynione
przez autora w stosowaniu pisma chińskiego, jednak pinjyn było używane niekonsekwentnie.
Nie można mieć zatem zastrzeżeń do autorki edycji, że zdecydowała się pozostawić oryginalne nazwy własne, a ich postać ujednoliconą umieścić w nawiasach kwadratowych.
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Edycja zawiera także liczne pisma urzędowe i sprawozdania finansowe sporządzane
przez matematyka w wielu nawet dość błahych sprawach. Dowiadujemy się np. o cenach
żywności i odzieży oraz kosztach podróży. Vacca niejednokrotnie miał problem z zakwaterowaniem, brakiem pożywienia, a czasem zagrożone było nawet jego życie. Relacja daje też
wyobrażenie o tym, w jaki sposób w Chinach, przede wszystkim w Szanghaju i Pekinie,
funkcjonowali obcokrajowcy. Otwartość i ciekawość Vacci opisującego nie tylko życie
Europejczyków, lecz także Chińczyków zamieszkujących rejony wiejskie, ich sposób życia,
tradycję i religię sprawiają, że diariusz jest tym bardziej interesujący. Metoda edycji zastosowana przez Lioi, polegająca na przeplataniu narracji dziennika z listami i sprawozdaniami,
pozwala oddać pełniejszy obraz odwiedzanych przez Vaccę miast i prowincji.
Tom uzupełniają dość liczne rysunki autorstwa samego Vacci oraz fotografie, choć tylko
z ostatnich miesięcy podróży. Również w tym przypadku nie dowiadujemy się, jaki był klucz
wyboru. Można mieć zresztą zastrzeżenia do jego trafności a niekiedy do miejsca, które zajmują w tomie poszczególne elementy materiału ilustracyjnego — np. rysunek przedstawiający Chinki w „tradycyjnych” strojach (s. 60) nie znajduje się obok tekstu, który opisuje ludowy ubiór kobiet. Na szczęście znakomita większość fotografii i rysunków jest usytuowana
tak, że stanowią swoisty komentarz do tekstu, ubarwiając i wzbogacając narrację.
Ostatnią część edycji stanowią dojrzałe prace naukowe Vacci, które ugruntowały jego
pozycję międzynarodową4. Lioi, by podsumować działalność włoskiego badacza, zdecydowała się zacytować kilka odczytów z lat 1911–1947 (niektóre niedatowane). Pełnią one funkcję swego rodzaju komentarza do poszczególnych fragmentów dziennika i pozwalają czytelnikowi zweryfikować podane w nim wiadomości autobiograficzne. Vacca ostatecznie nie
napisał żadnej kompletnej pracy, która stanowiłaby podsumowanie jego wiedzy na temat
Chin. Jednakże we wspomnianym archiwum rodzinnym znajduje się liczący ok. 150 stron
maszynopis, zatytułowany „Uomini e ideali dell’Estremo Oriente”. To w nim Vacca opisał
najistotniejsze problemy społeczno-kulturowe Chin i Japonii (podczas podróży spotkał wielu
Japończyków, choć samej Japonii nigdy nie odwiedził), a jego uwagi posłużyły Lioi do uzupełnienia ostatniego rozdziału. W tym też dopiero miejscu autorka wspomniała, że na rękopisach i maszynopisach dziennika oraz materiałów naukowych znajdują się zapiski marginal5
ne . Niestety nie wiemy, gdzie i w których miejscach konkretnie zostały umieszczone, gdyż
autorka nie uwzględniła ich w edycji.
Szkoda, że Lioi we wstępie nie pokusiła się o opisanie środowiska włoskich sinologów
ani nie omówiła krótko sytuacji Chin w pierwszych latach XX w., która miała przecież wpływ
na funkcjonowanie Vacci w czasie podróży. Autorka zdecydowała się formułować dotyczące
tej problematyki komentarze w toku narracji (nie tylko na poziomie przypisów), co czyni
całość nieco chaotyczną, zwłaszcza w części opisującej próby pozyskania kapitału na podróż
(s. 6–15). Podniesione wyżej zastrzeżenia są jednak nieliczne i nie powinny wpłynąć na końcowy pozytywny odbiór całego dzieła.

4

Vacca starał się konfrontować swoje obserwacje ze znanymi mu opracowaniami Chin z XIX
i XX w. (np. książki Pierre Bons D’Anty). Konferencje stanowią jednak rozliczenie autora z materiałem
zebranym w latach 1907–1908.
5
„Il testo, dattiloscritto con numerose correzioni a mano [...]”, s. 260.
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Bibliografia załączona do edycji obejmuje wyczerpujący wykaz prac Giovanniego Vacci
i kilka tekstów skupiających się na kontaktach włosko-chińskich. Należy docenić niezbyt
rozbudowaną, ale istotną listę opracowań w językach innych niż włoski (głównie angielskim). Bibliografia podzielona została na dwie części. W pierwszej znajdziemy podstawowe
prace z zakresu geografii i historii Chin, a także informacje bibliograficzne z inwentarzy bibliotek i archiwów, w których znajdują się maszynopisy i rękopisy Vacci. Za drugą część,
opatrzoną tytułem „Scritti matematici di Giovanni Vacca”, odpowiedzialny był Roberto
Vacca, który zestawił w niej ponad 80 rozpraw swego ojca. Uwzględniona w bibliografii literatura tworzy spójny wykaz pozycji uzupełniających wiedzę na temat sytuacji politycznej,
a spis prac matematycznych jest przydatnym źródłem do pracy nad życiem Vacci.
Na zakończenie należy jeszcze raz wspomnieć o istotnej roli Roberta Vacci w procesie
tworzenia archiwum rodzinnego i samej edycji źródłowej. Oprócz napisania krótkiej noty,
umieszczonej na początku książki (s. 6), udostępnił on swoją relację z wyprawy śladami ojca
po Jangcy; dzięki niej Lioi mogła porównać realia życia w podróży po niemal stu latach.
Badaczka zwraca szczególną uwagę czytelnika na zmiany zachodzące w Chinach — nie
tylko społeczne, lecz również naturalne. Na oczach Giovanniego Vacci dochodziło do asymilacji kulturowej Chińczyków do kultury europejskiej. Jednakże przeobrażeniom społecznym
i psychicznym towarzyszyły w równym stopniu zmiany natury, których sam Vacca nie uznał
za warte opisania.
Podsumowując, Tiziana Lioi oddała w ręce czytelników bardzo ciekawy materiał źródłowy. Błędy i częściowy brak objaśnień edytorskich w żaden sposób nie mogą przesłonić
trudu włożonego w przygotowanie publikacji; czytelnik z pewnością doceni też umiejętne
połączenie diariusza z listami wysyłanymi i odbieranymi przez Vaccę w trakcie podróży.
Ponadto dobór fotografii, notatek i poprawne komentarze odautorskie sprawiły, że narracja
została znacznie ożywiona i stanowi cenne źródło poznawcze. Dobrze przygotowana bibliografia, zwłaszcza część dotycząca pracy Vacci jako matematyka, niewątpliwie będzie pomocą w dalszych badaniach nad działalnością genueńczyka.
