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Kolejny zakręt czasopiśmiennictwa naukowego

Zaczynamy kolejny rok redagowania kwartalnika humanistycznego „Niepodle-
głość i Pamięć”. Powszechnie wiadomo, że czasopisma naukowe nie utrzymują się 
samodzielnie na skomercjalizowanym rynku wydawniczym. Również w naszym 
wypadku, w całej długiej historii pisma (blisko 70 numerów), zawsze korzysta-
liśmy z dofi nansowania Organizatora, jakim jest Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego, oraz Mecenasa – różnych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. 

W latach minionych, zgodnie z panującą tendencją oraz własnymi możliwościa-
mi realizowanymi w oparciu o misję Muzeum Niepodległości, głośno deklarowali-
śmy (między innymi w podtytule) przywiązanie do założeń interdyscyplinarnego 
pisma humanistycznego. To założenie oraz konsekwentna polityka programowa, 
obecność w portalach i bibliotekach Europy i Stanów Zjednoczonych − przyczyniło 
się do przyznania nam 12 punktów w ocenie parametrycznej. Wielka była w tym 
zasługa członków Rady Naukowej oraz recenzentów naszego periodyku.

Ostatnie decyzje włodarzy zarządzających polską nauką zakwestionowały do-
tychczasową politykę naszej redakcji. Również wielu innych redakcji obecnych 
na rynku. Odwołujemy się od tych decyzji, jednak w chwili obecnej istnienie „Nie-
podległości i Pamięci” w dotychczasowym kształcie wydaje się zagrożone. Czeka 
nas dyskusja i decyzje o dalszej perspektywie programowej.

Obecnie oceny czasopism naukowych przeniesione zostały na inny grunt. Pre-
feruje się ścisłą specjalizację. Jednak powrót do idei pisma stricte historycznego 
wydaje się w naszym przypadku niecelowym. Nie możemy zaprzeczać swoim 
osiągnięciom ostatnich lat, nie powinniśmy płynąć z wiatrem decyzji admini-
stracyjnych − kosztem rezygnacji z dotychczasowych osiągnięć programowych. 
Jesteśmy jednym z nielicznych pism naukowych wydawanych w muzeum, na Ma-
zowszu i w Polsce.

Była o tym mowa w zespole pism naukowych obradującym podczas XX Jubile-
uszowego Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, jaki odbywał się w Lublinie 
(18−20 września 2019). W tym powszechnym zgromadzeniu uczestniczyło blisko 
tysiąc uczonych zajmujących się historią, dziennikarzy i muzealników. Zorgani-
zowano pięć starannie przygotowanych sesji naukowych, opierając ich program 
o uprzednio opublikowane w Internecie referaty. Uzupełnieniem były dyskusje 
w dziesięciu sekcjach poświęconych najważniejszym problemom poszczególnych 
epok historycznych. 

Nas bardzo interesowały problemy muzealnictwa historycznego oraz czasopi-
śmiennictwa naukowego. Wiele cierpkich słów padło w stosunku do organizatorów 
systemu zarządzania polską nauką podczas Forum Czasopism Historycznych, jakie 
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obradowało na Wydziale Humanistycznym UMCS. Zaprezentowano list od pro-
fesora Marka Kornata z Instytutu Historii PAN, który kierował po wołanym przez 
Ministra Nauki zespołem do spraw czasopism historycznych (dyscyplina historia). 
Oto jego fragmenty upowszechnione przez czasopismo „Forum Akademickie”:  

Mam poważne zastrzeżenia do reformy szkolnictwa wyższego, ale mimo to postanowi-
łem przyjąć propozycję ministra Jarosława Gowina, żeby wejść do zespołu proponującego 
punktację czasopism naukowych w dyscyplinie historia. Zespół ten wybrał mnie na swego 
przewodniczącego w lutym 2019. Nasza komisja liczyła dziewięciu historyków specjalizu-
jących się w różnych okresach: od starożytności po dwudziesty wiek (oprócz mnie pro-
fesorowie Tomasz Ciesielski, Antoni Dudek, Waldemar Kowalski, Filip Kubiaczyk, Piotr 
Madajczyk, Krzysztof Nawotka, Tomasz Pawelec i Jan Pomorski).

Kierowana przeze mnie komisja nie mogła zrobić tyle, ile by chciała. Po pierwsze, mi-
nisterstwo przyjęło wybór czasopism tylko z czterech źródeł: baz Scopus, Web of Science 
i ERIH Plus – gdzie w odróżnieniu od dwóch poprzednich jest sporo polskich czasopism 
historycznych – oraz te objęte ostatnim konkursem ministerialnym wsparcia czasopism. 
Po drugie, nie mogliśmy przyznawać tym czasopismom punktów całkowicie zgodnie z na-
szą wiedzą. Mogliśmy tylko podnosić i obniżać punktację o dwa poziomy w stosunku do 
zastanej, np. z 20 na 40 lub 70 punktów. Analogicznie działał ten mechanizm, kiedy cho-
dziło o obniżanie punktacji. Jeżeli czasopismo zagraniczne miało przypisane 100 punktów, 
to można było podnieść tę wartość do 140 lub 200. Nie było możliwości, aby odmówić punk-
tacji, choć czasami zdrowy rozsądek podpowiadał, że należałoby. Dotyczy to np. czasopism 
chińskich albo afrykańskich, w których nikt z naszego kraju nie publikuje i nie wygląda 
na to, żebyśmy w przewidywalnym horyzoncie czasowym mieli w nich cokolwiek publiko-
wać, a jeśli już, to incydentalnie. (…).

Oczywiście istnieją czasopisma interdyscyplinarne. Jak przyznać im punkty, zwłasz-
cza w sytuacji, gdy w każdej zainteresowanej dyscyplinie zaproponuje się inną walidację? 
Chodzi mi na przykład o wydawane w Poznaniu „Czasopismo Prawno-Historyczne”. Jest 
prawne, ale i historyczne. We Wrocławiu wychodzą „Studia nad Totalitaryzmem”, które 
są bardzo ważne nie tylko dla historyków, ale także dla politologów czy prawników. Mój 
zespół i zespół prawników mogą zaproponować rozbieżne wartości punktowe. Pojawiła 
się koncepcja wprowadzenia tzw. średniej ważonej. Wymagałoby to wskazania dyscypliny 
bazowej dla takich czasopism. Propozycja zespołu właściwego dla tej dyscypliny 
skutkowałaby 50% punktów przyznanych temu tytułowi.

Ostatni akapit dotyczy czasopism interdyscyplinarnych, takich jak kwartalnik 
humanistyczny „Niepodległość i Pamięć”. Jesteśmy żywotnie zainteresowani dal-
szą dyskusją nad ewaluacją czasopism naukowych, szczególnie pozostających poza 
siecią pism dofi nansowywanych przez resort nauki. Dlatego uczestniczymy w dal-
szych pracach Forum Czasopism Historycznych (historycznych, bo czasopisma in-
terdyscyplinarne jeszcze się nie zorganizowały).

Tymczasem zapraszamy do lektury najnowszego numeru naszego czasopisma 
humanistycznego.

Tadeusz Skoczek
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Tekst przybliża postać François Girardota, jednego z francuskich lekarzy pułku 
szwoleżerów gwardii, który nie tylko przebył z tą formacją prawie cały szlak bojo-
wy, lecz po zakończeniu wojen znalazł w Polsce drugą ojczyznę, w której przeby-
wał do śmierci, a jego zwłoki spoczęły na cmentarzu w Opinogórze.
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Komu z nas nie są bliskie postaci szwoleżerów. Formacja ta – jeden 
z najbardziej elitarnych pułków w dziejach kawalerii polskiej – od sa-
mego początku została wcielona do grona równie elitarnych oddzia-
łów, jakie tworzyły Gwardię pozostającą praktycznie przez cały czas 
pod bezpośrednimi rozkazami Napoleona. Powołano ją do istnienia 
dekretem wydanym w Finkenstein – dziś Kamieniec Suski, miejsco-
wość odległa o ok. 12 km od Susza w województwie warmińsko-ma-
zurskim – 6 kwietnia 1807 roku1, choć pierwsza wzmianka o przyję-
ciu na żołd francuski polskiego pułku kawalerii utworzonego przez 
księcia Jana Sułkowskiego pochodzi z 12 marca tegoż roku2. Podobnie 
wcześniejsza – gdyż odnotowana już 19 lutego 1807 roku – jest in-
formacja o ogłoszeniu rozpoczęcia zaciągu do tej jednostki3. Warto 
przyjrzeć się pokrótce treści zasadniczego dokumentu. Otóż artykuł 4 
stanowił, iż w sztabie pułku znajdować się będzie „czterech ofi cerów 
zdrowia, z których dwóch I-ej, a dwóch z II-giej lub III-ciej klasy”4. 
Cały tekst jest bezpośrednim odniesieniem do dekretu wydanego dnia 
1 grudnia 1803 roku, w którym podano: „w każdym regimencie skła-
dającym się z czterech szwadronów będzie jeden chirurgien-maior, je-
den chirurgien aide-maior i dwóch chirurgiens sous aide-maiors, zaś 
w stanie pokoju będzie jeden chirurgien-maior i jeden chirurgien sous 
aide-maior (…)”5. Tytuły te odpowiadały stopniom służbowym nie-
wojskowym, gdyż lekarze pozostawali przez cały czas urzędnikami 
cywilnymi, przy czym, na co wskazuje Alain Pigeard, przepis ten był 
bardzo różnie interpretowany, stąd można spotkać się również z obsa-

1 A. Rembowski, Źródła do historyi pułku polskiego lekkokonnego Gwardyi 
Napoleona I z rękopisów i druków oryginalnych, Druk. K. Rubieszewski i K. Wrot-
nowski, Warszawa 1899, s. 4.
2 Dekret z Osterode (Ostródy). Cyt. za: A. Skałkowski, En marge de la correspon-
dance de Napoléon I. Pièces inédites concernant la Pologne (1801–1815), Wyd. 
Gebethner i Wolff , Varsovie/ Ed. H.de Soulier, Paris 1911, s. 13.
3 W. Dziewanowski, Jazda epoki napoleońskiej, [w:] Księga jazdy polskiej, War-
szawa 1938, s. 93; również: T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce. Do-
kończenie epoki przedrozbiorowej i porozbiorowej. Epoka porozbiorowa, t. 3, Wyd. 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów–Warszawa–Kraków 1923, s. 327.
4 A. Rembowski, op. cit., s. 4.
5 A. Pigeard, Le Service de Sante de la Revolution au I-er Empire, „Tradition Maga-
zine”, Hors Serie, nr. 28, b. r., s. 10. 
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dą pięciu lekarzy, czyli dwóch „chirurgien-maior”, jeden „chirurgien 
aide-maior” oraz dwóch „chirurgien sous aide-maior”6. W przypadku 
pułku polskiego dyrektywa cesarska obowiązywała z całą ścisłością, 
stąd pierwszym etatowym lekarzem, jeśli nie liczyć wymienionego 
w dokumencie z 5 czerwca 1807 roku7 Onufrego Lucy8, który swo-
je stanowisko objął na czas bardzo krótki, kiedy pułk formował się 
w Warszawie, został zgodnie z przepisami Francuz. Był nim François 
Girardot urodzony 29 września 1773 roku w Semur-en-Auxois w Bur-
gundii jako syn prokuratora sądowego François Girardota oraz Jeanne 
Félicie (w notce znajdującej się w dokumentach osobowych „Dossier 
Girardot” jako drugie imię matki zapisane jest Pelagie9) Terre10. Z woj-
skiem związany był od 1791 roku11, kiedy to podjął pracę jako chirurg 
III klasy w szpitalu wojskowym w Dijon12, jednak już w końcu sierp-
nia tego roku, przypuszczalnie z przyczyn rodzinnych, musiał udać się 
na emigrację. Szybko rozpoczął służbę jako żołnierz w armii rojali-
stów, wstępując 1 września 1791 roku do organizowanego w Nadrenii 
legionu Mirabeau13, w którym 1 grudnia 1793 roku awansował do stop-
nia podporucznika. W czasie walk został kilkakrotnie kontuzjowany. 
Najprawdopodobniej z regimentem huzarów de Baschi, w którym 
służył dla odmiany jako wachmistrz od 1795 roku, poczynając 
od stycznia 1798 roku do początków czerwca 1799 roku przebywał 
na Wołyniu przede wszystkim w okolicach Łucka. Stało się to za spra-
wą przejęcia oddziałów wojskowych stworzonych przez francuskich 

6 Idem, Le Service de Sante aux armees dla la Revolution et de l’Empire. Chirur-
giens, medecins, pharmaciens, Paris 2016, s. 91.
7 A. Skałkowski, En marge de la correspondance de Napoleon I…, op. cit., s. 23.
8 Ibidem.
9 Service Historique Armee de Terre (Fort Vincennes) France, Dossier Girardot, 
Nr. 33790.
10 A. Révérend, Titres, anoblissements et pairies de la Restauration 1814–1830, 
t. 3, Paris 1974, s. 185–186.
11 J.F. Lemaire, Girardot François (1773–1831), [w:] Dictionnaire Napoleon, red. 
J. Tulard, Paris 1989, s. 801.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
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emigrantów na żołd rosyjski przez cara Pawła14. Wówczas to mógł 
zetknąć się po raz pierwszy z Wincentym Krasińskim15 i zaprzyjaź-
nić się z nim. Korzystając ze zmiany sytuacji politycznej powrócił do 
Francji i w pierwszych miesiącach 1801 roku podjął studia medyczne 
w Paryżu, dodatkowo jeszcze kształcąc się od 13 sierpnia 1803 roku 
w słynnym szpitalu Hôtel-Dieu16, pod kierunkiem Guillaume’a Du-
puytrena17. Kolejno przechodził przez wszystkie ówczesne szczeble 
kariery naukowej i tak 9 maja 1804 roku zdał egzamin, jako intern, 
gdyż w 1802 roku wprowadzono ten rodzaj egzaminów, które można 
uznać za odpowiednik magisterium akademickiego18, uzyskując dru-
gą lokatę. W dwa lata później, w 1806 roku otrzymał stopień dokto-
ra nauk medycznych na podstawie pracy Propositions générales sur 
quelques maladies internes et externes19. Rozprawę swoją dedykował 
hrabiemu Wincentemu Krasińskiemu i jego żonie, co może stanowić 
dowód, iż podczas pobytu na Wołyniu utrzymywał z nimi bardzo bli-
skie kontakty. Nie można też wykluczyć, że nie doszło do spotkania 
z dawnym gospodarzem podczas jego pobytu w Paryżu jesienią i zimą 
1804 roku, o czym wspomina Marian Brandys20. Włodzimierz Wit-
czak nadmienia ponadto, iż pierwotnym tematem rozprawy miało być 
zagadnienie dotyczące kołtuna, czyli dolegliwości typowo polskiej, 
lecz zgromadzone przez François Girardota materiały zostały skra-
dzione bądź uległy zniszczeniu21. Dość, że dnia 12 marca 1808 roku, 
najprawdopodobniej również na wniosek Wincentego Krasińskiego 
został przyjęty w stopniu ofi cera zdrowia I klasy do pułku szwoleże-
14 Z. Zborucki, Emigracja francuska w Polsce w latach 1791–1805, „Przegląd 
Współczesny” 1930, r. 9, s. 216–234.
15 W. Witczak, François Girardot 1773–1831 chirurg polskiego pułku szwoleżerów 
Napoleona I, Poznań 1997, s. 7.
16 J.F. Lemaire, Girardot François (1773–1831)…, op. cit., s. 801.
17 Ch. Coury, L’Hôtel-Dieu de Paris. Trois siecles de soins, d’enseignement et de la 
recherche, Paris 1969, s. 104.
18 R. Durand-Fardel, L’internat de medecine et en chirurgie des hôpitaux et hos-
pices civiles de Paris. Centenaire de l’internat 1802–1902, Paris 1903, s. 249.
19 J.F. Lemaire, Girardot François (1773–1831)…, op. cit., s. 801. 
20 M. Brandys, Kozietulski i inni,  Wyd. Iskry, Warszawa 1982, s. 28.
21 W. Witczak, François Girardot 1773–1831…, op. cit., s. 8.
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rów. O tak szybkim awansie z całą pewnością zadecydowała też wcze-
śniejsza bliska znajomość z dowódcą pułku, ponieważ był to dopiero 
początek – nie licząc kilku miesięcy pracy w 1791 roku – jego kariery 
w szpitalnictwie wojskowym. Pod koniec czerwca 1808 roku, a przy-
puszczalnie miało to miejsce między 23 a 26 czerwca, gdyż wówczas 
odnotowany jest przydział dwóch koni dla „chirurgien-maior”22, do-
łączył do jednostki w Chantilly pod Paryżem, a następnie wyruszył 
z nią do Bayonne i dalej do Hiszpanii. 

Przebył ze szwoleżerami wszystkie kampanie. Pierwszą była hisz-
pańska w 1808 roku. Wraz z drugim lekarzem szwoleżerów Wawrzyń-
cem Gadowskim opatrywał rannych na przełęczy Somosierra. Druga 
z kolei to austriacka w 1809 roku, w czasie której, po bitwie pod Asper-
n-Essling pracował w ambulansach na wyspie Löbau, zaś po bitwie 
pod Wagram stoczonej w początkach lipca tegoż roku, był jednym z or-
ganizatorów dużego szpitala na przedmieściach Wiednia w Unter Lan-
zendorf23. Prócz codziennej troski o rannych, na przełomie września 
i października zmagał się tam jeszcze z epidemią, która spowodowa-
na była brakiem czystej, zdatnej do picia wody. Wyruszył ponownie do 
Hiszpanii w 1810 roku, gdzie znalazł się z dwoma odkomenderowanymi 
tam szwadronami, uczestnicząc m.in. w walkach pod obleganym od lute-
go do lipca 1810 roku Ciudad Rodrigo24, później w 1812 roku brał udział 
w kampanii moskiewskiej, a następnie uczestniczył w latach 1813–1814 
w działaniach zbrojnych na terenie Saksonii, Niemiec i Francji. 