Wojciech Milej
Instytut Historyczny
Uniwersytet Warszawski

Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego, t. I: 1816–1915, red. Tomasz
K i z w a l t e r, Piotr M. M a j e w s k i, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2016 (Monumenta Universitatis Varsoviensis I),
ss. 850
Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego doczekały się w XX w. dwóch monografii. Na początku
stulecia ukazało się czterotomowe opracowanie Józefa B i e l i ń s k i e g o (Królewski
Uniwersytet Warszawski 1816–1831, Warszawa 1905–1915), natomiast niemal u jego schyłku wydano dwutomową pracę zbiorową pod redakcją Stefana K i e n i e w i c z a i Andrzeja
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G a r l i c k i e g o (Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1981–1982). W dwadzieścia pięć lat po ukazaniu się tej publikacji zespół warszawskich historyków przygotował kolejne całościowe ujęcie historii uczelni. Jak podkreślili w przedmowie redaktorzy naukowi,
Tomasz K i z w a l t e r i Piotr M. M a j e w s k i, inicjatywa nie wynikała wyłącznie z chęci
uświetnienia okolicznościową publikacją obchodów jubileuszu dwustulecia Uniwersytetu
Warszawskiego, ale i z przekonania o konieczności przedstawienia czytelnikom pracy obejmującej całość dziejów uczelni na przestrzeni XIX i XX w. Jego efektem jest dzieło o imponującej i nieco przytłaczającej mniej wyrobionego czytelnika objętości; warto zauważyć, że
poprzednie, dwutomowe ujęcie dziejów UW liczyło około tysiąca stron, niewiele więcej niż
pierwszy tom najnowszego opracowania, który będzie przedmiotem niniejszej recenzji.
Choć redaktorzy ostrożnie zaznaczają, że: „poszczególne rozdziały odzwierciedlają badania i przemyślenia autorów”, a praca nie aspiruje do rangi „oficjalnej monografii uczelni”,
to jednak spójna konstrukcja Dziejów Uniwersytetu Warszawskiego 1816–1915 sprawia, że
ich skromność należy uznać za przesadną. Tom otwiera wprowadzenie autorstwa Wojciecha
T y g i e l s k i e g o przedstawiające założenia serii wydawniczej Monumenta Universitatis
Varsoviensis oraz wspomniany już wstęp obu redaktorów naukowych. Prezentację dziejów
UW w XIX stuleciu poprzedza rozdział, którego autorem jest Tomasz Kizwalter. Omówiono
w nim ówczesny stan szkolnictwa wyższego w Europie oraz zróżnicowany status uniwersytetów wynikający w dużej mierze z ich relacji z władzami państwowymi. Stosunki te kształtowały się zaś w wyniku konfrontacji różnych wyobrażeń na temat charakteru prowadzonej
przez uczelnie działalności dydaktycznej i naukowej, jej celów oraz roli, jaką powinny one
odgrywać w państwie. Jednym z biegunów owej polaryzacji stanowisk było żywe wśród
znacznej części środowiska akademickiego przywiązanie do przedstawionego przez Wilhelma
von Humboldt ideału uniwersytetu jako instytucji łączącej w swojej działalności dydaktykę,
badania naukowe oraz ich propedeutykę, a przy tym obdarzonej autonomią zapewniającą
swobodne dociekanie prawdy. Podobna wizja od początku budziła niepokój i sprzeciw wielu
europejskich kręgów rządzących, niechętnie traktujących wszelkie przejawy niezależności
wyższych uczelni. Władze te dążyły do objęcia przez państwo pełnej kontroli nad procesem
nauczania oraz prawomyślnością kadry naukowo-dydaktycznej i studentów. W ich przekonaniu uniwersytety miały kształcić fachowców niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
nowoczesnego państwa, a zarazem formować zdyscyplinowanych poddanych i członków narodowej wspólnoty. Autor zauważa, że w wielu krajach europejskich w kolejnych dziesięcioleciach XIX w. zwiększało się uzależnienie uniwersytetów od władz państwowych. Procesowi
temu towarzyszyła często rosnąca identyfikacja znacznej części kadry naukowej z państwem,
co ilustruje wymowny przykład ewolucji postaw profesorów niemieckich. Grupa ta na początku omawianego okresu wraz ze studentami uznawana często za zbiorowość skłonną do
kontestacji systemu politycznego u schyłku stulecia występowała w roli lojalnych funkcjonariuszy aparatu państwowego. Uniwersytet — miejsce buntu przeciw stosunkom politycznym
i społecznym w Niemczech w pierwszych latach po kongresie wiedeńskim, po upływie dziesięcioleci stał się instytucją wspierającą władzę.
Dalsza część pracy poświęcona jest już dziejom samego Uniwersytetu Warszawskiego.
Składa się z sześciu rozdziałów w układzie chronologicznym. Autor pierwszego z nich,
Maciej M y c i e l s k i, sięgając do pierwszych w XIX w. inicjatyw powołania instytucji
szkolnictwa wyższego w Warszawie w czasach Księstwa Warszawskiego — Szkoły Prawa,
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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Szkoły Nauk Administracyjnych oraz Szkoły Lekarskiej, omawia okres od inauguracji uczelni w 1816 r. do upadku powstania listopadowego. Kolejne dwa rozdziały, przygotowane
przez Andrzeja S z w a r c a, poświęcono kilku inicjatywom edukacyjnym i instytucjom
szkolnictwa wyższego funkcjonującym w Warszawie po zamknięciu uniwersytetu w latach
1831–1869. To dzieje uniwersytetu bez uniwersytetu, za uwzględnieniem w nich tradycji
Akademii Duchownej Rzymsko-Katolickiej, Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego, Kursów
Pedagogicznych, Kursów Prawa, Szkoły Sztuk Pięknych, Szkoły Farmaceutycznej, Akademii
Medyko-Chirurgicznej i Szkoły Głównej, w istocie pełniącej jego funkcję, przemawia jednak
kilka ważkich argumentów. Po pierwsze wspomniane przedsięwzięcia i instytucje korzystały
z bazy lokalowej dawnego uniwersytetu i tej części księgozbioru jego biblioteki, która nie
została wywieziona do Rosji po upadku powstania; po drugie wśród kadry nauczającej znalazło się również liczne grono dawnych wykładowców UW lub jego absolwentów; po trzecie
po zamknięciu uczelni funkcjonowały nadal jego biblioteka (początkowo jako Biblioteka
Publiczna, następnie Biblioteka Warszawskiego Okręgu Naukowego), Ogród Botaniczny
i Obserwatorium Astronomiczne. Elementy dziedzictwa uczelni przetrwały mimo jej likwidacji. Wypada tu zgodzić się z opinią Szwarca, że owo faktyczne istnienie uniwersytetu
w formie „wielu cząstkowych, niepełnych bytów” to zjawisko charakterystyczne dla specyfiki sytuacji politycznej na ziemiach polskich w XIX w. Jej przykładem w innej sferze było
choćby funkcjonowanie substytutów polskiej państwowości w formie państw niesuwerennych (jak Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie do 1830 r.), autonomii galicyjskiej czy
kontroli okresowo sprawowanej przez władze powstańcze nad częścią terytorium dawnej
Rzeczypospolitej (s. 368). Jak zauważyli autorzy przedmowy, obecność w tradycji UW
owych „niepełnych bytów” to skutek „dramatyzmu nowoczesnych dziejów Polski” (s. 13)
— zaborów, wojen, okupacji czy okresów obcej dominacji, które sprawiły, że w dziejach UW
nieciągłość w ogóle zdaje się przeważać nad ciągłością.
Autorami ostatnich trzech rozdziałów są Joanna S c h i l l e r -W a l i c k a, Maria
P r z e c i s z e w s k a i Artur M a r k o w s k i. Dotyczą one okresu od utworzenia w Warszawie
Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego w 1869 r. do jego zamknięcia na mocy decyzji
rosyjskiego Rządu Tymczasowego w 1917 r. (cezura końcowa budzi pewne wątpliwości,
o czym niżej).