W czasie przygotowań do kampanii rosyjskiej zasłynął nie tylko 
jako lekarz, lecz również był włączany do działań typowo wojskowych, 
m.in. sprawował pieczę nad rekrutami. Bezpośrednio wspomina o tym 
Józef Załuski „(…) gdy się nasz pułk zbliżał do Poznania, powierzył 
mi szef szwadronu Rostworowski 100 ochotników i 300 koni dla pułku 
i dodał mi chirurga majora Girardot (…)”25, a także Aleksander Rem-
bowski „(…) przyprowadził 9 maja z Warszawy 56 rekrutów i 96 koni 
dla uzupełnienia (…)”26. Odnośnie co do okresu tego pobytu François 
22 A. Rembowski, op. cit., s. 19.
23 Ibidem, s. 55.
24 Ibidem, wprowadzenie, s. CLIX.
25 J. Załuski, Wspomnienia,  Kraków 1976, s. 226. 
26 A. Rembowski, op. cit., s. 93. 
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Girardota w Warszawie zachodzą pewne rozbieżności, gdyż Włodzi-
mierz Witczak podaje, iż do Poznania powrócił on 9 czerwca 1812 
roku27, ale nie można tu wykluczyć błędu drukarskiego.

Na szczególniejszą uwagę zasługuje działalność François Girardo-
ta po bitwie pod Borodino, kiedy to dodatkowo dbał o aprowizację 
szwoleżerów. Z podobną sytuacją spotykamy się w czasie całego od-
wrotu, już po opuszczeniu Moskwy, przy czym bardzo często zdo-
bywając żywność, przeznaczał na ten cel własne pieniądze jak np. 
w okolicach Wiaźmy, gdzie kupił wołu „płacąc niezwykle drogo”28. 
Zwracał też uwagę na zaopatrzenie w wodę do picia. Działanie to 
w panujących warunkach było niemniej istotne jak zdobycie poży-
wienia, gdyż podczas niskich temperatur, w celu uzupełnienia strat 
organizmu potrzeba dziennie ok. 1 500 ml wody, zaś próby gaszenia 
pragnienia śniegiem jeszcze bardziej wychładzają i tak zmarznięty 
organizm, prowadząc często do śmierci29. Wraz z cytowanym przez 
wspominanego już wielokrotnie Aleksandra Rembowskiego wetery-
narzem oddziału Nicolas-Antoine Ducherem30 najczęściej przed świ-
tem, przygotowywał ją dla ludzi i koni, nie tylko topiąc śnieg, ale 
przypuszczalnie gotując też wodę czerpaną z napotkanych po dro-
dze studni lub niezamarzniętych potoków. Z właściwą sobie energią 
przeprowadził trębaczy podczas przeprawy przez Berezynę oraz wie-
le razy na małym koniku31, często również w towarzystwie wetery-
narza, uczestniczył w szarżach „trzymając szable niczym skalpel”32. 
Można w tym wersie wyczuć nutkę żartobliwą, lecz pomimo braków 
wyszkolenia wojskowego, znajomość anatomii czyniła z obydwu ata-
kujących niebezpiecznych przeciwników. 

27 W. Witczak, François Girardot 1773–1831. Chirurg polskiego pułku szwoleże-
rów gwardii Napoleona I, „Archiwum Historii i Filozofi i Medycyny” 1996, t. 59, 
nr 4, s. 395.
28 A. Rembowski, op. cit., s. 177. 
29 J. Wiseman, SAS Szkoła przetrwania, Warszawa 2001, s. 67.
30 A. Rembowski, op. cit., s. 176. 
31 Małe chłopskie koniki zdobywane podczas odwrotu spod Moskwy i później do-
siadane przez szwoleżerów w ofi cjalnych dokumentach określane były mianem 
„konias”. A. Rembowski, op. cit., s. 236.
32 Ibidem, s. 196.
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I niewiele brakowało, by zginął, gdy zapaliła się słoma, w której 
ułożył się do snu. Owo zdarzenie miało miejsce 12 października 1812 
roku w okolicach wsi Konkowo33. W pożarze stracił znaczną część 
swojego dobytku (z pogorzeliska udało się wydobyć jedynie krzyż ka-
walerski Legii Honorowej34), zaś przez cały okres odwrotu borykał się 
z poparzonymi dłońmi. 

W końcowej fazie odwrotu opiekował się troskliwie chorym do-
wódcą szwoleżerów generałem Wincentym Krasińskim oraz Józefem 
Załuskim, który zanotował „(…) dostałem się do Wielawy, tu złączył 
się ze mną doktor Girardot i na saniach jechał ciągle ze mną. Nie od-
zyskałem przytomności aż do Elblągu (…)”35. Przez Bydgoszcz, Po-
znań i Kostrzyń36, dotarł z Wincentym Krasińskim aż do Paryża, by 
po krótkim pobycie w tym mieście znów wrócić do pułku szwoleże-
rów reorganizującego się w nowym zakładzie, jaki został usytuowany 
w okolicach Frankfurtu nad Menem.

Podczas przygotowań do kampanii saskiej w kwietniu 1813 roku 
zorganizował szpital we Friedbergu37, zaś w czasie walk toczonych 
w maju na terenie Saksonii razem ze szwoleżerami brał udział 
w bezpośrednich starciach z wrogiem. Tak było m.in. w okolicach 
Mackersdorf38. Po bitwie pod Hanau 30 października 1813 roku opa-
trywał rannego w głowę księcia Dominika Radziwiłła, zmarłego 
w kilkanaście dni później w Lauterecken39. Bezpośrednią przyczyną 
zgonu było tu narastające krwawienie wewnątrzczaszkowe będące 
skutkiem urazu, jakiego doznał gdy kula kartaczowa trafi ła – jak 
przedstawia owo zdarzenie Józef Załuski –„w samo słońce czapki”40 
na czole.

33 Ibidem, s. 154.
34 Ibidem. 
35 J. Załuski, Wspomnienia, op. cit., s. 256.
36 W. Witczak, François Girardot 1773–1831. Chirurg…, op. cit.,  s. 395.
37 A. Rembowski, op. cit., s. 275.
38 Ibidem, s. 306.
39 A. Rembowski, op. cit., s. 427.
40 J. Załuski, Wspomnienia o pułku lekkokonnym gwardyi Napoleona I przez cały 
czas od zawiązania pułku w r. 1807 aż do końca w roku 1814, Kraków 1865, s. 325.
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Towarzyszył swojemu oddziałowi również podczas walk na terenie 
Francji i tam też dnia 18 lutego 1814 roku został kontuzjowany w nogę 
podczas bitwy pod Montereau, za co został odznaczony 27 lutego 1814 
roku krzyżem ofi cerskim Legii Honorowej41. 

W niewiele dni później, bo 7 marca 1814 roku, opatrując rannych 
szwoleżerów podczas bitwy pod Crâonne42 sam został ciężko ranny. 
Ludwik Zembrzuski podaje inną nazwę miejscowości, gdzie doszło 
do tego zdarzenia, a mianowicie Cerny43, wskazując na Crâonne jako 
na miejsce, gdzie dokonano operacji44. Nie jest to znacząca pomyłka, 
gdyż taką nazwę mogła nosić farma bądź grupa zabudowań, w pobli-
żu której przypuszczalnie toczyły się najcięższe walki, informacja ta 
pozostaje zgodna z notatką, jaka fi guruje u Aleksandra Rembowskie-
go45 oraz w zestawieniu prezentowanym przez Aristide’a Martiniena46. 
Trudno jest ustalić, w jakim momencie batalii doszło do tego zdarze-
nia, gdyż prócz zajmowania się rannymi François Girardot pomagał 
artylerzystom przynosząc im ładunki i proch47. Z adnotacji w doku-
mencie zachowanym w archiwum Val-de-Grâce w Paryżu wynika, 
iż miało to miejsce gdy „opatrywał rannych przy regimencie”48. Kula 
armatnia – według tego samego źródła, był to pocisk z kartacza, co 
sugeruje użyta w notatce nazwa „biscaïen”49 – zgruchotała mu pra-
wą nogę na wysokości kolana i Pierre Charmeil, inny z lekarzy pułku 

41 J.F. Lemaire, Napoleon et medecine, Paris 1993, s. 94.
42 R. Bielecki, Encyklopedia wojen napoleońskich, Wyd. Trio, Warszawa 2001, 
s. 122.
43 L. Zembrzuski, Złota księga korpusu sanitarnego polskiego 1797–1918, Warsza-
wa 1927, s. 15.
44 Idem, Służba zdrowia w pułku lekkokonnym polskim Gwardji Napoleona I, War-
szawa 1925, s. 29.
45 A. Rembowski, op. cit., s. 471.
46 A. Martinien, Tableaux, par corps et par batailles, des offi  ciers tués et blessés 
pendant les guerres de l’Empire (1805–1815), Paris, b.r., s. 100.
47 A. Rembowski, op. cit., s. 471, przypis.
48 Archives du Musee de Service de Sante des Armees au Val-de-Grâce, Paris 
Nr. C/1026, Nr. 657/1806.
49 Archives du Musee de Service de Sante des Armees au Val-de-Grâce, Paris 
Nr. 61, „Etat de Service le Baron Girardot”.
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szwoleżerów musiał dokonać amputacji50. Rozegrało się to praktycz-
nie na oczach Napoleona, który bezpośrednio na polu bitwy miano-
wał François Girardota baronem Cesarstwa51 jako jedynego spośród 
dziewięciu lekarzy, którzy zostali uhonorowani tym tytułem (a byli 
to: Jean-Nicolas Corvisart, Rene Desgenettes, Jean Dominique Larrey, 
Alexandre Yvan, Alexis Boyer, Pierre François Percy, Nicolas Heuer-
teloup i Antoine Dubois52). Mimo kalectwa i nie do końca wyleczony 
służył on nadal swoją wiedzą i pomocą praktycznie do ostatnich dni 
samodzielnego istnienia pułku szwoleżerów. 

Warto w tym miejscu wspomnieć o herbie nadanym François Girar-
dotowi wraz z tytułem barona. Godność ta została potwierdzona dwu-
krotnie – pierwszy raz 5 kwietnia 1814, gdy wydano ofi cjalne Lettres 
de creance oraz drugi raz podczas pierwszej Restauracji monarchii 
Burbonów 17 lutego 1815 roku53. A oto jego pełen opis: 

(…) tarcza francuska trójpolowa, dzielona w pas, pole dolne w słup. W polu 
głowicy dwie skrzyżowane lance w niebieskim polu, w prawym heraldycznym 
baszta blankowana z otwartą bramą w srebrnym polu, w lewym heraldycznym 
noga w bucie z ostrogą w czerwonym polu. Nad tarczą francuska korona baro-
nowska. Pod tarczą laska Eskulapa na niej podwieszone ordery: Order Św. Lu-
dwika, Legia Honorowa, Virtuti Militari, czwarty order trudny do identyfi kacji. 
Po bokach tarczy trzymacze: lew i pies stojące na lasce Eskulapa. Herb zdobiony 
labrami (…)54. 

Należy przypuszczać, iż tym czwartym niezidentyfi kowanym przez 
autora opisu orderem jest krzyż ofi cerski Legii Honorowej, który nie-
znacznie różnił się od krzyża kawalerskiego.

50 J, Le 1-er Regiment des Chevau-legers Lanciers Polonais de la Garde Impe-
riale. Notes sur les campagnes de 1813 et de 1814, „Carnet de la Sabretache” 1894, 
nr 2, s. 285.
51 W. Witczak, François Girardot (1773–1831). Chirurg…, op. cit., s. 396. 
52 J.F. Lemaire, La medecine napoleonienne, Paris 2003, s. 103–125.
53 A. Reverend, Armorial du Premier Empire. Titres majorats et armoires concedes 
par Napoleon I, t. 2, Paris 1974  (lettres D – K), s. 240.
54 W.J. Gorczyk, Herb Franciszka barona Girardota, „Muzealne Rozmaitości” 
2016, nr 1(3), s. 8–9. 
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* * *
Wypada teraz przez chwilę zatrzymać się przy wydarzeniu spod Crâon-

ne. Gdy czytamy opis sceny zranienia, a następnie wzmiankę o amputacji 
w takiej wersji, jak podaje ją Aleksander Rembowski55, za nim cytuje Wło-
dzimierz Witczak56, zaś z biografów francuskich dwukrotnie Jean-François 
Lemaire57 oraz Alain Pigeard58, nasuwa się jedno pytanie: czy owa krwa-
wa scena wraz z okrzykiem „Vive l’Empereur” wydanym przez ciężko 
rannego człowieka nie jest przypadkiem wytworem fantazji, przykładem 
swoistego budowania legendy napoleońskiej? Otóż nie. Pomijając już reak-
cję emocjonalną i zachowania, do jakich dochodzi bezpośrednio na polu 
walki – temat ten podejmowany jest aktualnie przez cały szereg prac tak 
lekarzy59, jak i psychologów60 – podobne zdarzenia znajdujemy zapisane 
we wspomnieniach z epoki i co bardziej istotne, odnotowywane bezpo-
średnio przez ówczesnych lekarzy. Było to zjawisko dość rozpowszechnio-
ne, zaś emocje indukowane przez umiejętnie rozbudowywany kult cesarza, 
na co zwracał uwagę m.in. Jean Morvan61, niejednokrotnie brały górę na-
wet nad stanem fi zycznym żołnierzy. Pisze o tym dość obszernie François 
Boespfl ug62, natomiast przypadki odnotowane podczas kampanii rosyj-
skiej szczegółowej analizie poddaje w swojej pracy Anne-Claire Douzou63. 

55 A. Rembowski, op. cit., s. 471.
56 W. Witczak, François Girardot 1773–1831…, op. cit., s. 8; idem, François Girar-
dot 1773–1831. Chirurg…, op. cit., s. 396.
57 J.F. Lemaire, Le chirurgien – baron François Girardot un oublie de l’Histoire, 
„Histoire de Sciences Medicales” 1980, nr 14 (1), s. 109; idem, La medecine na-
poleonienne…, op. cit., s. 125.
58 A. Pigeard, Le Service de Sante aux armees…, op. cit., s. 208.
59 Tu m.in. F. Lebigot, M. Lassagne, C. Doutheau, Le sacrifi ce du soldat. Stress, 
psychiatrie et guerre, Paris 1992. 
60 O związanej ze zranieniami bojowymi analgezji pourazowej: T. Werka, Stres 
i ból, [w:], Mózg i zachowanie red. T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka, War-
szawa 2006, s. 310 i również M. Hilgier, O bólu do bólu, Warszawa 2008, s. 24–25.
61 J. Morvan, Soldat imperial (1800–1814), Paris 1904, s. 506–517.
62Tu za: F. Boespfl ug, Napoléon et Dieu. Iconographie comparée, „Napoleonica. 
La Revue” 2015/2 (Nr 23), s. 21–58. 
63 A.C. Douzou, Le chirurgien Larrey en Russie, la vertu à l’épreuve de la débâcle 
de 1812, Universite Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris 2013.



 23 

François Girardot – francuski medyk polskich szwoleżerów

* * *
Pułkowy chirurg był przez wszystkich szwoleżerów bardzo lubiany 

za swój sposób bycia i łatwość nawiązywania kontaktów, lecz przede 
wszystkim ceniony za posiadaną wiedzę fachową. Zachował się cały 
szereg zapisów pamiętnikarskich, pochodzących bądź to od bezpo-
średnich pacjentów, bądź to od świadków stosowanych przez niego 
kuracji, potwierdzających, iż praktycznie zawsze kończyły się one wy-
leczeniem. Warto przytoczyć kilka z nich. 

Pierwszy pochodzi z notatek generała Pierre’a Dautancourta. Otóż 
w czasie kampanii na terenie Hiszpanii został on ranny w nogę, co 
uniemożliwiało mu poruszanie się konno w trudnym górskim terenie, 
jakim było pasmo Guadarrama, szczególnie podczas opadów śnie-
gu. W tej sytuacji: „(…) nasz dzielny chirurgien-major Girardot wraz 
z jednym z podofi cerów wzięli go pod ramiona i pomagali mu przejść 
całą drogę (…)”64.

Warto też przytoczyć to, co zanotował Józef Załuski: „(…) porucz-
nik Olszewski pod Essling miał stopę zgruchotaną od kuli armatniej, 
z której rany wykurował go nasz nieoszacowany doktór pułkowy Gi-
rardot (…)”65. Wzmianka jest niezwykle skąpa, ale pozwala przypusz-
czać, iż pomimo warunków, w jakich doszło do zranienia François Gi-
rardot nie dokonał praktykowanej podówczas dość powszechnie am-
putacji w obrębie goleni, lecz co najwyżej wyłuszczenia uszkodzonych 
kości śródstopia, decydując się po starannym opatrzeniu rany i nie-
zbędnym unieruchomieniu, na dużo trudniejsze i jednak niepewne, 
chociażby ze względu na panujące warunki, leczenie − bez wątpienia 
mniej okaleczające i ocalające kończynę. 

Józef Załuski cytuje również zapiski szwoleżera Wincentego Mi-
kułowskiego z kampanii 1814 roku „(…) w  pierwszym spotkaniu 
pod Brienne dostałem postrzał w lewe udo, który mi się dotąd boleśnie 
przypomina [trudno wykluczyć czy nie doszło tu do uszkodzenia ko-
ści co wówczas bardzo często było wskazaniem do amputacji – MT] 
(…) opatrzony przez naszego nieocenionego Girardota odesłany byłem 
ku Vitry (…)”66.

64 A. Rembowski, op. cit., s. 42.
65 J. Załuski, Wspomnienia o pułku…, op. cit., s. 143.
66 Ibidem, op. cit., s. 165.



24

Maria J. Turos

François Girardot troskliwie opiekował się też chorymi m.in. zmar-
łym 1 sierpnia 1809 roku w lazarecie w Unter Lanzendorf67 kapita-
nem Stanisławem Gorayskim „(…) którego [w domyśle Stanisława 
Gorayskiego] wątłe zdrowie nie mogło znieść tylu trudów. Atoli dok-
tor Girardot odbywszy sekcją jego piersi przekonał nas, że pacjent nie 
mógł żyć (…)”68. Ten suchy zapis z dokumentu wykorzystał w rozbu-
dowanej literacko formie Wacław Gąsiorowski na kartach powieści 
Pani Walewska69. Nie jest to zresztą jedyna uwaga dotycząca stanu 
zdrowia Stanisława Gorayskiego zawarta w jego książkach. Można je 
znaleźć również tak w powieści Huragan: „(…) niekiedy wśród słu-
pów i kłębów nieznośnego pyłu, który na mustrze wyrywał się spod 
kopyt końskich, Gorajskiego chwytał kaszel suchy gwałtowny i tar-
gał nim. Niekiedy znowu gorączka jakaś obezwładniała go i trawiła 
po dni kilka (…)”70, jak i w opowiadaniu Dwie szarże „Gorayski chce 
odpowiedzieć, lecz kaszel duszący chwyta go za gardło, piersi, przy-
kłada chustkę do ust, chustka krwawi (…)”71. Szczególnie ten ostatni 
zapis wskazuje na to, iż przyczyną śmierci Stanisława Gorayskiego, 
rannego 6 lipca 1808 roku w czasie bitwy pod Wagram, była gruźlica.