Tom opatrzono indeksem osobowym oraz selektywną, jak zaznaczono w przedmowie,
bibliografią — chciałoby się rzec, nadzwyczaj selektywną, bowiem, zapewne kierując się chęcią ograniczenia objętości i tak opasłego tomu, włączono do niej jedynie kilkadziesiąt najważniejszych źródeł i opracowań przywoływanych przez autorów. Jak wynika z przypisów, swe
ustalenia oparli oni na solidnej bazie źródłowej obejmującej archiwalia, także z zasobów rosyjskich, edycje źródłowe, prasę, korespondencję oraz pamiętniki, wśród których znalazło się
sporo spisanych przez profesorów i absolwentów uczelni. Autorzy sięgnęli również do imponującej liczby monografii i artykułów naukowych poświęconych dziejom UW, Warszawy,
szkolnictwa, nauki i kultury, historii inteligencji oraz ruchów młodzieżowych w XIX w.
Chociaż książka jest dziełem sześciu autorów, jej konstrukcja pozostaje spójna. Szereg
zagadnień podjętych w pierwszym rozdziale powraca w kolejnych, dzięki czemu praca nie zamienia się w zbiór luźno powiązanych studiów. Tego typu stałym elementem konstrukcyjnym
jest struktura uczelni oraz jej rozmaitych „niepełnych bytów”. Czytelnik uzyskuje zatem wyczerpujące informacje na temat organizacji władz uniwersytetu i funkcjonujących w jego raDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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mach wydziałów, zaplecza naukowego i dydaktycznego (biblioteki, zbiorów, laboratoriów i klinik), wykładowców, ich osiągnięć naukowych oraz umiejętności dydaktycznych, a nawet cech
charakteru (ocenianych na podstawie opinii przełożonych, kolegów i absolwentów). Ważny
wątek pracy stanowi prezentacja programów nauczania i jego metodyki oraz próba oceny wydajności kształcenia — niestety luki w materiale źródłowym uniemożliwiają lub utrudniają,
nawet w przypadku ostatnich lat stulecia, precyzyjne określenie liczby absolwentów.
Wspomniane luki rzutują również na próby naszkicowania portretu zbiorowego środowiska studenckiego, a może raczej środowisk, bowiem skład społeczny i narodowościowy owej
zbiorowości podlegał znacznym zmianom w kolejnych dziesięcioleciach, podobnie jak jej liczebność — w pierwszych latach po inauguracji działalności UW w jego murach studiowało
ok. 200 studentów, pod koniec omawianego okresu niemal dwa tysiące. Brak danych uniemożliwia również dokładne określenie ich pochodzenia społecznego. Dla Królewskiego UW próba
jego opisania sprowadza się, z konieczności, do ogólnej konstatacji, że przeważająca część
studentów wywodziła się ze szlachty lub mieszczaństwa — w realiach społecznych początków
XIX w. to kategorie bardzo ogólne i w istocie niewiele już mówiące. Więcej danych przydatnych do badań prozopograficznych przynoszą źródła dotyczące dziejów uczelni po 1869 r.,
choć nadal nie pozwalają one choćby na dokładne ustalenie liczby studiujących (s. 724).
Wiele szczegółów portretu zbiorowego środowiska akademickiego udało się jednak odtworzyć. Omawiany tom przynosi liczne interesujące informacje na temat warunków studiowania czy życia codziennego wykładowców i studentów. Ustalenia dotyczące tej ostatniej
sfery skłaniają do wniosku, że niezależnie od zmieniającego się charakteru uczelni i przemian systemu miejskiego Warszawy pod względem materialnym studia były dla większości
okresem wyrzeczeń i niedostatku, choć przekazy na temat nędzy jako typowego stanu warszawskiego studenta należy uznać raczej za środowiskową legendę. Sporo uwagi poświęcono
obyczajowości i formom życia towarzyskiego.
Wątkiem wspólnym wszystkich rozdziałów jest także dostrzegalna przez cały okres
funkcjonowania uczelni w XIX w. tendencja władz — przede wszystkim państwowych, ale
również uniwersyteckich — do dyscyplinowania i nadzorowania środowiska studenckiego.
Działania w tym kierunku przybierały formy zakazów i nakazów regulujących sferę zachowań (np. zakaz palenia na ulicach), wyglądu (mundury, zakaz noszenia zarostu itp.), a nawet
ingerujących w życiowe strategie studentów — warto zauważyć, że zakaz zawierania przez
nich małżeństw złagodzono dopiero w 1898 r., zastępując go koniecznością uzyskania zgody
rektora na ożenek.
Przekonanie kręgów rządzących o konieczności nadzoru nad studentami wynikało z jednej strony z wizji uniwersytetu jako placówki, do której zadań należą nie tylko prowadzenie
badań naukowych i edukacja młodzieży, lecz także wpajanie jej zasad moralnych oraz kształtowanie poglądów i postaw politycznych pożądanych z punktu widzenia państwa. Studentów
z wielu względów uznawano zaś za zbiorowość podatną na działanie idei uznawanych na
danym etapie za wywrotowe. Kwestia ta stanowi wątek powracający w rozważaniach
Mycielskiego, Szwarca i Markowskiego. Analiza udziału studentów w życiu politycznym
oraz form manifestacji ich poglądów skłania do wniosku, że na polu walki o dusze i umysły
młodzieży akademickiej aparat państwowy ponosił kolejne porażki: znaczna część warszawskich studentów wychowywanych na prawomyślnych poddanych polskich królów z dynastii
Romanowów wzięła czynny udział w powstaniu listopadowym, wyraźnie zauważalny za
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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sprawą akademickiej Gwardii Honorowej; młodzież kształcąca się w Szkole Głównej
i Akademii Medyko-Chirurgicznej aktywnie uczestniczyła w manifestacjach patriotycznych
i działalności tajnych organizacji, która wielu z nich zaprowadziła w szeregi oddziałów powstania styczniowego; studenci Cesarskiego UW włączali się w trwające na rosyjskich uniwersytetach u schyłku wieku protesty przeciw restrykcyjnym zasadom ograniczającym swobody akademickie, zaś od stycznia 1905 r., prowadząc bojkot uczelni pod hasłem nadania jej
polskiego charakteru, doprowadzili do zawieszenia jej działalności na trzy i pół roku.
Wątkiem powracającym we wszystkich niemal rozdziałach są również kontakty uniwersytetu z jego otoczeniem, w tym z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Wydaje się, że na
tym polu szczególnie zauważalne były skutki rozbiorów oraz pewnej peryferyjności tej części
Europy. O ile bowiem w każdym dziesięcioleciu trafiali się na UW profesorowie mający za
sobą zagraniczne studia lub staże, utrzymujący kontakty ze specjalistami z Europy Zachodniej,
o tyle związki samego uniwersytetu z zagranicznymi uczelniami były niezbyt intensywne.
Jako instytucja lokował się on na obrzeżach europejskiej nauki i szkolnictwa wyższego.
Od dość jednolitej konstrukcji pracy odbiega nieco jej piąty rozdział przygotowany
przez Joannę Schiller-Walicką. Omówiono w nim wpływ, który na utworzenie Cesarskiego
UW, a także jego status i funkcjonowanie wywarły rozmaite koncepcje polityki polskiej powstające w kręgu elity dygnitarzy imperium. Kwestia ta została zreferowana starannie, może
nawet nieco zbyt szczegółowo we fragmentach poświęconych analizie gry toczonej między
poszczególnymi osobistościami i grupami wpływu. Omówienie tej części dziejów uniwersytetu w kontekście planów politycznych Petersburga i ich realizacji z jednej i sytuacji szkolnictwa wyższego w Rosji, z drugiej strony pozwala lepiej zrozumieć specyfikę położenia
uczelni oraz jej działalności w latach 1869–1917. Stanowi również przyczynek do kwestii
„paradoksów imperialnej polityki”. Dobitną ich ilustracją jest wskazany przez autorkę rozdźwięk między założeniami dotyczącymi roli Cesarskiego UW w ramach polityki polskiej a ich
realizacją — choć w planach rosyjskiej elity władzy miał on stać się instrumentem rusyfikacji, nie zadbano o odpowiednie jego finansowanie i poziom naukowo-dydaktyczny.