W Wiedniu Girardot spieszył również z fachową pomocą gospo-
darzom, u których kwaterowali polscy szwoleżerowie. Zanotował 
to Józef Załuski „Olszewski miał kwaterę na Kohlmarku u bankiero-
wej pani Dickman (…) ta była chora. Otóż ta dama wiedeńska była 
potem winna wyzdrowienie doktorowi Girardot (…)”72.

O pomocy, jakiej udzielił François Girardot rannemu generałowi 
Karolowi Kniaziewiczowi nad brzegiem Berezyny kilka słów zanoto-

67 Na tę miejscowość wskazuje zapis z pamiętników Józefa Załuskiego „(…) stanęliśmy 
w najoddaleńszym punkcie to jest w górnym Lanzendorf (…) tu straciliśmy wkrót-
ce kochanego powszechnie Stanisława Gorajskiego (…)”, J. Załuski, Wspomnienia 
o pułku…, op. cit., s. 173. Natomiast W. Witczak jako miejsce zgonu S. Gorayskiego  
podaje Wiedeń. W. Witczak, François Girardot 1773–1831. Chirurg…,  op. cit., s. 397.
68 J. Załuski, Wspomnienia o pułku…, op. cit., s. 143.
69 W. Gąsiorowski, Pani Walewska, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 
1970, s. 485–496.
70 Idem, Huragan, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1985, s. 180.
71 Idem, Dwie szarże, [w:] Rapsody napoleońskie, Wyd. Ks. Połonieckiego, Lwów 
1903, s. 123.
72 J. Załuski, Wspomnienia o pułku…, op. cit., s. 165.
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wał generał Pierre Dautancourt73, zaś obszerniej całe zdarzenie opisał 
w swoich wspomnieniach Józef Krasiński „(…) na szczęście nasze le-
piej nie mogliśmy trafi ć, albowiem był to właśnie ambulans szwoleże-
rów gwardii polskiej, a przy nim znany nam dobrze Girardot naczelny 
doktor tegoż pułku; rozciął był zaraz but mocno już nabrzmiałej nogi 
generała, nie znalazł żadnej rany, lecz nogę od mocnej kontuzji czarną 
oraz kość spękaną, zaczął więc od tego, że nogę rozpłatał wzdłuż żeby 
krew wypuścić i opatrzył (…)”74. 

Włodzimierz Witczak w swoim opracowaniu biografi cznym poświę-
conym François Girardotowi zwraca uwagę, iż Karol Koźmiński, autor 
powieści o Karolu Kniaziewiczu Bez trwogi i zmazy75 popełnił pomyłkę 
w nazwisku chirurga i to pomimo zachowanych dokumentów. Nie moż-
na uznać tego w pełni za błąd źródłowy, lecz raczej za nieścisłość jaka 
wynikła w związku z różną dostępnością tekstów źródłowych, ponie-
waż w opracowaniu pamiętników Józefa Krasińskiego opublikowanym 
w 1877 roku w Poznaniu76 można przeczytać „(…) przenieśli przecież cho-
rego jenerała do Girodeta sztabslekarza lancierów gwardyjskich (…)”77. 

Trochę może zastanawiać fakt, iż Joanna Zimińska autorka drugiej 
krótkiej biografi i Karola Kniaziewicza wydarzenia, które rozegrały się 
nad brzegiem Berezyny zupełnie pomija milczeniem78. 

73 A. Rembowski, op. cit., s. 205.
74 J. hr. Krasiński, Ze wspomnień 1783–1841, Wyd. „Biblioteka Warszawska”, t. 3, 
Warszawa 1912, s. 421.
75 K. Koźmiński, Bez trwogi i zmazy. Opowieść o generale Karolu Kniaziewiczu, 
Wyd. MON, Warszawa 1962. 
76 Pamiętniki Józefa hrabiego Krasińskiego od roku 1790–1831, Drukiem J.I. Kra-
szewskiego, Poznań 1877.
77 Ibidem, s. 105–106. Warto przytoczyć cały ten sporny akapit: „(…) wtem zbliżył się 
ku niemu woltyżer z drugiego pułku Rosołek Krakowianin, z którym na gałęziach prze-
nieśli przecież chorego generała do Girodeta sztabslekarza lancierów gwardyjskich. Ten 
ściągnąwszy bót zaraz nogę opatrzył, dr. Girodet sam później nogę we Francyi stracił 
– był to człowiek dowcipny, żwawy i zacny, zmarł w domu Wincentego Krasińskiego 
w Opinogórze gdzie przebywał na dworze jenerała aż do śmierci (…)” (zachowano 
pisownię oryginału). Jak widać nie jest jedyny błąd w tym tekście, gdyż jako miejsce 
śmierci F. Girardot podana jest zamiast Warszawy Opinogóra – gdzie został pochowany.
78 J. Zimińska, Generał Karol Kniaziewicz 1762–1842, Wyd. MON, Warszawa 
1971.
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Na polu bitwy Girardot służył pomocą wszystkim potrzebującym, 
o czym wspominał jeden ze szwoleżerów, porucznik Wincenty Płacz-
kowski. Podczas walk pod Ciudad Rodrigo doszło do zranienia angiel-
skiego ofi cera „(…) z jednej strony twarzy cały policzek był odcięty 
(…) wnet zawołano doktora Żerarda (Girardot), który go zaraz opa-
trzył i policzek mu przyhaftował (…) ten ofi cer był szefem batalionu 
grenadierów szkockich (…)”79. 

Nie był to z pewnością jego jedyny pacjent cudzoziemiec. Tuż 
po szarży pod Somosierrą, nieopodal Buitrago, gdy polscy szwole-
żerowie ze szwadronu Tomasza Łubieńskiego zaatakowali oddział 
hiszpański dokonujący rzezi jeńców francuskich, był praktycznie je-
dynym lekarzem, jaki pospieszył z pomocą ocalałym z pogromu, co 
tak zanotował Wincenty Krasiński „(…) pomoc, z jaką pospieszył im 
nasz chirurg Girardot ocaliła wielu od śmierci (…)”80. Podczas bitwy 
pod Essling w maju 1809 roku opatrywał – i to pod ostrzałem – fran-
cuskiego marszałka Nicolasa Oudinota81, a także pospieszył z pomocą 
generałowi Michel-Marie Claparède’owi „gdyż nie było lekarzy z ich 
korpusów”82, zaś w czasie odwrotu spod Moskwy również wspierał 
jako lekarz dywizję generała Charlesa Moranda83. Podobnie działo się 
w Pleszczenicach, po tragicznej przeprawie przez Berezynę. W tej ma-
łej miejscowości przez dwa dni zajmował się rannymi oraz kontuzjo-
wanymi, odpierając przy tym ataki Kozaków84. Tam też po raz drugi 
służył pomocą marszałkowi Nicolasowi Oudinotowi85. Relacje odno-
śnie do tego wydarzenia są rozbieżne, gdyż François Pils, który był 

79 W. Płaczkowski, Pamiętniki porucznika dawnej gwardii cesarsko-francuskiej spi-
sane w roku 1845, Żytomierz 1861, s. 139–140.
80 Notatka generała Wincentego Krasińskiego. D. Balagny, La charge de Somosier-
ra, „Revue d’histoire redigee a l’Etat-Major de l’Armee (section historique)”, r. 4, 
vol. 8 (Octobre–Decembre 1902), s. 1089.
81 A. Rembowski, op. cit., s. 552.
82 Ibidem.
83 W. Witczak, François Girardot 1773–1831…, op. cit., s. 10.
84 A. Rembowski, op. cit., s. 205.
85 F. Pils, Journal de marche du grenadier Pils 1804–1814, Paris 1895, s. 154. 
Podobną informację podaje także P. Austin. Tu za: P. Austin, Wielki odwrót, Wyd. 
Finna, Gdańsk 2005, s. 471–473.



 27 

François Girardot – francuski medyk polskich szwoleżerów

na miejscu, w swoim dzienniku zanotował, iż marszałka operował 
jego osobisty chirurg Campiomont, ale nie jest wykluczone, iż asysto-
wał mu François Girardot.

Takie działania potwierdzają również zapisy ze stanu służby: pierw-
szy „(…) w starciu armii króla Neapolu z 4go [niestety brak więcej 
danych − MT] opatrzył całą polską dywizję (…)”86 oraz drugi „(…) 
w czasie bitwy 25 października [dalszy ciąg daty nieczytelny − MT] 
w okolicach Buron [lub Burou – nazwa miejscowości nieczytelna − 
MT] sam został na pobojowisku by nieść pomoc rannym wraz z ko-
legą Maugra (…)”87, czyli jak widać spieszył z pomocą również zwy-
kłym żołnierzom, nie tylko generałom.

Zdarzyła się opinia negatywna na temat działań François Girardota. 
Otóż Adam Turno w swoich wspomnieniach tak zanotował „(…) ja 
jeszcze przed Hanau dostałem paskudną wrzodzienicę na palcu wiel-
kim u prawej ręki panaris88 zwaną, tę mi nasz doktor Girardot przeciął, 
ręka mi spuchła i tak skancerowała, że mi ją odjąć chciano (…)”89. 
Nie należy jednak tego zdania wyrywać z kontekstu, gdyż sam autor 
wspomnień pisze wers wyżej, iż był „cały brudny”90, co pewnością 
nie sprzyjało procesowi prawidłowego oczyszczania się oraz później 
gojenia rany.

Za swoje zasługi François Girardot został odznaczony nie tyl-
ko dwukrotnie francuskim krzyżem Legii Honorowej – kawalerski 
otrzymał po kampanii austriackiej 13 grudnia 1809 roku91, zaś ofi cer-
ski, o czym już była mowa, pod Montereau – lecz także po bitwie 
pod Crâonne92 polskim krzyżem Virtuti Militari. Jeśli przy tak wy-
sokich odznaczeniach potrzebne jest uzasadnienie, to wypada w tym 
86 A. Rembowski,  op. cit., s. 552.
87 Ibidem.
88 Panaris jest to nazwa francuska, odpowiednik łacińskiego panaricium, czyli za-
palenie tkanek otaczających paznokieć, inaczej zastrzał. 
89 A.M. Skałkowski, Z pamiętnika Adama Turny, [w:] Fragmenty. Życiorysy za-
służonych Polaków XVIII i XIX wieku, Księgarnia Uniwersytecka, Poznań 1928, 
s. 149.
90 Ibidem.
91 A. Rembowski, op. cit., s. 552.
92 W. Witczak, François Girardot 1773–1831…, op. cit., s. 12.
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miejscu zacytować krótki fragment nekrologu, jaki ukazał się po 
śmierci François Girardota „(…) szczególnie jako wzór chirurgów woj-
skowych się odznaczał; żadne niebezpieczeństwa w boju, żadne per-
swazje, nawet rozkazy, nie mogły go od placu bitwy oderwać, wśród 
kul i szczęku oręża opatrywał on rannych wszelkiego stopnia wojow-
ników, z tą ludzkością, z tą gorliwością, które tylko z szlachetnego ser-
ca pochodzić mogą (…)”93.

Smutnym obowiązkiem François Girardot było przeprowadzanie 
sekcji zwłok zabitych lub zmarłych szwoleżerów. Jeśli nie wykonywał 
tej procedury w celach typowo anatomopatologicznych – jak chociaż-
by wzmiankowaną już Stanisława Gorayskiego – to z całą pewnością 
w celu wydobycia serc. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem, a o symbo-
lice tej tradycji pisze m.in. Dorothea Forstner94, były one przechowy-
wane w specjalnych naczyniach przez dowódców – a niejednokrotnie 
również przez żołnierzy – celem złożenia ich w kraju rodzinnym. Tak 
stało się z sercami Jana Dziewanowskiego, Stanisława Gorayskiego 
i Dominika Radziwiłła, które przywiezione przez Wincentego Kra-
sińskiego zostały złożone w podziemiach kościoła w Krasnem, gdzie 
znajdują się do dnia dzisiejszego95.

W roku 1814, gdy większość szwoleżerów wraz z Wincentym Kra-
sińskim powróciła do kraju, François Girardot pozostał we Francji. 
Po pierwszej abdykacji Napoleona, w diametralnie innej sytuacji po-
litycznej wystosował dnia 22 kwietnia 1814 roku list do generała Pier-
re’a Dupont d’Etang, prosząc o wsparcie w trudnej sytuacji material-
nej. Nie wiadomo, czy je uzyskał, lecz jak pisze Jean-François Lemaire 
w październiku został udekorowany krzyżem św. Ludwika96. W rze-
czywistości order ten z rąk księcia d’Artois otrzymał 12 stycznia 1815 
roku97. Po powrocie Napoleona z Elby w 1815 roku bezskutecznie starał 

93 „Merkury. Dziennik Polityczny, Handlowy i Literacki” 1831, 19 stycznia, 
we środę, nr 32, s. 138.
94 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Wyd. PAX, Warszawa 1990, 
s. 358–361.
95 Szlakiem kościołów fundacji Krasińskich. Opinogóra – Pałuki – Krasne, oprac. 
S. Maliszewska, A. Łyszkowska, Opinogóra 2015, s. 61–62.
96 J.F. Lemaire, Girardot…, op. cit., s. 802.
97 A. Pigeard, Le Service de Sante aux armees...,  op. cit., s. 208.
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się o zatrudnienie w paryskim Hôtel des Invalides98. Zwrócił się m.in. 
z prośbą do generała Henri-Gratien Bertand, aby ten przekazał jego 
petycję na ręce Dominique’a Jeana Larreya99. Pisał w niej „straciwszy 
nogę nie mogę już wykonywać trudnych operacji, ale z pewnością przy-
dałbym się w Hôtel des Invalides”100. Z niewiadomych przyczyn list ten 
nigdy nie dotarł do adresata, podobnie jak i kolejna petycja złożona 
13 czerwca 1815 roku na ręce generała Caff arelli101. Te rozliczne proble-
my, przede wszystkim natury fi nansowej, ale również i politycznej, gdyż 
osoby, do których pisał m.in. Dominique Jean Larrey znalazły się na 
liście proskrypcyjnej i groziła im kara śmierci102, zmusiły go ostatecznie 
do wyjazdu z kraju. Najprawdopodobniej w lutym 1816 roku103 przybył 
do Warszawy, gdzie bardzo szybko, z pewnością nie bez pomocy Win-
centego Krasińskiego, uzyskał pozwolenie Rady Zdrowia Królestwa 
Polskiego na prowadzenie praktyki lekarskiej104. Pomimo różnicy wie-
ku, stał się serdecznym przyjacielem jego syna Zygmunta Krasińskie-
go, o czym później wspominał on w listach do przyjaciół pisząc m.in. 
„w wieczór często gramy z baronem w karty”105. Korespondował z Gi-
rardotem podczas swojego pobytu w Genewie w latach 1829−1830106. 

W czasie pobytu w Królestwie Polskim Girardot pozostawał nadal 
w bliskich kontaktach z krajem rodzinnym, gdzie przebywała jego 
żona Henriette Catherine Sevin (ożenił się z nią 3 stycznia 1807 roku) 
oraz dzieci107, którym przekazał całą przyznaną sobie dnia 6 marca 

98 W. Witczak, François Girardot 1773–1831…, op. cit, s. 14.
99 A. Pigeard, Le Service de Sante aux armees..., op. cit., s. 208.
100 Ibidem.
101 Ibidem.
102 M.J. Turos, Dominique Jean Larrey, Wyd. Napoleon V, Oświęcim 2017, s. 222.
103 A. Pigeard podaje, iż F. Girardot przybył do Królestwa Polskiego dopiero w 1817 
roku. A. Pigeard, Le Service de Sante aux armees…, op. cit., s. 208.
104 „Gazeta Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1816, 2 marca, w so-
botę, Dodatek drugi, s. 382.
105 Tu za: Z. Krasiński, Listy do różnych adresatów, t. 1, Warszawa 1991, s. 29.
106 Ibid. 
107 A. Reverend, Titres, anoblissements et pairies de la Restauration 1814–1830…, 
op. cit., s. 186. 
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1819 roku roczną rentę w wysokości 1 800 franków108, zaś żonie tytuł 
„baronne de Girardot”109. Włodzimierz Witczak w biografi i François 
Girardot podaje, iż miał on troje dzieci – dwie córki, które urodziły 
się przed 1814 rokiem oraz syna o imieniu Auguste Theodore, któ-
ry przyszedł na świat w Paryżu dnia 8 czerwca 1815 roku110, jednak 
dokument sporządzony po zgonie François Girardota, znajdujący się 
w zbiorach archiwum Val-de-Grâce111 w Paryżu wymienia tylko dwoje 
dzieci, a mianowicie – córkę o imionach Victoire Clara, a także wspo-
mnianego wyżej syna.

W czasie pobytu w Warszawie François Girardot prowadził ożywio-
ną korespondencję m.in. z Tomaszem Łubieńskim112 oraz z generałem 
Pierre’em Dautancourtem, przekazując wiele cennych informacji od-
nośnie do formacji szwoleżerów113 i zapoznając się, szczególnie pod-
czas pobytu w Paryżu w 1827 roku114 z powstającym manuskryptem, 
dotyczącym historii tej formacji. Był również częstym gościem w Opi-
nogórze – rezydencji Krasińskich. Nie ustrzegł się jednak represji 
ze strony wielkiego księcia Konstantego, szczególnie po wypadkach 
rewolucji lipcowej w Paryżu115. Wydarzenia te, podobnie jak i sytuacja, 
w jakiej znalazł się po wybuchu powstania listopadowego jego mece-
nas Wincenty Krasiński nie pozostały bez wpływu na jego stan zdro-
wia. „(…)zadawnione rany postrzału w piersiach odnowiły się i śmier-
telną sprawiły słabość (…)”116. François Girardot zmarł w Warszawie 

108 J.F. Lemaire, François Girardot…, op. cit., s. 802.
109 Idem, Le chirurgien-baron François Girardot  (1773–1831) un oublié de l’His-
toire…, op. cit., s. 113.
110 W. Witczak, François Girardot 1773–1831…, op. cit., s. 18.
111 Archives Val-de-Grâce, 1026 Nr 657.
112 List z dn. 30 stycznia 1828 do Tomasza Łubieńskiego. Tu za: R. hr. Łubień-
ski, Generał Tomasz Pomian hrabia Łubieński, Wyd. Gebethner i Wolff , Warszawa 
1899, s. 476–477.
113 Ibidem.
114 Tu za: „Kurjer Warszawski” 1827, 27 marca, nr 83.
115 „Merkury Dziennik Polityczny, Handlowy i Literacki” 1831, 19 stycznia, 
we środę, nr 32, s. 138.
116 Ibidem.
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13 stycznia 1831 roku117. Pochowany został na cmentarzu w Opinogórze 
zaś „(…) ostatnią wolą swoją rozkazał aby go w grobie położono głową 
ku Francji. Do ostatniego tchu błogosławił Francji i Polsce (…)”118. 