Jak zauważyli w przedmowie redaktorzy, każda z monografii Uniwersytetu
Warszawskiego „należała do epoki, w której powstawała, była zależna od aktualnych tendencji
historiograficznych, badawczego warsztatu autorów, oczekiwań potencjalnych czytelników,
sytuacji politycznej” (s. 12). Uwaga ta dotyczy także omawianej pracy — z wyjątkiem ostatniego punktu, nie dostrzegam bowiem szczególnego wpływu warunków politycznych na refleksje autorów. Ich związek z aktualnymi prądami w historiografii jest jednak zauważalny.
Ludzki wymiar dziejów uniwersytetu został zaakcentowany zdecydowanie mocniej, niż działo
się to w jego wcześniejszych monografiach. W ostatnim rozdziale uwagę czytelnika zwraca
nawet zapowiedź podjęcia problemu zachowań seksualnych studentów, na niej jednak rzecz
się kończy, kwestia ta, zapewne w związku z brakiem źródeł, nie została szerzej rozwinięta.
Wątki życia codziennego zbiorowości akademickiej, charakteru jej wewnętrznych relacji czy
kontaktów ze społecznym otoczeniem stanowią jednak ważną część opowieści o dziejach
uczelni w XIX w. Autorom udało się wypełnić ją zapowiedzianymi w przedmowie „plastycznymi portretami” pracowników i studentów, dzięki którym dowiadujemy się sporo nie tylko na
temat kompetencji i osiągnięć (bądź ich braku) poszczególnych profesorów, lecz także o ich
zaletach, przywarach i poglądach. Dzięki temu otrzymujemy zarówno pracę poświęconą dziejom instytucji edukacji wyższej, jak i obraz funkcjonującego w jej ramach środowiska.
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Istotnym wątkiem tomu pozostaje, wyraźnie eksponowana w pracach poprzedników,
kwestia wpływu polityki na status uczelni i panujące w niej stosunki. Trudno, by było inaczej
— dzieje UW w każdej epoce odzwierciedlają losy całego kraju. Sytuacja polityczna oddziaływała, zazwyczaj brutalnie, na uniwersytet jako instytucję, ale także na życiowe drogi profesorów i studentów, warunki studiowania czy możliwości prowadzenia działalności naukowej;
dobitny, choć z pewnością nie najbardziej dramatyczny tego przykład stanowi przywołany
przez Andrzeja Szwarca epizod z 19 września 1863, kiedy to Kozacy plądrujący Pałac
Zamoyskich po zamachu na namiestnika Berga spalili wszystkie notatki i rękopisy dziekana
Wydziału Filologiczno-Historycznego Szkoły Głównej, Józefa Kowalewskiego (s. 498).
Owe związki między uwarunkowaniami politycznymi a sytuacją uczelni omówiono szeroko nie tylko w części dotyczącej dziejów Cesarskiego UW, lecz także w rozdziale poświęconym funkcjonowaniu uczelni przed wybuchem powstania listopadowego. Wątek wyraźnego sporu między zwolennikami ścisłego nadzoru centralnych władz oświatowych nad
uniwersytetem a obrońcami swobód akademickich wzbogaca naszą wiedzę o mentalności
oraz postawach politycznych kręgów rządzących i elity intelektualnej Królestwa w latach
1816–1831. Podobne znaczenie ma wspomniany przez Mycielskiego sprzeciw profesorów
wobec projektu przyjęcia togi jako uroczystego stroju akademickiego w 1818 r. — jak argumentował dziekan Wydziału Nauk i Sztuk Pięknych Feliks Bentkowski, „Duch czasu teraźniejszego jest czasem wojskowym, a zatem nie togi ani birety zjednają powagę i poszanowanie dla stanu nauczycielskiego w oczach gminu, ale mundury i szpady i ordery” (s. 77).
„Duch czasu teraźniejszego” sprawia, że opinia Bentkowskiego zapewne nie znalazłaby zrozumienia wśród jego dzisiejszych następców. Z kolei wspomniane w tym rozdziale zmiany
w programie wykładu z historii prowadzonego przez tegoż profesora w latach dwudziestych
to przyczynek do dziejów polskiego konserwatyzmu w działaniu.
Fragmenty pracy dotyczące organizacji uniwersytetu nie zapewniają porywającej lektury,
choć niewątpliwie jest ona pożyteczna dla czytelnika. Inne — choćby uroczy opis księgozbioru
biblioteki UW pióra Joachima Lelewela (s. 110–112) czy relację z rajdu Samuela Bogumiła
Lindego po skasowanych klasztorach w poszukiwaniu nabytków dla niej (s. 104–107) — czyta
się świetnie. Praca nie tylko stanowi wyczerpujące źródło wiedzy o dziejach uczelni, lecz także
skłania do refleksji nad specyfiką środowiska akademickiego, jego mentalnością i obyczajami
w perspektywie długiego trwania. Antropologa kultury mogłaby zainteresować choćby kwestia
swoistego kultu ubóstwa panującego wśród studentów w latach dwudziestych XIX w. Czy
przetrwał w kolejnych dziesięcioleciach i jak się przejawiał? Podobne pytania o ciągłość i zmianę w subkulturze studenckiej wywołuje wzmianka o pojawiającym się w owym czasie, zapożyczonym zapewne z niemieckich uniwersytetów, upodobaniu do pieszych wędrówek — rozmaite „kluby włóczęgów” cieszyły się znaczną popularnością wśród części studentów także
w dwudziestoleciu międzywojennym. Autor niniejszej recenzji pamięta, że rozmaite rajdy organizowane przez działające na UW kluby turystyczne należały do typowych elementów subkultury studenckiej jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia.
W perspektywie długiego trwania można także badać środowisko studenckie jako zbiorowość potencjalnie antysystemową — w różnych warunkach politycznych w ciągu dwustu
lat dziejów uniwersytetu potrafiła ona mobilizować się do działań opozycyjnych wobec władzy. Interesujące, choć może pozorne podobieństwa odnaleźć można również w zakresie wybieranych form działania, np. niejawnych związkach, początkowo o charakterze samokształDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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ceniowym, czy zorganizowanego udziału w demonstracjach i nabożeństwach patriotycznych
(co szczególnie ciekawe w przypadku zbiorowości, która na co dzień raczej nie błyszczała
pobożnością). Uniwersytet na przestrzeni swoich dziejów pełnił również funkcję — i ten
wątek także pojawia się w omawianych rozważaniach — instytucji amalgamacyjnej, sprzyjającej osłabieniu barier stanowych czy klasowych oraz przydatnego narzędzia modernizacji.
Obejmujące dwieście lat tradycji akademickiej w Warszawie Dzieje Uniwersytetu
Warszawskiego dostarczają niezmiernie ciekawego materiału do tego typu refleksji.
Autorzy monografii zadecydowali, że obejmować ona będzie także dzieje rosyjskiego
Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, który uznawano długo za „ciało obce, nienależące do prawdziwej historii uniwersyteckiej Warszawy” (s. 13). Dyskusje w tej kwestii relacjonuje Joanna Schiller-Walicka (s. 559–562). W pewnym sensie wynikają one z definiowania
pojęcia tradycji, a także z mniej lub bardziej emocjonalnego stosunku do pewnych elementów dziedzictwa przeszłości. Z pewnością trudno z sympatią odnosić się do uczelni, na której
podczas wykładu z historii literatury rosyjskiej padają słowa o języku polskim jako „narzeczu” niedojrzałym do posiadania własnej literatury, zgadzam się jednak, że nie należało całkowicie pomijać tego etapu dziejów uczelni, który z pewnością wart jest uwagi jako istotny
z punktu widzenia stosunków polsko-rosyjskich w XIX w. Nie sądzę przy tym, by Cesarski
UW można było bez zastrzeżeń wkomponować w historię uczelni otwartej w 1816 i ponownie w 1915 r. Nie wynika to wyłącznie z oporu przed uznaniem za część dziedzictwa
Uniwersytetu Warszawskiego okresu, w którym w programach nauczania brakowało przedmiotów dotyczących historii i kultury polskiej lub były one całkowicie zmarginalizowane,
który z założenia pełnić miał rolę instrumentu rusyfikacji, po 1907 r. z placówki o charakterze „asymilacyjno-integracyjnym” stał się zaś faktycznie „uniwersytetem kolonialnym”
(s. 653), na którym rosyjscy profesorowie kształcili niemal wyłącznie rosyjskich studentów.