* * *

Zakrawa trochę na paradoks, iż Marian Brandys, autor cieszącej się 
dużą poczytnością i kilkakrotnie wznawianej119 zbeletryzowanej bio-
grafi i Jana Leona Kozietulskiego Kozietulski i inni120 nie wspomina 
nawet o jego osobie. A François Girardot był najlepiej znanym spośród 
wszystkich lekarzy chirurgiem szwoleżerów. Jedynym utrwalonym 
na jej kartach i to w formie niepełnego wersu lekarzem jest „(…) mło-
dy chirurg pułkowy Dr. Gadowski (…)”121, który udzielił pomocy Ja-
nowi Kozietulskiemu rannemu w starciu z Kozakami pod Horodnią122. 

Także w wielotomowym dziele Koniec świata szwoleżerów123, po-
święconym dalszym losom bohaterów spod Somosierry, również wie-
lokrotnie wznawianym124, Marian Brandys obszernie zajmuje się osobą 
Wincentego Krasińskiego125, nie uwzględnia jednak postaci Girardota, 

117 J.F. Lemaire, Le chirurgien-baron François Girardot…, op. cit., s. 113.
118 „Merkury Dziennik Polityczny, Handlowy i Literacki” 1831, 19 stycznia, 
we środę, nr 32, s. 138.
119 Katalog Biblioteki Narodowej notuje od pierwszego wydania w 1967 roku czte-
ry wznowienia. Tu za: https://alpha.bn.org.pl/search*pol [dostęp: 30.12.2015].
120 M. Brandys, Kozietulski i inni, op. cit., s. 306.
121 Ibidem.
122 Ibidem.
123 M. Brandys, Koniec świata szwoleżerów, Wyd. Iskry, t. 1, Warszawa 1972, cz. 
2, 1976, t. 2, Warszawa 1974, t. 3, Warszawa 1974, t. 4, Warszawa 1976, t. 5, War-
szawa 1979.
124 Katalog główny Biblioteki Narodowej, podobnie jak w przypadku książki Ko-
zietulski i inni podaje, iż po pierwszym, jakie ukazało się drukiem w 1972 roku, 
miały miejsce jeszcze kolejne cztery wydania. Tu za: https://alpha.bn.org.pl/
search~S5*pol?/aBrandys+Marian/abrandys+marian/1,2,182,B/ exact&FF [do-
stęp:12.01.2016].
125 M. Brandys, Koniec świata szwoleżerów, Wyd. Iskry, t. 1, wyd. II, Warszawa 
1975, s. 13–150.
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poza dość zdawkową wzmianką we wstępie, przy opisie opinogórskie-
go cmentarza – „(…) leży tu popularny lekarz pułkowy sławnego regi-
mentu, Francuz Franciszek Girardot, który w wojnach napoleońskich 
utracił był nogę (…)”126.

Może to budzić zastanowienie, tym bardziej, iż François Girardot 
związany był emocjonalnie z Wincentym Krasińskim oraz całą jego 
rodziną, pełniąc obowiązki lekarza domowego, prócz tego jeszcze 
spieszył z pomocą – nie pobierając przy tym za swoje porady, a często 
i przygotowywane lekarstwa, najmniejszego honorarium – niezamoż-
nym mieszkańcom Warszawy, o czym obszernie informowała prasa 
ówczesna 

„(…) JP Baron Franciszek Girardot, były Doktor wewnętrzny w szpitalu l’Hotel 
Dieu w Paryżu, nauczyciel akuszeryi w tymże szpitalu, główny Lekarz lazaretów 
woyskowych, członek kilku towarzystw uczonych, Chirurg Major pułku szwoleże-
rów gwardyi Francuzkiey, w którym stracił nogę opatruiąc rannych na placu bitwy. 
Offi  cer Legii honorowey, Kawaler krzyża woyskowego Polskiego i orderu Św. Lu-
dwika etc. otrzymawszy pozwolenie od Rady Zdrowia Królestwa Polskiego wy-
konywania sztuki lekarskiey, uwiadamia nineyszem, iż w poniedziałek i czwartek 
każdego tygodnia udzielać będzie bezpłatnie swe porady nieszczęśliwym, a to po 
południu od godziny 2giey do wpół do 5tey. Stoi w pałacu Małachowskich u JW. 
Jenerała hrabi Wincentego Krasińskiego (…) 127. 

Cieszył się zasłużonym szacunkiem przede wszystkim ze względu 
na wiedzę, jak również mądrze pojmowaną fi lantropię, która w pamięci 
mieszkańców Warszawy pozostawała żywa jeszcze w kilka lat po jego 
zgonie128. Nie bez znaczenia była skuteczność stosowanych przez niego 

126 Ibidem, s. 17.
127 „Gazeta Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1816, 2 marca, w so-
botę, s. 382.
128 „(…) nieodżałowanej pamięci baron Żyrardo (Girardot), który iako cnotliwy 
było od wszystkich szanowanym, iak Doktór tyle tu w Warszawie nieszczęśliwym 
niósł pomocy, umierając żądał być pochowanym w Opinogórze majątku swego 
przyjaciela tyloletniego Hrabi Wincentego Krasińskiego. Teraz już się wzniósł po-
mnik na iego grobie wyszły z wyrobni Józefa Czerwińskiego rzeźbiarza maiący 
formę piramidy ozdobiony godłami wojskowemi i nauk, z napisem następującym 
»Franciscus baro Girardot Legionis Honoris et primipolis unus Eques S. Ludovici-
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sposobów postępowania. Wspomina o tym m.in. Klementyna z Tań-
skich Hoff manowa: „(…) po kuracji branej od Girardota to jest po wo-
dzie emetycznej, bardzo zdrową się czuję (…)”129, a także liczne anon-
se, jakie były zamieszczane w codziennej prasie warszawskiej, które 
– moim zdaniem − warto przypomnieć, jak chociażby ten: „(…) z po-
wodu uwagi umieszczonej w »Kurjerze« iż używanie białej gorczycy 
niewszystkim w Warszawie równie było skutecznem; Baron Żyrardo 
(Girardot) Dok: Med.: ogłosił onegdaj iż 400 osobom radził się leczyć 
takową gorczycą, a wszyscy doznali dobrego skutku prócz iednej osoby 
maiącej febrę gastryczną (…)”130. Znany był nawet w domu państwa 
Chopin, gdzie udzielał porad, nie tylko medycznych, lecz także die-
tetycznych, młodemu Fryckowi, który w liście do rodziców z pobytu 
w Szafarni latem 1824 roku tak napisał „(…) doktor Girardot nie po-
zwolił mi jeść warszawskiego chleba żytniego, bo kwaśny, a szafarski 
bez najmniejszego kwasu (…)”131. 

Informacje, co prawda podane w formie dość ogólnikowej, o popu-
larności, jaką, zyskały w Warszawie w latach 20. XIX wieku stoso-
wane przez François Girardota pewne metody lecznicze, jakimi były 
m.in. „nakadzania”, można znaleźć również w publikacji Marcina Ły-
skanowskiego132.

Ciekawym przyczynkiem odnośnie do działalności zawodowej 
François Girardota może być zapis, który podaje „Lista osób lecze-
niem i lekarstwami trudniących się w Królestwie Polskim w roku 

nac non Ordinis militaris Poloniae, Medicinae Doctor inter Custodias Polonas que 
stipandi coirpus Napoleonis magni Munere functae sunt omnibus bellisque ab Anno 
1792 usque Annum 1814. Confl agrabant confectis tandem hoc eodem Anno pedem 
in castis aucillit ad Craon in Galia et moritur Varsaviae 13 Aprilis 1831 AnnoEtatis 
suae 59, Ejus oliim tribunus militum semper autem amicus animo devenctissimo 
Comes Vincentius Krasinski«”, „Kurjer Warszawski” 1834, 15 kwietnia, nr 101, s. 
538.
129 K. z Tańskich Hoff manowa, Pisma pośmiertne, t. 1 (Pamiętniki), Berlin, b.r., s. 113.
130 „Kurjer Warszawski”1829, 19 lipca, niedziela, nr 190, s. 852.
131 List do rodziców z Szafarni, 10 sierpnia 1824; cyt. za: F. Chopin, Koresponden-
cja, t. 1, Warszawa 1955, s. 37.
132M. Łyskanowski, Medycyna i lekarze dawnej Warszawy, Warszawa 1976, s. 211–212.



34

Maria J. Turos

1820”133. Otóż z tytułem „doktora medycyny i chirurgii”134 pełnił on 
przez pewien czas obowiązki lekarza okręgowego na terenie woje-
wództwa augustowskiego. Objęcie tego stanowiska przypuszczalnie 
było związane z jego dłuższym pobytem w okresie letnim 1818 roku 
w Dowspudzie pod Augustowem, w dobrach hrabiego Ludwika Paca, 
który w latach 1808–1809 był szefem szwadronu w pułku szwoleże-
rów135. 

Jak widać zdziałał wiele dobrego, związał się z Polakami i tu w pol-
skiej ziemi został na zawsze. Warto o Nim pamiętać.

Maria Turos
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Summary
This article introduces the fi gure of François Girardot, one of the French doctors of 
guard light cavalry, who not only travelled with this formation for nearly the entire 
combat trail, but after the end of the Wars found a second homeland in Poland. He lived 
here until his death and his body was buried on a graveyard in Opinogóra.

François Girardot – französischer Arzt der polnischen 
Kavallerietruppen

Schlüsselwörter

François Girardot, Militärärzte, Geschichte des 19. Jahrhunderts, Gardeka-
valleristen, Napoleonische Kriege

Zusammenfassung
Der Text stellt François Girardot vor, einen der französischen Ärzte des Gardekavallerie-
Regiments, der mit dieser Formation nicht nur fast die gesamte Kampfroute durchlief, 
sondern nach dem Ende der Kriege auch eine zweite Heimat in Polen fand. Er lebte hier 
bis zu seinem Tod, und sein Leichnam ruht auf dem Friedhof in Opinogóra.

Франсуа Жирардо − французский врач польских 
шеволежеров

Ключевые слова

Франсуа Жирардо, военные врачи, история 19 века, шеволежеры, 
наполеоновские войны

Резюме
В статье представлена личность Франсуа Жирардо, одного из французских врачей 
гвардейского полка шеволежеров, который не только прошел с этими частями 
почти весь боевой путь, но и по окончании войны обрёл в Польше новую родину. 
Он жил здесь до самой смерти, а его останки были захоронены на кладбище в 
Опиногуре.
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Kobiety w sztuce. Zapomniane artystki: Janina 
Nowotnowa (1881−1963) − malarka, grafi czka
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skich we Lwowie, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, bio-
grafi e, muzealnictwo

Streszczenie 
Artykuł jest próbą dotarcia do zachowanych fragmentów wiedzy o artystce i jej 
dorobku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu dwudziestolecia międzywojen-
nego, kiedy jej kariera nabrała tempa, a prace, szczególnie grafi czne, zyskały uzna-
nie środowiska. Dotychczasowe publikacje na jej temat miały zazwyczaj charakter 
krótkich not biografi cznych, dlatego dla lepszego poznania jej osiągnięć sięgnęłam 
do prasy z epoki i katalogów wystaw, z czasów kiedy była aktywna na niwie ar-
tystycznej. Biorąc pod uwagę czas i okoliczności jej zaistnienia na rynku sztuki 
oraz rodzaj tworzonych dzieł podjęłam próbę ukazania jej dorobku w kontekście 
zmieniającego się podejścia do sztuki kobiet. Jej pierwsze prace malarskie powstały 
w czasie, kiedy środowisko artystyczne z trudem akceptowało kobiety aspirujące 
do bycia malarkami, rzeźbiarkami czy grafi czkami. Nowotnowa zapisała kolejny 
rozdział w historii polskiej grafi ki i wraz z Stankiewiczówną, Goryńską, Telakow-
ską przyczyniła się do wzrostu akceptacji kobiet grafi czek przez środowisko, inicju-
jąc proces zdobywania przez nie tożsamości twórczej. Jej życie artystyczne toczyło 
się wokół największych krajowych ośrodków sztuki: Krakowa, Lwowa i Warszawy 
oraz zagranicznych: Wiednia, Chicago. Cechowała ją postawa „reporterki” opisu-
jącej codzienność, której była częścią, stąd tak żywe w jej twórczości motywy ar-
chitektoniczne, miejsca i ich lokalny koloryt czy też życie toczące się wokół nich. 
Osobista i zawodowa biografi a artystki zapisana jest w jej pracach grafi cznych 
i malarskich, będących potwierdzeniem indywidualnej wrażliwości i świadczących 
o świadomie dokonywanych wyborach.  
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Na przełomie XIX i XX wieku w Krakowie ścierały się nowe prądy 
fi lozofi czne i estetyczne, a samo miasto zyskało miano „polskich Aten” 
i stało się duchową stolicą Polski, która przyciągnęła wiele barwnych 
osobowości − literatów, fi lozofów, artystów. Początkowo konserwa-
tywne środowisko mieszczańskie niechętnie patrzyło na wszelkie pro-
pozycje reform i dopiero z czasem zaczęło dostrzegać ich pozytywne 
skutki. Nie oparła się im również sfera sztuki, która szybko wchłonę-
ła nowe zachodnioeuropejskie trendy. Zaczęły powstawać prywatne 
kolekcje sztuki m.in. Feliksa Jasieńskiego, Erazma Barącza, Edwar-
da A. Raczyńskiego, otwarto salony m.in.: Zygmunta Sarneckiego 
(Salon Ars przy ul. Brackiej 5) oraz pierwsze kawiarnie artystyczne 
(Jama Michalika), które bardziej konserwatywni mieszkańcy uważali 
za uosobienie grzechu, ze względu na panujący tam artystyczny kli-
mat. Zmiany nie ominęły Akademii Sztuk Pięknych, Teatru Miejskie-
go i innych instytucji kulturalnych, które kształtowały wizerunek mia-
sta. W życiu codziennym krakowianom nie brakowało też doznań na 
niwie kulturalnej. Bardzo modne były wizyty w kinie Cyrk Edisona 
(ul. Starowiślna; od 1907 r.) czy w pracowniach artystów o uznanej 
renomie1. Artystyczny klimat sprzyjał sztuce i utalentowanym twór-
com, choć nie wszyscy mogli liczyć na równe traktowanie, ale był to 
ogólnoświatowy problem. Środowisko artystyczne przełomu wieków 
z trudem akceptowało kobiety aspirujące do bycia malarkami, rzeź-
biarkami czy grafi czkami. Panny z dobrych domów, podejmujące stu-
dia artystyczne były lekceważone i powszechnie sądzono, że studiują 
jedynie dla zapewnienia sobie większej swobody. Sztuka wówczas 
„jawiła się jako demoniczna siła pochłaniająca wszelkie uczucia i siły 
artysty i jako domena mężczyzn, pozwalająca kobietom osiągnąć in-
teresując artystycznie efekty tylko za cenę rezygnacji ze szczęścia ro-
dzinnego oraz z kojarzonej z tym szczęściem kobiecości”2. Wprawdzie 
o potrzebie zakładania profesjonalnych szkół artystycznych dla kobiet 
dyskutowano już pod koniec XIX wieku, jednak nie wypracowano 
koncepcji, która zadowoliłaby wszystkie strony sporu. Julian Fałat, 

1 Zob. U. Kozakowska-Zaucha, J.R. Kowalska, Kraków 1900. Katalog wystawy, 
Kraków 2018.
2 W. Okoń, Ludzkie zadanie, czyli o kobiecie w sztuce w wieku XIX, [w:] Artystki 
polskie. Katalog wystawy, red. A. Morawińska, Warszawa 1991, s. 21−24.
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obejmując stanowisko dyrektora krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych 
(1896) planował otwarcie studium, ale projektu nie zrealizował, a ko-
bietom chcącym rozwijać zdolności artystyczne pozostały prywatne 
lekcje u cenionych artystów w kraju bądź nauka w prywatnych szko-
łach (np. w Szkole Sztuk Pięknych dla Kobiet Teodora Axentowicza 
czy Toli Certowiczówny) lub też kosztowne studia zagraniczne (Paryż, 
Monachium, Wiedeń, Drezno). Wprawdzie warszawska Szkoła Sztuk 
Pięknych otworzyła przed nimi swoje podwoje w 1904 roku, ale kra-
kowska nadal była niedostępna. Do 1920 roku przyjmowała kobiety 
tylko jako wolne słuchaczki. Dopiero późniejsza reforma z początku 
lat 20. XX wieku przyniosła zmiany, a mniej zamożne dziewczęta zy-
skały większe możliwości edukacyjne.  Poza uprzedzeniami społecz-
nymi, wynikającymi z przekonania o niemożności godzenia kondy-
cji kobiety z zawodem artystki, napotykały na swojej drodze również 
trudności ekonomiczne związane z rozwojem mechanicznych technik 
produkcji oraz fotografi i, które ograniczyły zapotrzebowanie na por-
trecistki, miniaturzystki czy kopistki3. Dla wielu kobiet z niższych 
warstw społecznych malowanie parawanów, wachlarzy czy pocztó-
wek było szansą na zarobienie dodatkowych pieniędzy i poprawę wa-
runków bytowych rodziny. 