Biorąc pod uwagę liczbę Polaków, którzy odebrali w niej wykształcenie, a niektórzy w przyszłości odegrać mieli znaczącą lub wybitną rolę na polu edukacji, nauki i kultury, odpowiedź
na pytanie Schiller-Walickiej: „czy [...] z perspektywy polskiego społeczeństwa lepiej było,
że w Warszawie istniał uniwersytet, choćby daleki od oczekiwań, czy lepiej gdyby go nie
było wcale” (s. 560), według mnie brzmi: lepiej. Sądzę jednak, że o „warszawskości” uniwersytetu decyduje również intensywność jego związków z otoczeniem: edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i emocjonalnych. Pod tym względem, uznając argument, że „Cesarski
Uniwersytet nie był zupełnie oddzielony od życia polskiego społeczeństwa” (s. 14), należy
jednak stwierdzić, że relacje te kształtowały się na innych zasadach niż w czasach
Królewskiego Uniwersytetu czy Szkoły Głównej. Ośrodki te w znacznie większym stopniu
mogły odpowiadać aspiracjom i oczekiwaniom swego otoczenia oraz wywierać wpływ na
kształtowanie jego opinii, świadomości, kultury intelektualnej czy estetycznej, by wspomnieć organizowane w nich i omawiane w lokalnej prasie wykłady publiczne czy wystawy
malarstwa. Na tym tle Cesarski UW jawi się w rozważaniach autorów jako instytucja
w znacznej mierze wyobcowana ze swego otoczenia. O izolacji rosyjskiej kadry nauczającej,
odczuwanej przez wielu tworzących ją profesorów, wspomina Maria Przeciszewska (s. 706).
Formy aktywności Cesarskiego UW na rzecz jego bezpośredniego otoczenia omówione przez
Artura Markowskiego nie tworzą imponująco długiej listy. Sprowadzają się do ważnego skądinąd funkcjonowania uniwersyteckich klinik przy poszczególnych szpitalach oraz niewielkiej liczby urzędowych ekspertyz sporządzanych częściej na zamówienie władz państwoDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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wych niż miejskich (s. 776). Wydaje się, że dobrze oddaje to „kolonialny” charakter uczelni
i wiele mówi o jej związkach z otoczeniem. Do dorobku Cesarskiego UW trudno też zaliczyć
niejawne bądź tajne działania studentów w zakresie krzewienia polskiej edukacji lub kształcenia kobiet — to część dziejów aktywności polskiej inteligencji, która powinna być realizowana w murach uczelni, co było jednak niemożliwe ze względu na jej charakter. O luźnych
związkach uniwersytetu z otoczeniem miejskim świadczy również, według mnie, to, że
w czerwcu 1915 r. jego kadra i zdecydowana większość studentów przeniosła się do Rostowa
nad Donem, gdzie uczelnia kontynuowała swoją działalność. To kolejny argument za jego
„kolonialnym” charakterem. Rozciągnięcie narracji w trzech ostatnich rozdziałach do lipca
1917 r. nie wydaje się uzasadnione. W ciągu owych dwóch lat w Rostowie uczelnia, o tej
samej wprawdzie nazwie, działała w zupełnie innym otoczeniu społecznym, narodowym i religijnym, o położeniu geograficznym nie wspominając.
Niewątpliwie Cesarski Uniwersytet Warszawski należy do historii instytucji edukacji
wyższej w Warszawie. Czy i w jakim stopniu należy uznawać go za równocenną część tradycji UW, pozostanie kwestią sporną, trudną do rozstrzygnięcia, co odzwierciedla problem
przeplatania się ciągłości i nieciągłości w dziejach uczelni. Nie zmienia to tego, że pierwszy
tom poświęconej im pracy zasługuje na wysoką ocenę. Krytycznie ocenić należy jedynie zastosowaną przez wydawnictwo, irytującą czytelnika praktykę zastępowania liczebników cyframi, w efekcie czego zmuszeni jesteśmy obcować z potworkami typu: „Przeszła ona do historii jako ta spośród 4 XIX-wiecznych regulacji prawnych [...]” (s. 584). To jednak uwaga
redakcyjna. Autorom Dziejów Uniwersytetu Warszawskiego udało się zrealizować ambitny
plan przedstawienia pracy odpowiadającej oczekiwaniom współczesnego czytelnika.
Pozostaje mieć nadzieję, że podobne wyzwanie podejmie ktoś za następne sto lat.
Jarosław Czubaty
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Paul Robert M a g o c s i, With Their Backs to the Mountains: A History
of Carpathian Rus’ and Carpatho-Rusyns, Central European University Press,
Budapest–New York 2015, ss. 511
Recenzowana książka jest zwieńczeniem kilkudziesięciu lat badań i działalności politycznej
jej autora. W 1980 r. objął on katedrę studiów ukraińskich na największej kanadyjskiej uczelni — University of Toronto, wcześniej studiował w Princeton i wykładał na Harwardzie oraz
kilku innych prestiżowych uniwersytetach na świecie. Paul Robert M a g o c s i (rocznik
1945) jest autorem kilkuset artykułów i kilkudziesięciu książek. Najważniejsza, moim zdaniem, z nich to ogromna (893 strony) publikacja zatytułowana A History of Ukraine: The Land
and its Peoples, jedna z jedynie trzech współczesnych angielskojęzycznych całościowych
dziejów Ukrainy (obok prac Oresta S u b t e l n e g o i Serhii P l o k h y ’ e g o ). Dorobek naukowy Magocsiego został wielokrotnie doceniony, jest on bowiem członkiem Royal Society
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of Canada — prestiżowego towarzystwa najwybitniejszych kanadyjskich naukowców, humanistów i artystów, otrzymał także dwa doktoraty honoris causa. Cieszy się wielką renomą na
świecie, a jego prace przetłumaczono na wiele języków.
Magocsi od dawna studiował dzieje małych narodów, często pozbawionych własnych
państw, żyjących w strefach przygranicznych i zdominowanych przez potężniejszych sąsiadów. Rodzinna historia skłoniła go do podjęcia rozległych studiów nad mieszkańcami rejonu
zwanego przezeń Rusią Karpacką. Magocsi jest Amerykaninem, lecz jego rodzina wywodzi
się z okolic Użgorodu i Mukaczewa. Ludzie stamtąd wielokrotnie pytali go, kim właściwie są:
Ukraińcami, Rosjanami, Słowakami czy może członkami innego narodu pozbawionego nazwy
i historii. Magocsi postanowił odpowiedzieć na to pytanie jako historyk, a także zaangażował
się w działalność polityczną Rusinów do tego stopnia, że pełni dzisiaj funkcję honorowego
przewodniczącego Światowego Kongresu Rusinów. Jego członkowie uważają, że mieszkańcy
Rusi Zakarpackiej (zwanej także Ukrainą Zakarpacką, Podkarpaciem i na kilka innych jeszcze
sposobów), północno-wschodniej Słowacji, Łemkowszczyzny, rusińskich wsi w Wojwodinie,
Banacie i północno-wschodnich Węgrzech tworzą jeden naród Rusinów Karpackich. Jemu
właśnie i zamieszkanemu przezeń rejonowi poświęcona jest recenzowana książka.