Powyższe trudności nieobce były Janinie Nowotnowej (ur. 7 sierp-
nia 1881 r. w Tarnowie), przyszłej malarce, grafi czce, córce Roma-
na Vimpellera, dyrektora Męskiego Seminarium Nauczycielskiego 
w Tarnowie, później dyrektora Żeńskiego Seminarium Nauczyciel-
skiego w Krakowie oraz Marii Vimpeller, z domu Dudanczew. Uro-
dzona w XIX wieku artystka doświadczyła, podobnie jak jej rówie-
śnice (m.in. Wanda Korzeniowska, ur. 1883 r.; Maria Huth, ur. 1886 r.; 
Maria Opolska, ur. 1888 r.), trudności wynikających z braku akceptacji 
przez środowisko, w którym wówczas dominowali mężczyźni. Nowot-
nowa podobnie, jak wiele panien z dobrych domów, pobierała lekcje 
muzyki i rysunku. Wrażliwość artystyczna objawiła się u niej bardzo 
wcześnie. Jej najbliżsi zapewne nie przypuszczali, że malarstwo stanie 
się pasją jej życia. O nauce w krakowskim Konserwatorium Muzycz-
nym i swoim zainteresowaniu rysunkiem pisała: 

3 M. Poprzęcka, Inne? Kobiety i historia sztuki, [w:] Artystki polskie…, op. cit., s. 18. 
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Widząc moje zdolności muzyczne [rodzice] postanowili mnie kształcić w tym 
kierunku. (...) Parę lat pracowałam nad fortepianem z całym zapałem i wytrwało-
ścią doszedłszy wreszcie do przekonania ku wielkiej rozpaczy, że w tej sztuce nie 
zajdę daleko z powodu wadliwej budowy rąk, o twórczej pracy nie ma mowy, bo 
do tego brak mi zdolności. W każdym razie po 4 latach nauki w konserwatorium 
dostałam patent ukończenia tegoż. Jednak pociąg do ołówka i pędzla nie opuścił 
mnie i równocześnie z nauką w konserwatorium brałam lekcje malowania (...)4. 

Naukę rysunku kontynuowała na oddziale malarskim Wyższych Kur-
sów dla Kobiet im. Adriana Baranieckiego5, które były wówczas jedną 
z bardziej popularnych szkół artystycznych dla kobiet. Niestety, edukację 
przerwała dość szybko, co po latach wspominała ze smutkiem: 

(…) przerysowałam coś dwa modele i... zaręczyłam się. Zatem koniec ze stu-
diami, bo całe moje otoczenie z narzeczonym na czele uważało, że do małżeństwa 
studia malarskie nie są wskazane, a ja zakochana po uszy ustąpiłam. Nie umieli zro-
zumieć i uwzględnić, że kto się urodzi artystą, nie ma siły, która powstrzymałaby 
go od wypowiedzenia się (...). Gdy dzieci troszkę podrosły, starałam się pracować 
regularnie, bodaj godzinę na dzień (...) [ale] wszelkie próby podjęcia regularnych 
studiów (...) upadły ze względu na różne obowiązki (…)6. 

Nie była to dla niej łatwa decyzja, tym bardziej, że powoli dokony-
wała się emancypacja w sferze sztuki i kultury, która z oczywistych 
względów nie mogła ujść jej uwadze. Znała z autopsji i doniesień pra-
sowych nowe trendy obowiązujące w sztuce, jak i działania podej-
mowane przez środowisko artystyczne. Nieobcy był jej symbolizm, 
którym interesowali się malarze schyłku wieku, moda na japonizm 
i sztukę Dalekiego Wschodu, której prekursorem był Jasieński czy za-
kopiańskie klimaty, które pojawiły się w pracach artystów. W czasie 
4 J. Nowotny, Moja biografi a w liście z 8 XII 1958, Materiały I. Rylskiej, rkps 
17186/II, mf 28040, k. 31 za: K. Kulpińska, Matryce, odbitki – ślady kobiet. Polskie 
grafi czki i ich twórczość w dwudziestoleciu międzywojennym, Toruń 2017, s. 69.
5 I. Bojarska,  Baraniecki Adrian, [w:] Polski Słownik Biografi czny, t. 1, Kraków 
1935, s. 270−271.
6 J. Nowotny, List do I. Rylskiej z 8 XII 1958 r. z nagłówkiem Moja biografi a 
(fragment, Archiwum ZLAG, ZNiO, rkps 1786/II, mf 28040, k. 31−40 za: 
K. Kulpińska, op. cit., s. 49.
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kiedy kształtowała się jej artystyczna osobowość środowisko zaczęło 
doceniać także rzeźbę, jako samodzielne dzieło sztuki oraz grafi kę, 
którą już w 1902 roku podziwiano na wystawach krakowskiego Towa-
rzystwa Polskiej Sztuki Stosowanej.

Niewątpliwie na ukształtowanie artystycznej osobowości Nowotno-
wej wpłynęła atmosfera ówczesnego Krakowa, jak i zmiany zachodzą-
ce w sztuce. Z Krakowem, który pokazywała w swoich pracach w róż-
nych odsłonach, była związana przez całe artystyczne życie, mimo że 
od 1912 roku mieszkała we Lwowie wraz z mężem Julianem Nowot-
nym7, profesorem Uniwersytetu Lwowskiego. Pierwszą większą eks-
pozycją, na której pokazała swoje prace olejne była krakowska wysta-
wa „Niezależnych” z 1911 roku, będąca wyrazem sprzeciwu artystów 
wobec „monopolu” wystawowego Towarzystwa Sztuk Pięknych, które 
ze względu na małą powierzchnię gmachu na placu Szczepańskim, nie 
mogło sprostać potrzebom twórców oczekujących niekiedy kilka mie-
sięcy na pokazanie prac8. Wzięli w niej udział artyści znani z ofi cjal-
nego salonu, jak: Axentowicz, Wlastimil Hofman, Stanisław Kamoc-
ki, Alfons Karpiński, Włodzimierz Tetmajer oraz dobrze zapowiada-
jący się adepci sztuki m.in. Jadwiga Tetmajerówna, Maria Zielińska, 
Ludwik Kwiatkowski. W ten sposób zaczęła się jej wielka przygoda 
ze sztuką, z malarstwem, a później z grafi ką. Artystka miała to szczę-
ście, że praca była jednocześnie jej namiętnością, w której mogła się 
zatracić, mogła zajmować się tym, co ją fascynuje. W następnych la-
tach wielokrotnie wystawiała w Krakowie. Jej prace pokazywało tam-
tejsze Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (wystawy w latach: 
1910, 1919, 1925, 1929, 1932, 1933, 1935, 1937, 1938, 1945, 1947, 1950, 
1952, 1955) oraz Związek Powszechny Artystów Polskich (wystawy 
m.in. w Pałacu Spiskim, 1912 r.; w Domu Artystów, 1921 r.).

Drugim, poza Krakowem, najważniejszym miejscem w jej życiu 
był Lwów, gdzie przez lata szukała artystycznych wyzwań i inspiracji. 
Lwowskie życie kulturalne, podobnie jak w Krakowie, skupiało się wo-
kół instytucji naukowych: Uniwersytetu Jana Kazimierza, Politechniki 
Lwowskiej, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, placówek bibliotecz-

7 K. Lewicki, Nowotny Julian, [w:] Polski Słownik Biografi czny, t. 23, z. 2, Wrocław 
1978, s. 396−397.
8 Stosław, Wystawa „niezależnych” w Krakowie, „Świat” 1911, nr 20, s. 6−8. 
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nych, muzealnych oraz archiwów. Przyszłym adeptom sztuki brakowało 
jednak wyższej uczelni artystycznej, gdyż Wolna Akademia Sztuk Pięk-
nych, lektorat rysunku i malarstwa na Uniwersytecie Jana Kazimierza 
czy zajęcia praktyczne na Wydziale Sztuk Zdobniczych Przemysłu Arty-
stycznego przy Państwowej Szkole Technicznej, nie zaspokajały ich po-
trzeb. Dodatkowo boleśnie odczuwano brak stałego lokalu przeznaczo-
nego na wystawy bieżące. Jednak mimo tych trudności, dzięki wsparciu 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, organizowano na terenie Tar-
gów Wschodnich bądź w salach Muzeum Rzemiosł Salony Wiosenne, 
Letnie i Gwiazdkowe, które na trwałe zapisały się w kalendarzu i prze-
szły do historii. Wówczas lwowscy twórcy pozostawali pod widocznym 
wpływem artystów krakowskich i dopiero w latach 30. XX wieku zależ-
ności te rozluźniły się na rzecz Paryża i płynących stamtąd idei. 

Niewątpliwie na działalność artystyczną przyszłej grafi czki wpły-
nęły również wydarzenia I wojny światowej, które 

(…) zmiotły niestety sztukę z widocznej areny życia artystycznego nad Pełtwią. 
Żadnych przez dwa lata ekspozycji, żadnych zbiorowych wystąpień, żadnych publi-
kacji (...). Rządy rusofi lskie hr. Bobińskiego, następnie masowe mordowanie „mo-
skalofi lów” przez dowództwa austriackich pułków uczyniły Lwów lat 1914−1916 
pustynią muz9.

Wówczas Nowotnowa znalazła się w gronie artystów, którzy wspar-
li akcję legionową. Na zachowanych w Narodowym Archiwum Cyfro-
wym zdjęciach widzimy ją wśród pracowników intendentury Legio-
nów Polskich w Zakopanem oraz gości: Józefa Piłsudskiego, Tadeusza 
Kasprzyckiego, Walerego Sławka, komendanta placu w Zakopanem 
Tytusa Czaki,  kierownika intendentury Stanisława Trojanowskiego, 
Wacława Sieroszewskiego, założycielki intendentury Zofi i Praus-
sowej, Zaniewskiej. W tamtym czasie pracownie intendentury były 
zapleczem dla walczących żołnierzy, udzielały pomocy uchodźcom 
z terenów objętych działaniami wojennymi i zbierały środki na rzecz 
Polskiego Skarbu Narodowego10.

9 M. Tyrowicz, Wspomnienia o życiu kulturalnym i obyczajowym Lwowa 1918−1939, 
Wrocław 1991, s. 148.
10 Pracownicy intendentury Legionowej w Zakopanem z zaproszonymi gośćmi, 
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Pierwsze wystawy we Lwowie zorganizowano dopiero wiosną 1916 
roku w Pałacu Sztuki, Pałacu Biesiadeckich (Wystawa Kościuszkow-
ska), salach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych (Wystawa Le-
gionów Polskich), zaś kolejne na początku 1918 roku (m.in. wystawa 
ekspresjonistów w Muzeum Przemysłu). Otwarto również salon sztuki 
Zachęta, w którym częściej sprzedawano dzieła, niż je eksponowano. 
Wkrótce sytuacja polityczna ponownie wpłynęła na losy sztuki, a twór-
cy, wśród nich także Nowotnowa, pozostali w zaciszu swoich pracowni. 
Życie artystyczne zaczęło odradzać się dopiero wiosną 1920 roku. 

Lwów, po Krakowie stał się dla Nowotnowej drugim domem. Tam, 
w Państwowej Szkole Przemysłowej, kontynuowała przerwaną eduka-
cję i stawiała pierwsze kroki na polu grafi ki11, dzięki czemu lwowianie 
mogli podziwiać jej obrazy, a później drzeworyty na wystawach or-
ganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (TPSP) 
oraz Związek Artystek Polskich. Pokazy w salach TPSP przyciągały 
wówczas rzesze zwiedzających, a liczba prezentowanych tam prac była 
imponująca. Obrazy olejne i akwarele Nowotnowej wisiały obok dzieł 
takich twórców, jak: Aleksander Augustynowicz, Mieczysław Rezner, 
Maria Hausnerowa, Antoni Markowski, Kazimierz Sichulski, artyści 
wielkopolscy z grupy „Plastyka”, Józef Chełmoński, Zofi a Albinow-
ska, Stanisław Batowski, Maria Dolińska, Zofi a Kolischerówna, Jó-
zefa Kratochwila-Widymska, Kamila Rosenfeldówna, Adam Bunsch, 
Maria Wodzicka, Jan Kazimierz Olpiński, Kazimierz Pochwalski, 
Emil Kunke, Władysław Lam, Opolska, Hofman, Jan Hryńkowski, 
Kazimiera Dąbrowska, Zygmunt Gawlik. Nie jest to zamknięty ka-
talog nazwisk, ponieważ jej prace prezentowano na wielu wystawach 
zbiorowych12. Organizowane wówczas corocznie przez TPSP Salony 

Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 22-127-1, 22-127-2, 22-127-3. 
11 J. Wasilkowski, Lwowskie miscellanea, „Rocznik Lwowski” 2000/2001, t. 7, 
s. 143−153.
12 Kronika artystyczna. Lwów, „Sztuki Piękne”1925/26, nr 4, s. 182, nr 10−11, 
s. 462; 1927/28, nr 1, s. 33; 1929, nr 1, s. 31; 1932, nr 10, s. 275; Katalogi 
Wystaw (w układzie chronologicznym, wybór): Katalog I Wystawy Sztuki Artystek 
Polskich we Lwowie, Lwów 1917; Katalog wystawy dzieł sztuki przeznaczonych 
do rozlosowania, Lwów 1917; Katalog Wystawy zbiorowej dzieł śp. Marii Dulębianki 
oraz II Wystawy Sztuki Związku Artystek Polskich we Lwowie, Lwów 1919; Związek 
Artystek Polskich we Lwowie. Katalog IV Wystawy Sztuki, Lwów 1920;Wystawa 
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Janiny Nowotnowej, prof. Tadeusza Rybkowskiego, Adama Bunscha: listopad−
grudzień 1921, Lwów 1921; Katalog I Wystawy Związku Artystów Plastyków 
we Lwowie, Lwów 1921; Katalog VI Wystawy Sztuki Artystek Polskich we Lwowie 
oraz wystawy zbiorowej dzieł Marii Wodzickiej, Lwów 1922; Katalog Salonu 
Letniego w Pałacu Sztuki na Placu Targów Wschodnich, czerwiec−lipiec 1925, 
TPSP we Lwowie, [Lwów ]1925; Katalog wystawy ogólnej artystów malarzy 
lwowskich oraz wystawy zbiorowe Aleksandra Augustynowicza, Marji Hausnerowej, 
Antoniego Markowskiego, Janiny Nowotnowej, Mieczysława Reyznera: grudzień−
styczeń 1925/26, TPSP we Lwowie, Lwów 1925; X-lecie Związku Artystek Polskich. 
Katalog obrazów i rzeźb, TPSP we Lwowie, Lwów 1927; Katalog wystawy jesiennej 
oraz wystaw zbiorowych Adama Bunscha, Janiny Nowotnowej: październik 1927, 
TPSP, Lwów 1927; Wystawy obrazów Wojciecha Gersona, Józefa Chełmońskiego. 
Przewodnik po wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych No 25, Warszawa 
w lipcu 1927 roku / [teksty Józef Chełmoński, Stef. Popowski]. Towarzystwo Zachęty 
Sztuk Pięknych, Warszawa 1927; Katalog Wystawy Dzieł Sztuki Związku Artystek 
Polskich we Lwowie, Lwów 1929; Wystawy zbiorowe Henryka Gotliba, Janiny 
Nowotnowej, Kaspra Żelechowskiego, Stanisława Żukowskiego oraz wystawa 
bieżąca: od 15 września do 9 października 1929, TPSP, Kraków 1929; Wystawa 
Dzieł Sztuki: Związek Artystek Polskich we Lwowie, TPSP we Lwowie, [Lwów] 
1930; Wystawa obrazów i grafi ki artystycznej: październik 1930: [Stowarzyszenie 
Polskich Artystów Grafi ków „Ryt” oraz wystawy zbiorowe: Nowotnowej Janiny, 
Radnickiego Zygmunta, Stankiewicz Zofi i], TPSP, Lwów 1930; Wystawa prac 
Janiny Nowotnowej. Luty 1931 [Katalog], Salon sztuki C. Garlińskiego, Warszawa 
1931; Wystawa obrazów kwiecień–maj 1931, TPSP we Lwowie, [Lwów]1931; 
Wystawa jubileuszowa Fryderyka Pautscha / przez Stef. Popowskiego. Wystawa 
jubileuszowa prac Fryderyka Pautscha. „Pro Arte” / przez S.P.X wystawa zbiorowa 
prac Stowarzyszenia Artystów Malarzy „Pro Arte”. Wystawa zbiorowa prac Zofi i 
Stankiewiczówny. Kolekcja prac Janiny Nowotnowej. Wystawa ogólna. Przewodnik 
72: marzec 1932 r., Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 
1932; Wystawy zbiorowe Wlastimila Hofmana, Jana Rynkowskiego, Aleksandra 
Rafałowskiego, Janiny Nowotnowej. Kolekcja miniatur K. Dąbrowskiej i wystawa 
dzieł przeznaczonych do rozlosowania. Październik–listopad 1932 [katalog], 
Kraków TPSP, [Kraków ]1932; Katalog I Międzynarodowej Wystawy drzeworytu 
w Warszawie, Instytut Propagandy Sztuki, Warszawa 1933; Wystawa zbiorowa 
prac Grupy „Dziesięciu” z Krakowa. Kolekcja prac: Władysława Stachowskiego, 
Anny Beretowej, Tadeusza Cieślewskiego (syna), Marjana Konarskiego, Janiny 
Nowotnowej, Marjana Ruzamskiego. Wystawa ogólna. Przewodnik (87, 1933), 
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 1933; Wystawa 
VII Grupy „Dziesięciu”. Wystawa bieżąca. Kolekcja Janiny Nowotnowej. Kraków 
październik 1935 [Katalog], Kraków 1935; Katalog drugiej Międzynarodowej 
Wystawy Drzeworytów w Warszawie, Instytut Propagandy Sztuki, Warszawa 1936; 
Wystawa obrazów: wrzesień–październik 1938 / Katalog wystawy prac Stanisława 
Jakubowskiego oraz Janiny Nowotnowej, Marii Opolskiej i Norberta Stassberga, 
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Wiosenne, Letnie i Gwiazdkowe cieszyły się dużą popularnością, po-
nieważ nie tylko propagowały kulturę, ale służyły nawiązywaniu kon-
taktów i wymianie doświadczeń artystycznych. To tam Nowotnowa 
poznała wiele artystek, z którymi później współpracowała w Związku 
Artystek Polskich (ZAP) m.in. Lunę Drexlerową, Annę Harland-Za-
jączkowską, Albinowską-Minkiewiczową, Wodzicką, Stefanię Daniel-
-Kossowską, Elżbietę Dziubaniukównę, Helenę Lang13. Lwowski ZAP 
promował kobiety jako aktywne, pełnoprawne uczestniczki życia ar-
tystycznego i pomagał im zaistnieć w zawodzie zdominowanym przez 
mężczyzn. Nowotnowa była w jego strukturach od samego początku tj. 
od 1917 roku, kiedy jeszcze sytuacja polityczno-społeczna nie sprzyja-
ła podejmowaniu działalności artystycznej14. Harland-Zajączkowska, 
członkini Związku, tak wspominała tamten czas: 

Wtedy gdy jeszcze wojna szalała, gdy o sztuce się nie mówiło zrzeszyło się kilka 
malarek i wtedy gdy nawet tych kilka pokoi przy ul. Dzieduszyckich, ten pseudo-
-lokal Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych spał w odrętwieniu – i nikt nie wie-
dział, co jutro przyniesie i żyło się w niepewności z dnia na dzień, a w dziennikach 
czytało się tylko komunikaty wojenne – artystki polskie we Lwowie stworzyły 
ZAP. Sala Izby Giełdowej przy ul. Akademickiej była lokalem 1-szej Wystawy Ko-
mitetu Pań15. 