Magocsi przedstawia historię Rusi Karpackiej od czasów najdawniejszych do dzisiaj.
Zaczyna od prezentacji ogólnej historii Europy Środkowej ze szczególnym naciskiem na
dzieje Węgier, Polski i Ukrainy. Rusini Karpaccy jako odrębna grupa pojawiają się dopiero
w XIX w. Magocsi uważa, że przeszli oni trzy fazy odrodzenia narodowego: w okresie
Wiosny Ludów, w latach pomiędzy wojnami światowymi i po upadku komunizmu. Droga do
własnej kultury i świadomości narodowej była jednak trudna i w wielu rejonach zamieszkanych początkowo przez Rusinów lub w krajach ich diaspory zostali całkowicie wynarodowieni, potężni sąsiedzi robili zaś wszystko, by proces ten przyśpieszyć. Magocsi opisuje kolejne fale madziaryzacji, polonizacji, ukrainizacji, słowakizacji i innych form dobrowolnej
lub przymusowej asymilacji. Szczególnie destrukcyjny wpływ wywarły władze komunistyczne w poszczególnych krajach, zwłaszcza w Związku Radzieckim.
W dodatku Rusini byli zawsze głęboko podzieleni wewnętrznie. Jedni uważali się za
Ukraińców, inni za Rosjan, Węgrów lub Słowaków, jeszcze inni za członków odrębnego narodu. Spierali się o język literacki — ukraiński, rosyjski czy rusiński? A jeśli ten ostatni, to
oparty na którym dialekcie. Toczyli spory religijne i należeli do kilku Kościołów, przy czym
znów dobrowolnie czy pod przymusem zmieniali przynależność religijną, liturgię, język liturgiczny i skomplikowane administracyjne podziały kościelne. W skrajnych przypadkach
walki politycznej donosili na siebie i prosili o pomoc silniejszych sąsiadów, z którymi byli
silnie związani ekonomicznie i kulturalnie.
Recenzowania książka przynosi ogromną, miejscami przytłaczającą liczbę faktów, nazwisk, danych statystycznych, nazw organizacji społeczno-kulturalnych i partii politycznych,
tytułów gazet i książek. Warstwa faktograficzna przerasta elementy analizy i wyjaśnienia
w takim stopniu, że w wielu miejscach czytelnik ma wrażenie, że czyta fragment encyklopedii. W dodatku, pisząc o poszczególnych okresach czasów współczesnych, Magocsi wprowadza podział logiczny, choć nieco mechaniczny: Rusini w Polsce, na Słowacji, Rusi
Zakarpackiej, Ukrainie i w innych krajach, powtarzając tę sekwencję kilkakrotnie dla okresów przed 1918 r., w okresie międzywojennym, drugiej wojny światowej, komunizmu i po
roku 1989.
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Pisanie historii rejonu położonego na pograniczu wielkich kultur i potężnych państw
wymaga ogromnej wiedzy ogólnej. Historia Polski przedstawiona przez Magocsiego może
jednak budzić niedosyt u polskiego czytelnika. Na przykład dynastia i tradycja Jagiellońska,
tematy tak ważne dla polskiego rozumienia historii, wspomniane są tylko raz i to bardzo marginalnie. Konflikt polsko-ukraiński w XX w., niezwykle istotny dla Łemków i Bojków, opisany został bardzo ogólnie i raczej z ukraińskiego punktu widzenia. Czy ukraińskie organizacje nacjonalistyczne w II Rzeczypospolitej rzeczywiście „prowadziły prawie nieprzerwaną
podziemną kampanię sabotażu, ataków bombowych i zamachów przeciwko Polskiej własności państwowej i urzędnikom przez cały okres międzywojenny”? (s. 235). Czy faktycznie
Francja i Anglia wywiązały się w 1939 r. ze swoich zobowiązań wobec Polski? (s. 278). Czy
Generalne Gubernatorstwo było „integralną częścią trzeciej Rzeszy”, a jej zarządca Hans
Frank nosił tytuł gauleitera? (s. 281). Na podstawie jakich danych autor twierdzi, że w międzywojennej Polsce mieszkało 2,7 mln Żydów? (s. 335). Książkę zamyka obszerny esej bibliograficzny „For further reading”. Zawiera on setki tytułów, lecz część polska w sekcji
„General studies of ruling states” rozczarowuje. Nie ma w niej prac polskich (choć Magocsi
zna ten język), a wśród książek anglojęzycznych przeważają stare opracowania, czterdziestoletnie lub starsze.
Magocsi, jak większość współczesnych historyków, uważa, że pisząc historię danego
kraju, musi pisać o wszystkich jej mieszkańcach, a nie tylko o narodzie sprawującym władzę.
Jest więc w recenzowanej książce sporo o Żydach Zakarpacia, ale czy w tak wielkim dziele
dwa zdania o Holokauście wystarczą? Dosłownie cała żydowska społeczność Rusi
Podkarpackiej została wywieziona do Auschwitz, pisze autor w pierwszym zdaniu i dodaje
w drugim: „Podkarpacka Ruś nigdy nie doświadczyła pogromów lub innych otwartych form
antysemickiej przemocy, więc wywiezienie tylu przyjaciół i sąsiadów z miast i wsi całego
Podkarpacia wywołało uderzeniowe fale strachu i niepewności między Rusinami Karpackimi
pozostawionymi na miejscu” (s. 289).
Bardzo interesująca jest część poświęcona dziejom najnowszym, prezentująca czasy po
komunizmie i w dobie wejścia części opisywanych terenów do Unii Europejskiej. Tak szczegółowego, a zarazem zrozumiałego syntetycznego opisu przeobrażeń tej epoki i zmieniającej
się sytuacji Rusinów trudno szukać gdzie indziej. Pojawia się jednak pytanie, czy nie istnieje
konflikt interesów między Magocsim historykiem badającym przeszłość a Magocsim „ojcem
narodu” działającym na jego korzyść.
Najtrudniejszą kwestią pozostaje jednak sam termin Rusini Karpaccy, a także zasięg ich
terytorium. Nigdzie na wielu setkach stron i trzydziestu czterech mapach nie znajdziemy wyjaśnienia, dlaczego północna granica Rusi Karpackiej nie przekracza grani Karpat na wschód
od obecnej granicy Polski, podczas gdy na zachód od tej granicy sięga dość daleko na północ.
Innymi słowy, dlaczego Huculi, wspomniani w całej książce tylko parę razy, zamieszkali na
południe od Karpat są częścią narodu Rusinów Karpackich, a ci po północnej stronie gór
(całkiem liczni) już do tego narodu nie należą? To samo pytanie dotyczy Bojków: na zachód
od Sanu są częścią Rusi Karpackiej, na wschód już nie. Czy interpretacja ta ma motywy
polityczne?
Pisarstwo historyczne Magocsiego poświęcone Rusi Karpackiej ma wielu zwolenników.
I ja do nich należę. Magocsi podjął zaniedbany temat i zajął się losami grupy etnicznej lub,
jak kto woli, narodu, który cierpiał wyzysk i przemoc przez większość swojej historii. Rusini
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Karpaccy, niezależnie od tego, czy zaliczamy do nich Łemków, Bojków i Hucułów czy nie,
zasługują na pamięć, pomoc i zadośćuczynienie. Łatwo się domyślić, że Magocsi ma także
zażartych wrogów, szczególnie wśród Ukraińców. Wielu z nich uważa to za paradoks, że
profesor historii Ukrainy na najważniejszej uczelni Kanady, światowego centrum studiów
ukraińskich, „chce odłączyć od Ukrainy” część jej terytorium (w dosłownym lub historyczno-ideowym znaczeniu). Lecz cóż, czyż historycy nie żyją „na płocie” między „prawdą historyczną” a oczekiwaniami swoich czytelników?