Tamtejsze środowisko podchodziło do jego działalności z dużą re-
zerwą, traktując go jako ruch o wyłącznie towarzyskim charakterze, 
o czym pisał Tyrowicz: 

Natomiast bodaj najwcześniejszą ambicję  zorganizowania się okazały artystki 
plastyczki (prawie wyłącznie malarki), przeważnie traktujące malowanie amator-

TPSP we Lwowie, Lwów 1938; Międzynarodowe Triennale Grafi ki – Kraków 2009. 
Wystawa: Wielość w jedności. Drzeworyt polski po 1900 roku, 25.09–22.11.2009 r., 
Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz 2011.
13 J. Wasilkowski, op. cit., s. 143−153.
14 K. Staszak, Działalność wystawiennicza Związku Artystek Polskich we Lwowie, 
„Sztuka i Dokumentacja” 2016, nr 15, s. 48−61; I. Łozińska, Z wizytą u kobiet. 
Kobiety Lwowa, „Świat. Pismo tygodniowe ilustrowane” 1933, nr 21, s. 16−17.
15 A. Harland-Zajączkowska,  Związek Artystek Polskich, „Kobieta Współczesna” 
1929, nr 34, s. 16.
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sko, a przeszkolone na prywatnych kursach u starszych mistrzów. One to stwo-
rzyły w 1917 r. chyba pierwszy w kraju Związek Artystek Polskich i rozwinęły 
tak bujną produkcję na wszelkie tematy (kwiaty, martwa natura, pejzaż, mniej 
portrety) z wyraźnym jednak unikaniem tzw. malarstwa rodzajowego, że zaczęły 
zarzucać raz po raz ekspozycje innych grup i mistrzów swoimi płótnami. Mniej 
– fi at veritas – nie brakowało wśród tych pań osób utalentowanych, tworzących 
prace o istotnej wartości, jak np. miniatury Marii Chylińskiej, oleje Marii Wodzic-
kiej i Luny Drexlerówny. Do końca 1920 r. przedsiębiorcze panie zdołały urządzić 
tylko cztery własne wystawy, ale i te z czasem wywołały protesty artystów profe-
sjonalnych16. 

Brak akceptacji nie zniechęcał artystek. Prezeskom Związku zale-
żało na ożywieniu artystycznej atmosfery Lwowa i stworzeniu miej-
sca, w którym kobiety-artystki mogłyby poszukiwać granic sztuki17. 
Mimo niechęci ze strony środowiska i problemów lokalowych udało 
się im osiągnąć zamierzony cel. W ciągu 10 lat istnienia zorganizo-
wano kilka wystaw, na których prezentowano nie tylko malarstwo, 
grafi kę, rzeźbę, ale także kilimy czy lalki artystyczne18. W wysta-
wach sztuki kobiet brała udział także Nowotnowa. Wówczas prace 
artystek, ze względu na wspomniane trudności lokalowe wystawiano 
m.in. w salach gmachu Izby Handlowej przy ul. Akademickiej, po-
mieszczeniach TPSP, Ligi Kobiet, a także w Pałacu Sztuki oraz Mu-
zeum Przemysłowym przy ul. Dzieduszyckich. Pierwszą ze swoich 
wystaw ZAP zorganizował w grudniu 1917 roku w sali Izby Giełdo-
wej. Nowotnowa pokazała wówczas najnowsze prace: Stare schody, 
Fragment kościoła w Rabce, Dzwonnica przy cerkwi w Hrebenowie, 
Stara karczma, Kościół w Rabce19. Poza nią wyniki swoich artystycz-
nych poszukiwań zaprezentowały 33 artystki, również spoza Lwowa. 
Ekspozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem, podobnie jak 

16 M. Tyrowicz, op. cit., s. 156.  
17 J. Nowotnowa, Związek Artystek Polskich, „Ateneum” 1929, s. 233. 
18 X-lecie Związku Artystek Polskich. Katalog obrazów i rzeźb. Towarzystwo 
Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, Lwów 1927; Katalog wystawy dzieł sztuki 
Związku Artystek Polskich we Lwowie, Lwów 1929; Wystawa dzieł sztuki: Związek 
Artystek Polskich we Lwowie, TPSP we Lwowie, Lwów 1930.
19 Katalog I. Wystawy Sztuki Artystek Polskich we Lwowie, Lwów 1917.
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jej druga edycja w czerwcu 1919 roku, podczas której poza praca-
mi członkiń wystawiono obrazy Marii Dulębianki oraz przedwcze-
śnie zmarłej Lidki Pitschównej. Ze względu na sytuację polityczną 
w wydarzeniu wzięły udział tylko artystki ze Lwowa i Krakowa. No-
wotnowa pokazała wówczas: Katedrę ormiańską, Krużganek katedry 
ormiańskiej, Klasztor Benedyktynek, Stary świecznik, Stary kościół 
w Rabce, Kwiaty, Jaskry20. W latach 20. XX wieku w jej twórczości 
dominowało malarstwo olejne i akwarela. Wtedy też powstały Studia 
pejzażowe (dziewięć obrazów), Interieur (zaprezentowane na IV wy-
stawie ZAP, grudzień 1920 r.)21, Niebieski szal, Toaleta, Stary zegar, 
Motyw z Lowarny, Motyw z Krakowa, Wejście do kościoła w Rabce 
(VI wystawa sztuki ZAP, kwiecień 1922 r.)22. Dla Nowotnowej były 
to lata poszukiwań, odkryć i fascynacji malarstwem. Ich rezultaty ko-
neserzy sztuki mogli zobaczyć na kolejnych wystawach ZAP m.in. 
w Salonie Letnim w czerwcu 1925 roku, gdy artystka  pokazała swoje  
najnowsze akwarele: Bez, Kwiat jabłoni (dwa obrazy o tym samym 
tytule), Różowe piwonie, Biały szal, Róże23 czy  na jubileuszowej wy-
stawie w listopadzie 1927 roku w gmachu Muzeum Przemysłowego 
prace olejne: Portret p. H., Amarylis, jak i akwarele: Widok z Sem-
merlingu (dwa obrazy o tym samym tytule)24. Poszukiwania przez 
nią formy, w której najpełniej mogłaby wyrazić swoją osobowość, nie 
uszły też uwadze krytyków.  Po wernisażu wystawy zorganizowanej 
przez TPSP w 1927 roku pisali: 

Prasa lwowska wypisała z racji obecnej zbiorowej wystawy Janiny Nowotno-
wej tyle superlatywów pod adresem artystki, że trudno będzie jeszcze coś dodać 

20 Katalog wystawy zbiorowej dzieł śp. Marii Dulębianki oraz II Wystawy Sztuki 
Związku Artystek Polskich we Lwowie, Lwów 1919.   
21 Związek Artystek Polskich we Lwowie. Katalog IV. Wystawy Sztuki, Lwów 1920.
22 Katalog VI Wystawy Sztuki Związku Artystek Polskich we Lwowie oraz wystawy 
zbiorowej dzieł Marii Wodzickiej, Lwów 1922.
23 Katalog Salonu Letniego w Pałacu Sztuki na Placu Targów Wschodnich, 
czerwiec−lipiec 1925, TPSP we Lwowie, Lwów 1928.
24 Kronika artystyczna Lwów, „Sztuki Piękne” 1927/28, nr 3, s. 111; X-lecie 
Związku Artystek Polskich. Katalog obrazów i rzeźb, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 
Pięknych we Lwowie, Lwów 1927.
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do tych pochwał, zwłaszcza że już nasz referent sztuki w osobnym artykule z wy-
stawy obrazów w TPSP napisał o obrazach Janiny Nowotnowej, że stanowią waż-
ny etap w drodze rozwojowej cenionej artystki, przyczem poświęcił wystawie tej 
szczegółowe omówienie. Janina Nowotnowa ciągle i niezmordowanie kroczy na-
przód i często zmienia pędzel i paletę. Orientuje się też doskonale we wszystkich 
rodzajach techniki malarskiej, interesuje ją w jednakim stopniu motyw architekto-
niczny, jak i pejzaż, martwa natura i portret. Każdemu rodzajowi techniki poświę-
ciła osobne studia, każdy motyw bada dość długo, zanim się z nim oswoi i przy-
właszczy go sobie. Pracuje dużo i nigdy nie przestaje się uczyć u swoich i obcych 
mistrzów. Obecnie maluje swój autoportret i portret córki w nowej zupełnie kom-
pozycji. Prace te są jeszcze na sztalugach. Mogę zdradzić tajemnicę, że są bardzo 
ciekawie potraktowane i że wielka szkoda, iż nie znajdą się na wystawie jesiennej. 
Prawdopodobnem jest, że oglądać je będzie można na wystawie Związku Artystek 
Polskich we Lwowie, a może powędrują do Warszawy, gdzie szykuje się zbiorowa 
wystawa prac Janiny Nowotnowej25. 

Wynikiem wspomnianych już artystycznych eksperymentów, były 
jej pierwsze grafi ki. Inspirowały ją prace Markowskiego − nestora 
lwowskich grafi ków, Sichulskiego, Władysława Jarockiego, Odona 
Dobrowolskiego, Stefana Kasprowskiego, Rudolfa Mekickiego, Jó-
zefa Pieniążka, Kazimierza Potockiego, Korzeniowskiej, Huthowej, 
Opolskiej, Kratochwili-Widymskiej czy Heleny Konopackiej26. Z za-
interesowaniem obserwowała pokazy grafi ki, które miały miejsce we 
Lwowie w 1928, 1931 („Lwów w grafi ce”) i 1933 roku („Lwów dawny 
i dzisiejszy w grafi ce i fotografi i”). W środowisku lwowskim grafi -
ka zawdzięczała swą popularność działalności awangardowej grupy 
Artes, jak również samego Tyrowicza. W 1930 roku zorganizował 
on przy Muzeum Przemysłu Artystycznego kursy, a później w 1934 
roku wraz z Kratochwilą-Widymską, powołał Związek Lwowskich 
Artystów Grafi ków, którego zadaniem było podniesienie poziomu 
czarno-białej sztuki i spopularyzowanie jej w społeczeństwie. Dzię-
ki tym inicjatywom techniką tą zainteresowało się we Lwowie wielu 
25 a.k., Z pracowni Janiny Nowotnowej (Do rycin w Dodatku Ilustrowanym Nowego 
Wieku), „Nowy Wiek” 1927, nr 7912, s. 4, II.
26 M. Grońska, Grafi ka w książce, tece i albumie. Polskie wydawnictwa artystyczne 
i bibliofi lskie z lat 1899−1945, Wrocław 1994, s. 135; K. Kulpińska, op. cit., 
s. 85−86.
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artystów, ale pozycja kobiet w tym gronie była znacznie niższa. Nie-
wiele z nich pracowało w  branży, w redakcjach czasopism czy peł-
niło istotne funkcje w działających wówczas Związkach, z wyjątkiem 
Zofi i Stankiewicz, Wiktorii Goryńskiej, Huthowej, Kratochwili-Wi-
dymskiej, Stefanii Dybowskiej czy Nowotnowej, która  była wicepre-
zeską Związku Lwowskich Artystów Grafi ków. Dla wielu z nich re-
lacja, jaka zachodziła między dwoma kolorami − czernią i bielą była 
początkiem poszukiwań twórczych27. Ich wyniki lwowskie artystki 
prezentowały nie tylko na krajowych wystawach (Poznań 1936), ale 
również zagranicznych (Florencja 1935; Wiedeń,1936). Szczególnie 
warto wspomnieć o wiedeńskiej wystawie w Künstlerhaus, która spo-
tkała się z przychylną oceną krytyków. Wówczas wiele prac zakupio-
no m.in. do zbiorów wiedeńskiej Albertiny. W gronie artystów, któ-
rzy zyskali uznanie była Kratochwila-Widymska, Aniela Rafałow-
ska-Wzorek, Zofi a Stanisławska-Howorkowa, Maria Gabryel-Rużyc-
ka, Irena Nowakowska-Acedańska, Władysław Żurawski, Turowicz 
oraz Nowotnowa28, dla której inspiracją były zapewne organizowane 
we Lwowie wystawy grafi ki szwedzkiej (1934), węgierskiej (1935), 
hiszpańskiej (1936) oraz japońskiej i francuskiej (1937). Prawdopo-
dobnie wówczas oglądała prace grafi czne wykonane różnymi tech-
nikami, jak akwaforta, akwatinta, drzeworyt, litografi a, suchoryt29. 
Sama najczęściej sięgała po drzeworyt, który w XIV wieku przywę-
drował do Europy z Chin.

Nowotnowa, jako grafi czka zadebiutowała późno, bo w 1928 roku, 
będąc już dojrzałą artystką, z szeregiem prac malarskich na koncie. 
Naukę pobierała u doświadczonych nauczycieli, m.in. u Skoczylasa 
„Ojca polskiego drzeworytu” i Tyrowicza, którzy wpoili jej dbałość 
o stronę warsztatową30. Pisała: 

27 M. Grońska, Grafi ka w książce..., op. cit., s. 138−139; eadem, Nowoczesny 
drzeworyt polski do 1945, Wrocław 1971, s. 264.
28 Eadem, Nowoczesny drzeworyt..., op. cit., s. 263.
29 I. Jakimowicz, Polska grafi ka współczesna, Warszawa 1961, s. 40−44; 
K. Czarnocka, Półtora wieku grafi ki polskiej, Warszawa 1962, s. 349−359.
30 T. Cieślewski  syn, Władysław Skoczylas, inicjator i twórca współczesnego 
drzeworytu w Polsce, Warszawa 1934, s. 131.
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(…) około 1928 r. przyjechał z Warszawy [do Lwowa] Ludwik Tyrowicz [pro-
wadził kurs grafi ki]. (...) Grafi ka przyniosła mi znacznie więcej sukcesów. Praco-
wałam z niesłychaną łatwością, eksperymentując i wszyscy twierdzili, że jestem 
urodzoną grafi czką (...). W roku 1939 spotkał mię zaszczyt zaliczenia do 25ciu  czo-
łowych grafi ków polskich (ze Lwowa Tyrowicz i ja), których prace zostały wysłane 
na Wiosenny Salon Grand Palais w Paryżu31. 

W następnych latach jej działania artystyczne zdominowała czar-
no-biała sztuka. Wprawdzie z grafi ką po raz pierwszy zetknęła się już 
w Krakowie, gdzie ta dziedzina przeżywała rozkwit i nastąpiło odej-
ście od jej wyłącznie reprodukcyjnej roli, ale to dopiero we Lwowie 
powstały jej pierwsze prace. Ówczesna grafi ka eksperymentowała 
z nastrojem, sięgała do motywów folklorystycznych czy drzewory-
tów ukiyo-e. Cieszyła  się popularnością zarówno wśród artystów, jak 
i kolekcjonerów32. Nowotnowa wiele nauczyła się od swoich mento-
rów. Upodobanie do dekoracyjności i pewnego rytmu kompozycyjne-
go, jakie widzimy w jej pracach jest tego potwierdzeniem. Ówczesne 
artystki, w tym Nowotnowa, najczęściej wybierały drzeworyt, z jego 
charakterystycznymi cięciami i kontrastami między czernią a bielą. 
W 1939 roku, poza Nowotnową, ten rodzaj artystycznej wypowiedzi 
preferowała m.in.: Duninówna, Elżbieta Zofi a Fijałkowska, Bogna 
Krasnodębska-Gardowska, Wiktoria Goryńska, Salomea Hładki, Ja-
nina Konarska, Wanda Telakowska33. W ich pracach najczęściej po-
jawiały się motywy architektoniczne, wnętrza pomieszczeń, sceny 
rodzajowe, humorystyczne czy animalistyka. Tę tematykę odnajdzie-
my również w pracach Nowotnowej. Artystka często sięgała po mo-
tywy architektoniczne, bardzo popularne nie tylko wśród lwowskich 
twórców, ale również krakowskich i wileńskich. Pokazywała Lwów, 
widziany o różnych porach i z różnych perspektyw (Lwów – widok 
z balkonu, Rynek w dzień targowy, Lwy, Diana, Neptun, Stary dom, 
31 J. Nowotny, List do I. Rylskiej, z 8 XII 1958 r. z nagłówkiem Moja biografi a 
(fragment, Archiwum ZLAG, ZNiO, rkps 1786/II, mf 2840, k. 31−40) za: 
K. Kulpińska, op. cit., s. 49−50.  

32 Polska grafi ka współczesna 1900−1960. Katalog, red. I. Jakimowicz, Warszawa 
1960, s. 6−8.
33 Nauka – literatura − sztuka. Kobiety polskie w nauce, „Kalendarz dla kobiet 
na rok 1939”, Warszawa 1939, s. 60−61.
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Przy kościele św. Wojciecha, Motyw z Wysokiego  Zamku, Ulica Klasz-
torna, Rudery przy Ormiańskiej, Arsenał, Dominikanie, Wieża Woło-
ska, Lwów o zmroku) oraz Kraków, wizerunki jego kamieniczek i ko-
ściołów (Krakowskie kościoły, ok. 1930 r.; Kaplica Zygmuntowska). Jej 
cykle architektoniczne są jednymi z ciekawszych przykładów polskiej 
grafi ki okresu międzywojennego. Tematów dostarczały jej także po-
dróże, których owocem były widoki Biecza, Żółkwi, Krakowa, Lo-
varny, Gdańska, Paryża, Wenecji, Pragi, a także pejzaże podhalańskie 
(Kościółek na Obidowej, Kościółek w Rabce, Karczma w Rabce, Zima 
w Zakopanem, Pod Jedlami − willa Pawlikowskich)34. W jej grafi cz-
nych reportażach (Moje okno, Lwów − balkon, Mój widok) „prze-
ważają widoki miejskie z architekturą, przeważnie o dekoracyjnych 
ujęciach, z wyznaczonymi planami, czasem widoki z góry, ujmują-
ce na pierwszym planie fragmenty okien, przez co ryciny zabarwiają 
się specyfi czną nutą, jak gdyby artystka zapraszała, by z nią  razem 
spoglądać z okna na specjalnie bliskie jej strony”35. Poza architekturą 
częstym motywem jej prac grafi cznych były kwiaty, okazałe drzewa 
− symbol siły (Architektura z kaktusem, Filodendron, Narcyzy, Lilie 
wodne, Głogi, Dęby przy kościele w Rabce), ale również zwierzęta 
(Rolfi , Rolfi  drzemie, Rolfi -głowa, Nasze pieski, Kot angorski), które 
przedstawiła na luźnych planszach. W wyobraźni artystki pojawiają 
się motywy odnoszące się do natury, architektury i otaczającej ją co-
dzienności. Nie znajdziemy zaś nawiązań do awangardy i tego czym 
ówcześni twórcy żyli.