Piotr J. Wróbel
University of Toronto

Magdalena L e m a ń c z y k, Mniejszość niemiecka na Pomorzu Gdańskim,
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Kulturalne
Ludności Niemieckiej „Ojczyzna” w Kwidzynie, Warszawa 2016, ss. 417
Zagadnienie rodowodu kulturowego i tożsamości narodowej mniejszości niemieckiej na
Pomorzu stanowi doniosły i mało poznany problem badawczy. Praca Magdaleny
L e m a ń c z y k Mniejszość niemiecka na Pomorzu Gdańskim jest pierwszą w literaturze
przedmiotu monografią historyczno-socjologiczną, w której powyższe zagadnienie zostało
zanalizowane z nowej perspektywy. Mieści się ona w empirycznym nurcie badań socjologii
narodu, stanowiąc interesującą próbę analizy rodowodu kulturowego i tożsamości współczesnej mniejszości niemieckiej na Pomorzu. Autorka w rzeczowy i obiektywny sposób ukazuje
niezwykle złożone procesy dokonujące się w obrębie tej grupy społecznej. Praca stanowi interesujący wkład w badania nad mniejszością niemiecką w Polsce po 1945 r. oraz w refleksję
nad przemianami społecznymi na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
Celem przeprowadzonych badań było przedstawienie obrazu mniejszości niemieckiej
przez pryzmat tożsamości narodowej (i etnicznej) liderów stowarzyszeń mniejszości niemieckiej oraz ich etnicznej aktywności po 1989 r. na obszarze Pomorza Gdańskiego/Polski północnej. Problem badawczy przedstawiony został w ogólnopolskim kontekście, tzn. autorka analizuje i porównuje sytuację mniejszości w różnych regionach Polski, głównie na Śląsku, Warmii
i Mazurach oraz w Wielkopolsce. Centralnym zagadnieniem badawczym jest poczucie tożsamości narodowej i etnicznej liderów badanej grupy, w tym: znajomość języka niemieckiego,
stopień ich identyfikacji z kulturą niemiecką, tradycje religijne, symbole narodowe, ważne
wydarzenia historyczne oraz struktura demograficzna, społeczno-zawodowa i ekonomiczna.
Praca składa się z czterech rozdziałów oraz wstępu, zakończenia i bibliografii. Układ
rozdziałów i podrozdziałów jest poprawny i nie budzi zastrzeżeń. Narracja autorki jest przejrzysta. Praca napisana jest dobrym stylem, co warte jest podkreślenia.
We wstępie Lemańczyk w kompetentny i syntetyczny sposób przedstawia temat i cel
pracy, znaczenie tematyki badawczej, założenia teoretyczne, strukturę książki, metodę i techniki badań oraz główną literaturę przedmiotu.
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Rozdział pierwszy poświęcony jest problematyce stosunków narodowościowych na
Pomorzu Gdańskim. W układzie chronologicznym autorka ukazuje specyfikę relacji pomiędzy trzema głównymi grupami: Niemcami, Kaszubami i Polakami w latach 1918–1989.
Podstawą teoretyczną pracy jest koncepcja tożsamości etnicznej Johna Miltona Y i n g e r a,
która obejmuje trzy główne kryteria (aspekty) tożsamości: postrzeganie grupy mniejszościowej jako społeczności odmiennej, samoświadomość odmienności oraz uczestnictwo w aktywności grupy mniejszościowej. Autor ten wyróżnia siedem rodzajów tożsamości narodowej, w tym: ukrytą, prywatną, symboliczną, stereotypową i wyobrażeniową.
W rozdziale drugim podjęty został problem charakterystyki procesów instytucjonalizacji i działalności mniejszości niemieckiej w Polsce północnej po 1989 r. Autorka wyróżnia
trzy główne okresy jej aktywności: fazę rozwoju (lata dziewięćdziesiąte XX w.), fazę stabilizacji i stagnacji (lata 2000–2004) oraz fazę regresu (od 2005 r. do chwili obecnej).
W rozdziale trzecim autorka charakteryzuje stosunki społeczne w obrębie poszczególnych
stowarzyszeń mniejszości niemieckiej na Pomorzu Gdańskim. W kolejnym ukazane zostały
różne formy tożsamości i autoidentyfikacji narodowej (i etnicznej) 160 przebadanych w latach
2006–2009 liderów dziewiętnastu organizacji. Rozdział ten jest interesującym i oryginalnym
wkładem autorki w badania nad mniejszością niemiecką po 1989 r. nie tylko na terenie Pomorza
Gdańskiego, lecz także na obszarze całej Polski. Prezentowane tam analizy cechuje wysoki
poziom teoretyczny i merytoryczny. Dotyczy to szczególnie wszechstronnego ukazania poziomów tożsamości narodowej — w tym jej wymiarów subiektywnych i obiektywnych oraz charakterystyki wspólnoty „wartości rdzennych” — jako wyznacznika identyfikacji grupowej.
W błyskotliwy sposób autorka bada zanikającą już (z racji wieku) społeczność niemieckich mieszkańców byłego Wolnego Miasta Gdańska nazywanych danzingerami. Analizy zaprezentowane w rozdziale trzecim i czwartym, oparte na własnych badaniach empirycznych
(m.in. wywiady, obserwacje, analiza dokumentów osobistych i urzędowych), świadczą o wysokich umiejętnościach autorki. Na podkreślenie zasługuje wysiłek organizacyjny i merytoryczny związany z przeprowadzeniem badań terenowych. Świadczy to bardzo dobrze o umiejętnościach warsztatowych Lemańczyk. W zakończeniu znajdujemy podsumowania
i najistotniejsze wnioski wynikające z badań. Na uwagę zasługuje obszerna bibliografia oraz
interesujące aneksy.
Podstawowym walorem pracy jest umiejętność połączenia przenikliwej a jednocześnie
krytycznej analizy z syntezą skomplikowanych zjawisk społecznych, politycznych i historycznych. Na podkreślenie zasługuje także dążność do maksymalnej obiektywizacji tego niezwykle złożonego i trudnego, także politycznie, problemu. Narosłe po stronie polskiej, kaszubskiej i niemieckiej urazy powodowały, że na zagadnienie to patrzono w sposób
jednostronny i emocjonalny. Autorka na podstawie własnych badań stara się ukazać, na ile
dotychczasowe oceny dotyczące stosunków narodowościowych na Pomorzu Gdańskim odpowiadają rzeczywistości.
Ta interesująca i ważna monografia skłania do różnego rodzaju uwag i refleksji. Pierwsza
z nich dotyczy zakresu terytorialnego badań. Lemańczyk używa zamiennie kilku pojęć geograficzno-historyczno-administracyjnych, które odnoszą się zarówno do polskiego, jak i niemieckiego władztwa na terytorium określonym mianem Pomorza, Prus Zachodnich, województwa pomorskiego czy Polski północnej. Zdając sobie sprawę z nieostrości
i nieprzystosowalności różnego nazewnictwa do terenu badań, autorka używa pojęcia
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Pomorze Gdańskie, pisząc, że obszar badawczy „stwarza jednakże trudności ze względu na
częste przekształcenia administracyjne i płynność granic, pod każdym względem stanowiąc
pojęcie nieostre i odmiennie interpretowane w literaturze naukowej” (s. 20). To ważne stwierdzenie, gdyż ramy geograficzne projektu obejmują tak różne obszary historyczne, jak współczesne województwo pomorskie (np. Gdańsk, Gdynia, Lębork, Tczew), część województwa
kujawsko-pomorskiego (np. Bydgoszcz, Toruń), część województwa warmińsko-mazurskiego (np. Iława, Elbląg) oraz północną część województwa wielkopolskiego (Złotów). Obszary
te w okresie międzywojennym należały do trzech organizmów państwowych: Niemiec
(Bytów — prowincja Prusy Zachodnie; Złotów — prowincja Marchia Graniczna PoznańskoZachodniopomorska; Elbląg, Sztum, Kwidzyn — prowincja Prusy Wschodnie), Polski
(Tczew, Chojnice — powiaty morskie województwa pomorskiego, czyli tzw. korytarz pomorski; Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń — województwo pomorskie czy graniczące z Prusami
Wschodnimi: Nowe Miasto Lubawskie, Lidzbark Welski) oraz Wolnego Miasta Gdańska.