Powyższe prace potwierdzają jej przygotowanie techniczne i poka-
zują umiejętność rozłożenia czerni, natężenia kontrastów,  wyróżnia-
ją się także drobiazgowością formy i wirtuozerią. Nie każdy artysta 
miał tak pewną rękę, a technika ta wymagała umiejętnego prowadze-
nia rylca i zatuszowania ewentualnego błędu, tak by oglądający nic 
nie podejrzewał. Wytrawna ręka drzeworytnika pozwalała zachować 
estetykę drzeworytu, którą „określiła wielowiekowa tradycja współ-
brzmienia linii i plam, wzajemnego oddziaływania czerni farby i bieli 

34 M. Maksymiuk, R. Marcinek, Małopolska architektura drewniana w grafi ce 
artystycznej Dwudziestolecia (1918−1939), „Ochrona Zabytków” 2013, nr 1−4, 
s. 311−327.
35 M. Grońska, Nowoczesny drzeworyt..., op. cit., s. 271
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papieru”36. W tamtych latach uważano, że drzeworytnictwo nie jest 
techniką przeznaczoną dla kobiet, bowiem wymaga podejmowania 
nieodwracalnych decyzji, sumienności, cierpliwości i precyzji37. Wo-
bec niechęci środowiska artystki nie mogły liczyć na ulgowe trakto-
wanie i jedynie talent oraz dobre zaplecze warsztatowe mogło zapew-
nić im sukces. Zapewne te zdolności miała Nowotnowa. Ze względów 
zdrowotnych artystka zrezygnowała z wykorzystania metalowych 
technik trawionych na rzecz drzeworytu i linorytu, również barw-
nego, który w jej wykonaniu okazał się jednym z ciekawszych przy-
kładów polskiej grafi ki38. Nowotnowa sięgnęła po kolor, nie dlatego, 
że przygodę ze sztuką zaczęła od malarstwa i kolor był jej bliższy, 
ale ze względu na to, iż dawał większą możliwość ekspresji, a „barwa 
odgrywała ogromną rolę jako wartość emocjonalna i nastrojowa, a nie 
tylko estetyczno dekoracyjna”39. Jej pierwsze prace wykonane tą tech-
niką można było zobaczyć na wystawie w lwowskim Muzeum Prze-
mysłu w 1929 roku. Były to linoryty wielobarwne (Zamek w Szymbar-
ku, Kościół w Sękowej, Baszta katów w Bieczu, Kościół Karmelitów, 
Motyw z Gdańska) oraz drzeworyty (Kościół w Rabce, Motyw z No-
rymbergii, Dom nad jeziorem, Monotypia)40. 

W następnych latach drzeworyty na stałe zagościły w jej pracowni. 
Na Wystawie  Gwiazdkowej w 1930 roku pokazała następujące prace: 
Bożnica w Żółkwi I, Bożnica w Żółkwi II, Fragment z ulicy Ormiań-
skiej, Cerkiew wołoska, Przydrożny świątek41. Rok później (kwie-
cień−maj 1931) zaprezentowała kolejne: Burza, Rynek w Żółkwi, Lilje 
wodne, Kościół, Dąb w parku, Piesek oraz Synagoga w Żółkwi (zaku-
piona do zbiorów państwowych)42. W 1937 roku wzięła także udział 
36 Wielość w jedności. Drzeworyt polski po 1960 roku, Materiały z sesji naukowej, 
23 października 2009, red. B. Chojnacka, M. Woźniak, Bydgoszcz 2011.
37 T. Seweryn, Drzeworyt współczesny, „Sztuki Piękne” 1933, nr 12, s. 445.
38 Materiały I. Rylskiej, rkps 17186/II, mf28040, k. 41 za: K. Kulpińska, op. cit., 
s. 49.
39 K. Kulpińska, op. cit., s. 533.
40 Katalog Wystawy Dzieł Sztuki Związku Artystek Polskich we Lwowie, Lwów 
1929.
41 Wystawa Dzieł Sztuki, TPSP we Lwowie 1930, Lwów 1930. 
42 Kronika artystyczna. Lwów, „Sztuki Piękne” 1931, nr 6, s. 230−232. 
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w wystawie zorganizowanej przez Konfraternię Artystów w Toruniu, 
na której zaprezentowano ponad 200 prac ze zbiorów Stowarzysze-
nia Artystów Grafi ków Krakowskich. Wówczas recenzenci pisali, że 
„(…) wystawa cieszyła się powodzeniem tak co do liczby zwiedzają-
cych, jak i ilości sprzedanych dzieł, i spełniła swoje zadanie, którym 
było zaznajomienie publiczności toruńskiej z najnowszą twórczością 
grupy grafi ków krakowskich. Była to z rzędu piąta wystawa grafi ki 
w Toruniu”43.

Środowisko artystyczne powoli zaczęło doceniać jej sumienną pra-
cę. Na łamach prasy można było przeczytać, że 

Janina Nowotnowa odczuwa subtelnie piękno regionalnej architektury i wy-
konała szereg pięknych prac, w których biało-czarną sztukę podkreśla urok za-
bytkowej architektury. J. Nowotnowa stworzyła tekę „Krakowskie kościoły” – 7 
plansz i „Rynek lwowski” – 5 plansz oraz drzeworyty „Matka Boska Częstochow-
ska”, „Stara Karczma”, „Cyrk w Rabce”, „Stare dęby”, „Przy kościółku”, „Kate-
dra w Bieczu”, „Kapliczka w Bieczu”, „Rynek w Żółkwi”, „Synagoga w Żółkwi”, 
„Dachy starej Warszawy”, „Moje okno”, „Stary dom”, „Mosty Paryża”, „Zima”, 
„Kaktus”, „Koi” i „Willa Pawlikowskich na Kozińcu”. Artystka zdobyła doskonałą 
technikę rytniczą, pozwalającą jej na oryginalne ujęcie i wypowiedzenie swego 
własnego wyrazu plastycznego, zwłaszcza w drzeworytach, opartych na tematach 
starej architektury. Bardzo roztropnie uczyniła artystka, wykonując w drzeworycie 
szlachetną reprodukcję wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. W naszem ma-
larstwie religijnem brak właśnie tego rodzaju drzeworytów, spełniających potężną 
rolę propagandy grafi ki wśród najszerszych warstw miłośników44. 

Jednak nie wszystkie recenzje były tak przychylne. Najczęściej wy-
stawy sztuki kobiet wywoływały gorącą dyskusję w środowisku arty-
stycznym, które niechętnie patrzyło na kobiety artystki. W 1931 roku 
na łamach „Gazety Lwowskiej” można było przeczytać:  

Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że Dyrekcja TPSP urządza wystawy ob-
razów pań lwowskich z dwóch pobudek: z kurtuazji dla Lwowianek (w przeciw-
nym razie naraziłaby się na zarzut, że przyczynia się do upadku sztuki we Lwo-

43 E.G, Wystawa grafi ki w Toruniu, „Teka Pomorska” 1937, nr 1, s. 26.
44 „Światowid” 1938, nr 17, s. 16.
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wie) i z potrzeby zapełnienia Salonu w miesiącach, w których nie uda się Dyrekcji 
urządzić jakiejś innej wystawy. Zresztą nie należy zbytnio winić członkiń ZAP 
za niski poziom ich prac. Bo gdy nawet u niejednej z artystek istnieje iskierka ta-
lentu, to nie zawsze ma ona możność rozwinięcia go i pogłębienia. Cały zespół 
najróżnorodniejszych czynników składa się na to, że nie mogą one wchłonąć w sie-
bie pierwiastków wartościowych, czy to pod postacią wielkich, potężnych idei, czy 
też rzetelnie przeżytych form plastycznych, a skutkiem tego nie mają nam nic do 
powiedzenia. Dosłownie nic. Można jednak winić nasze panie za brak uświado-
mienia sobie małowartościowości, a raczej bezwartościowości ich prac. Bo taka 
samowiedza oszczędziłaby paniom ujemnej oceny ze strony społeczeństwa, a temu 
ostatniemu nudy i pustki, jaką nasze artystki je obdarzają. Jeśli zaś jedna czy dru-
ga pani lubi malować (mniejsza o to, czy z braku pożyteczniejszego zajęcia czy 
dla własnej przyjemności) – to można tej czynności oddawać się, zdobić własne 
mieszkanie swemi obrazami, ofi arowywać je w podarunku dla znajomych, ale na 
miły Bóg – tylko nie wystawiać. Chyba lepiej jest powiedzieć sobie, tak jak szereg 
malarzy amatorów powiada: „maluję dla siebie”, niż narażać się ciągle na zarzut, że 
te dzieła nie są sztuką. A sztuką nie są i nie będą45. 

Tego samego zdania było wielu krytyków, którzy określali twór-
czość kobiet mianem „damskich robótek” czy „sztuką trochę na po-
dobieństwo konfekcji”. Uważali oni, że sztuka jest dla kobiety rodza-
jem hobby, sportu i snobizmu46, a do osiągnięć poszczególnych arty-
stek, odnosili się z pobłażliwością. Jednak z czasem kobiety zaczęły 
zyskiwać poparcie przynajmniej części środowiska, które z uwagą 
spoglądało na ich warsztat, zastosowane środki i wykształcenie. War-
to przytoczyć w tym miejscu pozytywną opinię korespondenta „Ku-
riera Warszawskiego” o pracach Nowotnowej, które pokazano w 1932 
roku. Notował on: „(…) prace p. Nowotnowej z cyklu rynek lwow-
ski, kościoły krakowskie oraz inne widoki, wykonane drzeworytem 
zwykłym i kolorowym, suchorytem i akwatintą świadczą o wielkiej 
jej pracy w dziedzinie grafi ki i wykazują, że pokonała zwycięsko 

45 K. Majewski, Z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie. Wystawa 
prac Związku Artystek Polskich we Lwowie, „Gazeta Lwowska” 1931, nr 101, s. 3; 
Kronika artystyczna. Lwów, „Sztuki Piękne” 1931, nr 6, s. 232.
46 W. Husarski, Kobiety – artystki, „Tygodnik Ilustrowany” 1934, nr 41, s. 15−16.
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wszystkie trudności, związane z tym działem pracy artystycznej”47. 
Dobre recenzje w przypadku artystek były okupione ich ciężką i so-
lidną pracą. Tak było i z Nowotnową, dla której wspomniany rok był 
niezwykle pracowity. Swoje prace pokazała nie tylko na majowym 
pokazie  w Pałacu Sztuki na Salonie Artystów Lwowskich48, ale rów-
nież w październiku w salach TPSP49 i pod koniec roku na ekspozy-
cji, na którą złożyły się wystawa „Lwów w grafi ce” oraz prezentacje 
indywidualne: Rużyckiej, Wilhelma Wachtla, Pawła Krupieńskiego 
i ogólny Salon Gwiazdkowy50. 

Kolejne wernisaże w Zakopanem, Toruniu czy Kielcach dały jej 
następną szansę na wymianę doświadczeń i nawiązanie nowych 
kontaktów. Artystka dzięki temu dobrze znała nie tylko krakowskie 
czy lwowskie środowisko, ale również warszawskie m.in. członki-
nie grupy Kolor, uczennice Tadeusza Pruszkowskiego: Elżbietę Hir-
szberżankę, Gizelę Hufnaglównę, Mary Litauerównę i wielu innych 
artystów. Jej aktywność twórcza zaowocowała też zaproszeniami 
z prywatnych salonów. Początkowo wystawiała m.in.: w Salonie 
Krywulta (1900) i oknach wystawowych antykwariatu Hieronima 
Wildera, zaś później u Czesława Garlińskiego oraz Henryka Koter-
by. W Salonie Garlińskiego51 pokazała m.in. Studium portretowe, 
Dwa okna (1931)52. Wystawa spotkała się z zainteresowaniem ko-
lekcjonerów, a szereg drzeworytów zakupiono do zbiorów państwo-
wych. Zdaniem krytyków na wyróżnienie zasługiwały drzeworyty 
jednobarwne, przedstawiające widoki zabytkowych gmachów53. Jan 
Kleczyński pisał: 

47 Z. Kiełb, Listy ze Lwowa. Ze sztuki [m.in. o grafi ce Janiny Nowotnowej], „Kurier 
Warszawski” 1932, nr 54 (wyd. wieczorne), s. 9.
48 Kronika Artystyczna. Lwów, „Sztuki Piękne” 1932, nr 7, s. 206.
49 Kronika Artystyczna. Lwów, „Sztuki Piękne” 1932, nr 10, s. 275.
50 Kronika Artystyczna. Lwów, „Sztuki Piękne” 1933, nr 1, s. 30.
51 H. Garlińska-Zembrzuska, Salon Sztuki Czesława Garlińskiego, [w:] Polskie życie 
artystyczne w l. 1915−1939, red. A. Wojciechowski, Wrocław 1974, t. 2, s. 623−625. 
52 Z wystaw malarskich , „Kurier Warszawski” 1931, nr 45 (niedz. dod. II), s. 2.
53 W.H, Kronika artystyczna. Wystawa Janiny Nowotnowej w salonie Garlińskiego, 
„Tygodnik Ilustrowany” 1931, nr 10, s. 195.
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W Salonie Czesława Garlińskiego znów znajdujemy nową wystawę utalen-
towanej artystki, Janiny Nowotnowej, należącej do „Związku” lwowskiego. 
Władysław Kozicki, w katalogu, charakteryzując działalność artystki, zazna-
cza, że Janina Nowotnowa „rozpoczęła od malowania kwiatów i martwych natur 
energicznie rzucanemi, impresjonistycznemi plamami akwarelowymi. Technikę 
tę niebawem doprowadziła do wirtuozostwa. Zwróciwszy się potem do malar-
stwa fi guralnego, nawiązała do tradycji wczesnego renesansu, zwracając baczną 
uwagę na kompozycję i wyraz. Zainteresowała się wreszcie grafi ką, a zwłaszcza 
drzeworytem, w którym idzie jej głównie o wydobycie bryłowatości kształtu, 
dekoracyjne wypełnienie płaszczyzny i należyte ustosunkowanie partii czar-
nych do białych. Sztuka Nowotnowej pozostaje na pograniczu pomiędzy im-
presjonizmem, traktowanym syntetycznie, do którego trzeba zaliczyć jej dobrze 
sharmonizowane pejzaże olejne, a nowym realizmem, którego bardzo udatnym 
przykładem są »Bezdomni« lub »Macierzyństwo«, obrazy pociągające precy-
zją rysunku, plastycznością i siła wyrazu”. Do tej dosadnej charakterystyki do-
dałbym tylko podkreślenie tych obrazów artystki, które są „widokami z okna”. 
Na oknie artystka umieszcza kwiat lub jabłka, które na tle pięknie przymglonego 
pejzażu, rysują się w pełni swych realnych powabów i dają całości dekoracyjne 
szlachetne i pełne wdzięku54.

Jednak nie wszystkie opinie o tej wystawie były w pełni przychylne 
artystce. Konrad Winkler dość sceptycznie ocenił jej twórczość na ła-
mach „Polski Zbrojnej”: 

Nowotnowa jest talentem średniej miary, posiada jednak sporo artystycznej kul-
tury i dużo dystynkcji w wypełnianiu płaszczyzny obrazu. Jest ona jedną z najzdol-
niejszych artystek zrzeszonych w lwowskim „Związku” i celuje zwłaszcza w akwa-
reli. Ale i grafi ka Nowotnowej, drzeworyty i linoryty, mają nieprzeciętne walory 
dekoracyjne; przy nienagannej fakturze ich stylizacja, zresztą dość umiarkowana – 
przypomina niezłe wzory rytowniczej sztuki w krak. Akademii. Ztem wszystkiem 
jednak, artystka lawirując na pograniczu naturalizmu i impresjonizmu – nie dąży 
w jakimś jasno określonym kierunku, a tylko jej „Portret córki” ma pewne preten-
sje do jakiejś „szkoły”, opierającej swą estetyczną wiarę o zasady neoklasycyzmu. 
Eklektyczne to malarstwo, gdzie obok mieszaniny przeróżnych stylów i stylików, 

54 J. Kleczyński, Z wystaw sztuki. Alfred Józef Sipiński – Henryk Szczygliński – 
„Ogólna” „Zachety”. Tadeusz Cieślewski senior, Janina Nowotnowa, „Kurier 
Warszawski” 1931, nr 52, s. 16.
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dominuje estetyzm ostatniej doby, ma jednakowoż tę przynajmniej zaletę, że przy-
zwyczaja powoli widza do odczuwania i rozumienia bardziej nowoczesnych środ-
ków dzisiejszej plastyki. Użycie tych środków i sposób podejścia do problemów 
malarskich, doszły u Nowotnowej w jej malarstwie wodnem do doskonałości ponad 
przeciętną miarę, chociaż akwarele jej przypominają raczej malarstwo kryjące, ani-
żeli jasno prześwietloną technikę wodną55.

Takie recenzje nie zniechęcały Nowotnowej do pracy, a wręcz 
przeciwnie jeszcze bardziej mobilizowały, by doskonalić warsztat. 
W tym czasie pracowała dużo i z pasją o czym pisała: „(...) pracowa-
łam z ogromną łatwością, szybko, z prawdziwą pasją, że wskutek tego 
[oszczędzałam] sobie tego mozołu, z jakim artyści często tworzą i nie 
szanowałam moich prac. Temat był mi obojętny, byle mię porwał”56. 
Dla niej jako artystki ważne były same emocje, które kształtowały 
się i konkretyzowały w trakcie pracy twórczej. Rezultaty tych arty-
stycznych dociekań można było zobaczyć m.in.: w salonie u Koterby 
w 1938 roku57, gdzie pokazała  drzeworyty z motywami Warszawy 
i Krakowa. Czyżewski pisał wówczas: „są dobre technicznie i posia-
dają dużo swoistego smaku, odznaczają się sentymentem do starych 
uliczek, kościołów i zakamarków miejskich”58. 