Z obecnego punktu widzenia stanowią one generalnie obszar zainteresowania Ziomkostwa
Prusy Zachodnie (Landsmannschaft Westpreußen). W tekście zasadniczym (s. 19) oraz
w aneksie na s. 373–379 opublikowanych zostało siedem map ukazujących zmiany państwowo-administracyjne z lat 1772–1999, niestety bez podania informacji o źródle. Należy domniemywać, że opracowała je sama autorka na podstawie bogatej literatury przedmiotu zgromadzonej w mieszczącej się na 29 stronach bibliografii (s. 341–370).
Specyfika „przejściowych obszarów” uświadamia, przed jakimi problemami staje badacz, który próbuje odtworzyć i zrekonstruować procesy społeczne dokonujące się na tego
typu terytoriach. Dylematy te stają się jeszcze bardziej wyraziste, gdy autorka analizuje problem autoidentyfikacji narodowo-etnicznej badanych liderów współczesnej mniejszości niemieckiej na obszarze Pomorza Gdańskiego.
Ze 160 wywiadów przeprowadzonych z liderami mniejszości wyłania się ich wielowymiarowa i zróżnicowana tożsamość narodowa i etniczna, odzwierciedlająca pograniczny charakter Pomorza Gdańskiego. Składa się ona z trzech przenikających się warstw: niemieckiej
(w tym gdańskiej), polskiej oraz kaszubskiej. Owe zróżnicowane poziomy autoidentyfikacji
uwarunkowane są „obiektywnymi procesami społeczno-demograficznymi i politycznymi,
a także subiektywnymi postawami” (s. 330). Na postawy te wpływa także czynnik ekonomiczny związany z silnym potencjałem gospodarczym RFN. Według Narodowego Spisu
Powszechnego z 2002 r. na terenie województwa pomorskiego swoją identyfikację z niemieckością zadeklarowało 2319 osób.
W nawiązaniu do wcześniejszych badań prowadzonych przez polskich socjologów,
które dotyczyły Mazurów i Ślązaków jako społeczności pogranicza, autorka z uwagi na specyfikę Polski północnej wyróżnia sześć kategorii członków mniejszości niemieckiej w „układzie tożsamościowo-terytorialnym” (s. 256–266).
1. „Niemcy etniczni” na zachodnim (np. Złotów) i wschodnim (np. Kwidzyn, Elbląg)
Pomorzu. Przed 1939 r. byli oni obywatelami Rzeszy i jako reichsdeutsche nie musieli
podpisywać Niemieckiej Listy Narodowościowej (NLN), tzw. volkslisty. Są to „obywatele Niemiec narodowości niemieckiej, wierni Kościoła ewangelicko-augsburskiego,
którzy z różnych powodów nie wyjechali do Niemiec” (s. 256).
2. Tak zwani danzingerzy zamieszkujący obszar Wolnego Miasta Gdańska, którym po
przyłączeniu do III Rzeszy w 1939 r. nadano obywatelstwo niemieckie.
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Kaszubi i Kociewiacy, czyli ludność autochtoniczna, która przed 1939 r. posiadała obywatelstwo polskie i zamieszkiwała województwo pomorskie, a w czasie niemieckiej okupacji mogła uzyskać stosowną kategorię NLN, oraz tzw. Kaszubi niemieccy zamieszkujący głównie na Bytowszczyźnie, którzy do 1945 r. byli reichsdeutschami. Obie te grupy
poddane były po 1945 r. przez polskie władze procesom rehabilitacji lub weryfikacji narodowej. Wśród badanej mniejszości niemieckiej wywodzącej się z ludności kaszubskiej
autorka wyróżnia cztery poziomy autoidentyfikacji składające się każdorazowo z trzech
komponentów (dotyczy to także kobiet): i Niemiec, i Polak, ale też Kaszub — 50%; pół
Niemiec, pół Polak i Kaszub — 30%; bardziej Niemiec niż Polak oraz Kaszub — 10%;
bardziej Polak niż Niemiec oraz Kaszub — 10%. Każda z tych podkategorii „posiada
cechy swoiste, różnicujące”, które autorka szczegółowo charakteryzuje na s. 259–262.
4. Niemcy napływowi i ich potomkowie, wywodzący się spoza Pomorza Gdańskiego. Jest
to stosunkowo nieliczna grupa, do której zaliczają się zarówno dawni koloniści, jak
i Niemcy z byłych Prus Wschodnich oraz sąsiednich regionów.
5. Polacy przyznający się do niemieckiego pochodzenia, wywodzący się m.in. z rodzin
mieszanych oraz posiadający w latach wojny najczęściej trzecią lub czwartą kategorię
NLN. Według ustaleń autorki mają oni stanowić około jednej trzeciej mniejszości niemieckiej na Pomorzu Gdańskim.
6. Polacy zainteresowani językiem i kulturą niemiecką. Są to najczęściej małżonkowie
pierwszych pięciu kategorii członków mniejszości lub dalsza rodzina, pasjonaci kultury
niemieckiej lub osoby „poszukujące własnej tożsamości”.
Jak zauważa Piotr M a d a j c z y k w posłowiu do monografii Lemańczyk, która określa
się jako gdańszczankę kaszubskiego pochodzenia, w grupie mniejszości niemieckiej na
Pomorzu Gdańskim „ogromne znaczenie ma odwoływanie się do genealogii rodzinnej i pamięci grupowej, ale która praktycznie przechodzi do formuły mniejszości opartej na zainteresowaniu kulturą i językiem niemieckim” (s. 417). Tym samym nie jest ona oparta na „twardej” ideologii narodowej.
Andrzej Sakson
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
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WYKAZ CYTOWANYCH ŹRÓDEŁ I LITERATURY PRZEDMIOTU
ŹRÓDŁA DRUKOWANE I LITERATURA PRZEDMIOTU

BADINTER 1998 = Elisabeth Badinter, Historia miłości macierzyńskiej, tłum. Krzysztof
Choiński, Warszawa 1998
DIAMOND 2012 = Jared Diamond, The World Until Yesterday. What Can We Learn from
Traditional Societies?, New York 2012
LEMCHE 1985 = Niels Peter Lemche, Early Israel: Anthropological and Historical Studies
on the Israelite Society Before the Monarchy, Leiden 1985
LIOI 2013 = Tiziana Lioi, La Cina vista dai Romani, „Leukanikà”, 2013, 1–2, s. 20–23
LIOI 2014a = Tiziana Lioi, Quian Zhongshu in Others’ Words, Taiwan 2014
LIOI 2014b = Tiziana Lioi, 100 years of Qian Zhongshu and Yang Jiang: A Centennial
Perspective, w: Perspectives on East Asia, a cura di Ikuko Sagiyama, Valentina Pedone,
Firenze 2014, s. 103–117
LIOI 2016 = Tiziana Lioi, Introduzione alla scrittura cinese, Milano 2016
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