Przez lata artystycznej aktywności Nowotnowa bardzo często od-
wiedzała Warszawę, gdzie miała możliwość zetknięcia się z drzewo-
rytem warszawskim, który był synonimem polskiej grafi ki artystycz-
nej, a przede wszystkim z wybitnymi przedstawicielami tej sztuki 
m.in: Józefem Holewińskim, Józefem Łoskoczyńskim czy Ignacym 
Łopieńskim. Poza tym, dzięki regularnym wystawom w Towarzy-
stwie Zachęty Sztuk Pięknych doskonale znała też członków Towa-
rzystwa Przyjaciół Sztuk Grafi cznych, które powstało w 1912 roku 
z inicjatywy Łopieńskiego. W Zachęcie wystawiała m.in. w latach: 
1925, 1927, 1930, 1932−1934, 1936−1938, a jej prace wisiały obok 

55 K. Winkler, Wystawa prac J. Nowotnowej w salonie Garlińskiego, „Polska 
Zbrojna” 1931, nr 55, s. 9.
56 Materiały Rylskiej, rkps 17186/II, mf 28040, k. 42 za: K. Kulpińska, op. cit., s. 71.
57 H. Garlińska-Zembrzuska, Salon Koterby, [w:] Polskie życie artystyczne 
w l. 1915−1939, red. A. Wojciechowski, Wrocław 1974, t. 2, s. 628−629.
58 T. Czyżewski, Grafi cy w zachęcie i inne wystawy, „Prosto z Mostu” 1938, nr 54, s. 7.
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dzieł m.in.: Bunscha, Tadeusza Cieślewskiego syna, Wojciecha We-
issa, Leona Wyczółkowskiego, Karpińskiego, Jerzego Mycielskiego, 
Henryka Gotliba, Chełmońskiego, Wojciecha Gersona, Stankiewi-
czówny, Fryderyka Pautscha i wielu innych59. Dzięki zachowanym 
katalogom i wycinkom prasowym znamy obecnie tytuły prezentowa-
nych prac, wśród których były m.in.: Lucca (Motyw ze śródmieścia), 
Palazzo pretorie, Viareggio (Stara wieża), Viareggio (barki), Wnętrze 
katedry ormiańskiej, Pastel Nossano, Róże I, II, Interieur, Chryzante-
my I, II60, Floksy, Owoce, Martwa natura (Stara fi liżanka), Pomarań-
cze, Arbuz, Portret córki I, Portret córki II, Kościółek na Obidowej, 
Piwonie różowe i Budda61, Róże, Kościół w Sękowej, Motyw z Biecza, 
Stara Baszta i kościół Karmelitów we Lwowie, Wenecja, Gdańsk, Sad 
we mgle I, II, Głogi na górach, Zamek w Szymbarku62, Lwy przed ra-
tuszem, Dyana, Wenus, Neptun, Adonis, Kościół św. Piotra, Kościół 
św. Katarzyny, Kościół Dominikanów, Kościół św. Andrzeja, Widok 
z Wawelu, Fragment z Wawelu, Motyw z Gdańska, Wjazd do klasz-
toru w Krakowie, Kompozycja, Róże, Las, Kot, Motyw z Plant Kra-
kowskich, Widok z Kopca, Lwów, Czorsztyn, Kaktus, Róże II, Róże I, 
Piwonie, Lilie wodne, Piastunka, Viareggio, Ogród w Oliwie, Motyw 
z ul. Ormiańskiej I, Motyw z ul. Ormiańskiej II, Kapliczka nad mo-
rzem, Zamek w Szymbarku, Na oknie, Terasa w Siarach63, Stary Ry-

59 Kronika artystyczna. Warszawa, „Sztuki Piękne” 1933, nr 10, s. 363; Wykaz 
wystaw w 1927 r., [w:] Sprawozdanie Komitetu TZSP za 1927 r., Warszawa 
1927, s. 7; W. Husarski, Z wystaw. Gerson, Chełmoński, Jabłczyński, Nowotnowa 
w Zachęcie. Miejska szkoła sztuk zdobniczych i malarstwa, „Tygodnik Ilustrowany” 
1927, nr 29, s. 581−582.
60 Sprawozdanie Komitetu TZSP za 1925 r., Warszawa 1926, s. 25.
61 Przewodnik po wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych No 25: Warszawa 
w lipcu 1927, [teksty Józef Chełmoński, Stef. Popowski], Warszawa 1927, s. 30; 
Sprawozdanie Komitetu TZSP za 1927 r., Warszawa 1927, s. 43.
62 Wykaz dzieł sztuki wystawionych w ciągu roku 1930 w salach Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych, [w:] Sprawozdanie Komitetu TZSP za 1930 r., Warszawa 
1931, s. 45.
63 Przewodnik 72: marzec 1932 roku, TZSP w Warszawie [wstęp: Stef. Popowski], 
Warszawa 1932, s. 28−29; Zachęta 1860−2000, red. G. Świtek, Warszawa 2003, 
s. 171; Sprawozdanie Komitetu TZSP za 1932 r., Warszawa 1933, s. 26.
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nek we Lwowie64, Kwiaty w wazonie, Róże, Martwa natura, Miedziany 
dzban65, Jesienny bukiet66. 

Prace Nowotnowej pokazywano nie tylko w Warszawie (Towarzy-
stwo Zachęty Sztuk Pięknych, Związek Zawodowy Artystów Polskich 
mieszczący się przy ul. Marszałkowskiej 6967), ale również w instytu-
cjach kultury w całym kraju m.in.: w Zakopanem (Towarzystwo Sztuki 
Podhalańskiej, wystawa w 1922 r.; Związek Plastyków, wystawa 1933 
r.)68, Krakowie, Kielcach, Toruniu oraz na bardzo modnych wówczas 
„wystawach okrężnych”, mających na celu zapoznanie ludności Kre-
sów Wschodnich ze współczesną sztuką polską (np. wystawa otwarta 
z inicjatywy Kazimierza Stabrowskiego oraz Henryka Szczyglińskie-
go, 1927 r.69).

Artystka zaistniała także na arenie międzynarodowej. Jej prace 
pokazano m.in. na I Międzynarodowej Wystawie Drzeworytów zor-
ganizowanej w Instytucie Propagandy Sztuki w Warszawie (1933)70. 
Wprawdzie nie zdobyła nagrody, ale miała możliwość zaprezentowa-
nia dzieł na jednej z największych imprez artystycznych. Pokaz cieszył 
się zainteresowaniem ze strony publiczności, zarówno pod względem 
frekwencji, jak i zakupów dokonanych przez osoby prywatne71. No-
wotnowa musiała liczyć się z wyśmienitą konkurencją, bowiem prace 
pokazali m.in. Bunsch, Cieślewski, Goryńska, Krasnodębska, Kulisie-

64 Zachęta..., op. cit., s. 172; W. Bunikiewicz, Wystawy dwóch malarek, „Świat” 
1933, nr 42, s. 6. 
65 Przewodnik. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Ferdynand Ruszczyc 
1870−1936, Warszawa 1937, s. 72;  Sprawozdanie Komitetu TZSP za 1937 r., 
Warszawa 1938, s. 27; W. Bunikiewicz, Lwowskie artystki w Zachęcie, „Kurier 
Warszawski” 1937, nr 306, s. 19.
66 Wykaz dzieł sztuki wystawionych w ciągu roku 1938 w salach Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych, [w:] Sprawozdanie Komitetu TZSP za 1938 r., Warszawa 
1939, s. 27.
67 Kronika artystyczna. Warszawa, „Sztuki Piękne” 1927/28, nr 5, s. 190.
68 Kronika artystyczna. Zakopane, „Sztuki Piękne” 1933, nr 8−9, s. 338.
69 Kronika artystyczna, „Sztuki Piękne” 1926/27, nr 10−11, s. 424.
70 Katalog I Międzynarodowej Wystawy Drzeworytu w Warszawie, Instytut 
Propagandy Sztuki, Warszawa 1933.
71 M. M-H. G, Plastyka w roku 1933, „Życie Sztuki” 1934, nr 1, s. 179.
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wicz, Telakowska, Tyrowicz72. W tym samym roku zakwalifi kowała 
się także do pokazu w ramach Wszechświatowej Wystawy „Stulecie 
Postępu w Chicago”. W związku z tą wystawą The Art Institute of 
Chicago zorganizował międzynarodowy pokaz grafi ki. Stronę polską 
reprezentowali: Edmund Bartłomiejczyk (Pijany góral), Mary Litauer 
(Mały domek), Telakowska (Wesołe koło, Sport i natura) oraz Nowot-
nowa (Stary dom)73. Pod koniec lat 30. wzięła udział także w V Mię-
dzynarodowej Wystawie Litografi i i Drzeworytu w Chicago, którą po-
nownie zorganizował The Art Institute (1937) oraz wystawie w Grand 
Palais de l Àrt w Paryżu (1939).

Warto odnotować, że niektóre z jej prac trafi ły do zbiorów 
państwowych i prywatnych bądź to w wyniku indywidualnych 
zakupów74, bądź loterii organizowanych przez ZAP we Lwowie75. 
Zachowane grafi ki, m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w: War-
szawie, Krakowie, Wrocławiu czy Bibliotekach: Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu, Ossolineum we Wrocławiu, Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, pozwalają prześledzić etapy doskonalenia 
przez nią warsztatu. Warto więc wymienić przynajmniej kilka tytułów 
prac, które obecnie możemy zobaczyć w zbiorach instytucji kultury. 
Są to m.in.: Dzwonnica w Tarnowcu, drzeworyt, 240x160 mm, Gotyc-
ki kościół, drzeworyt, 210x160 mm,  Kamieniotłuk, (1933), drzeworyt, 
247x190 mm, Kościół dominikanów we Lwowie, akwaforta, akwatinta,

72 T. Cieślewski syn, Drzeworyt a książka (1933−1938), „Życie Sztuki” 1939, 
nr 4, s. 144.
73 Kronika zagraniczna. Chicago, „Sztuki Piękne” 1934, nr 7, s. 278.
74 W 1925 r. za pośrednictwem TZSP zakupiono: Chryzantemy, akw., nabywca 
J. Płudowski; Wnętrze katedry, akw., nabywca Zdzisław Bęski; Viareggio, akw., 
nabywca Mazaraki. W 1932 r. za pośrednictwem TZSP zakupiono Lilie wodne, 
nabywca Wilhelmina Ostrowska; Kaktus, nabywca Leopold Wellisch; Kot, nabywca 
Jadwiga Grzybowska. W 1938 r. pracę Pod Jedlami  nabył Stanisław Brzeziński. 
Zob. Sprawozdanie Komitetu TZSP za 1925 r., Warszawa 1926, s. 35; Wykaz dzieł 
sztuki nabytych przez osoby prywatne za pośrednictwem TZSP, [w:] Sprawozdanie 
Komitetu TZSP za 1932 r., Warszawa 1933, s. 37; Wykaz dzieł sprzedanych 
w  1938r., [w:] Sprawozdanie Komitetu TZSP za 1938 r., Warszawa 1939, s. 17.
75 W 1930 r. przekazała na ten cel obraz olejny Martwa natura i linoryt Głogi. Zob. 
Wystawa Dzieł Sztuki, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, Lwów 
1930; Kronika artystyczna. Lwów, „Sztuki Piękne” 1932, nr 1, s. 16.
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300x195 mm, Kraków, kościół św. Andrzeja, (ca 1932), drzeworyt, 
243x185 mm, Lwowski Rynek, (ca 1932), drzeworyt, 230x167 mm, 
Matka Boska Częstochowska, drzeworyt, 245x162 mm,  Mosty Pary-
ża, (1933), drzeworyt, 135x195 mm, Przejazd bramny między ulicami 
Kanonia a Dziekania w Warszawie, (ok. 1934), drzeworyt, 183x153 
mm, Wnętrze katedry na Wawelu z konfesją św. Stanisława, drze-
woryt, 245x160 mm (Biblioteka Narodowa); Kościół Dominikanów 
w Krakowie, drzeworyt ręcznie kolorowany, 243x190 mm (Bibliote-
ka KUL); Lwów. Uliczka miejska z kościołem barokowym od strony 
prezbiterium, drzeworyt, 245x185 mm, (Biblioteka UMK). Ciekawym 
zbiorem reprodukcji dysponuje także Narodowe Archiwum Cyfrowe, 
gdzie w Zespole Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny − Archiwum 
Ilustracji zobaczymy następujące obiekty: Akwarela przedstawiająca 
wnętrze kościoła OO. Bernardynów we Lwowie, (1927); Bezdomni, ob-
raz, (1928); Gladiole i Budda, obraz, (1930); Kaktus w oknie, obraz, 
(1931); Kościółek, obraz, (1926); Kościółek w Sękowej, obraz, (1931); 
Pąsowe róże, obraz olejny, (1936); Portret córki, obraz, (1931); Por-
tret córki II, obraz, (1929); Portret p. Mińskiej, obraz, (1930); Widok 
z okna, obraz, (1935).

Nowotnowa należała do grona grafi czek (m.in. Wiktoria Goryńska, 
Janina Konarska, Bogna Krasnodębska-Gardowska, Maria Gutkow-
ska-Rychlewska, Wanda Telakowska, Leonia Adelman, Jadwiga Sa-
lomea Hładki-Wajwód, Zofi a Fijałkowska), których prace doceniono 
w kraju i zagranicą76. Mimo to nie mogła liczyć na większe zyski 
ze sprzedaży prac,  bowiem ceny grafi k były 10-krotnie niższe niż 
obrazów. Drzeworyty Rolfi , Mosty Paryża, artystka wyceniła po 15 
zł każdy, zaś Filodendron na 40 zł. Należała jednak do grona tych 
twórczyń, dla których sztuka mogła być wyłącznie pasją i przyjemno-
ścią. Mogła tworzyć tylko z potrzeby ducha i chęci samorealizacji, nie 
zaś z powodów materialnych, gdyż o stabilizację fi nansową rodziny 
dbał mąż, prawnik, profesor Uniwersytetu Lwowskiego. W ostatnim 
dziesięcioleciu wiele jej dzieł można było kupić na aukcjach. Katalogi 
domów aukcyjnych wymieniają dużą grupę prac zarówno malarskich, 
jak i grafi cznych przeznaczonych do sprzedaży. Z grafi k w ofertach 
aukcyjnych znalazły się m.in.: Akt, suchoryt, wym.: 90x70 mm; Ka-

76 Polskie życie artystyczne 1915−1939, red. A. Wojciechowski, Wrocław 1974.
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tedra na Wawelu, (ok. 1930), drzeworyt, wym. 244x167 mm; Kościół 
Franciszkanów w Krakowie, (ok. 1930), drzeworyt, wym. 237x188 
mm; Kościół św. Andrzeja w Krakowie, (1920), drzeworyt, papier, 
244x188 mm; Kościół św. Andrzeja w Krakowie od strony wschod-
niej, drzeworyt 24,5x18,6 mm; Kościół św. Katarzyny w Krakowie, 
(ok. 1930), drzeworyt, wym. 245x190 mm; Kościół św. Piotra w Krako-
wie, (ok. 1930), drzeworyt, wym. 248x189 mm; Kraków. Przy kościele 
Bożego Ciała, (lata 30. XX w.), drzeworyt, wym. 185x155 mm; Kramy 
przy kościele Dominikanów w Krakowie, (ok. 1930 ), drzeworyt ko-
lorowany, wym. 246x189 mm; Rynek lwowski – studnia Wenery,
(ok. 1932), drzeworyt na bibule, wym. 232x167 mm; Stary dom przy 
kościele św. Wojciecha, (przed 1956), drzeworyt, papier, 155x192 mm; 
Wawel, litografi a barwna, 322x240 mm; Wenecja, (lata 30. XX w.), 
akwatinta barwna, wym. 290x200mm, Widok z Wawelu na kościół św. 
Piotra i Pawła, drzeworyt, bibuła, 265x205 mm; Viareggio, drzeworyt 
odb. pł.: 95x150 mm; Żonkile, drzeworyt, wym. 330x250 mm77. 

Nowotnowa, obok Stankiewicz i grafi czek Rytu była najczęściej 
wystawiającą artystką. W recenzjach z wystaw albo omawiano jej 
prace, albo wymieniano przynajmniej jej nazwisko. Warto pamiętać, 
że pokazywała obrazy i grafi ki m.in. w Krakowie, Lwowie, Zakopa-
nem, Toruniu, Kielcach, Warszawie oraz zagranicą: we Francji (1933), 
Włoszech (1935), Wiedniu (1936), Chicago (1937) czy Paryżu (1939). 
Jej aktywność zawodowa wynikała nie tylko zamiłowania do sztuki, 
ale była po części rezultatem jej zaangażowania w prace stowarzyszeń 
ZAP i ZLAG we Lwowie, ZPAG w Krakowie oraz ZSP w Warszawie. 
Tak liczne obowiązki powodowały, iż czasami trudno jej było pogo-
dzić je z życiem rodzinnym. W liście do Rylskiej pisała: „(...) było mi 
czasem bardzo trudno pogodzić sztukę z rolą kobiety, matki i żony. 
Stanowczo życie jest za krótkie, aby w pełni się wypowiedzieć. Tyle 
byłoby jeszcze do opracowania, do stworzenia”78. Tym bardziej, że 

77 http://www.artinfo.pl/artysta/janina-nowotna,-nowotny-nowotnowa [dostęp: 
6.02. 2019]; https://onebid.pl/pl/auction/65/lot/100/janina-nowotnowa-1893-1963-
kosciol-sw-andrzeja-w-krakowie-1920 [dostęp: 6.022019]; http://www.artinfo.
pl/pl/katalog-aukcji/szukaj/?sparams=name:nowotnowa;price_from:1;price_
to:30000;auction_group:3655;auction_type:2;category:-1;price_type:2;sale_
condition:0 [dostęp: 6.02.2019].
78 J. Nowotny, List do I. Rylskiej, op. cit., k. 286 za: K. Kulpińska, op. cit., s. 50.
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ciągłych inspiracji dostarczały jej podróże m.in. do Lozanny, Paryża, 
Pragi czy Wiednia, gdzie nawet przez pewien czas mieszkała (1915). 
Dla doskonalenia warsztatu kopiowała tam płótna dawnych mistrzów, 
co daje nam też wyobrażenie o jej artystycznych zainteresowaniach 
i fascynacjach w tym czasie. Śledząc twórczość artystki widzimy, że 
często zmieniała konwencje. Jej przygoda ze sztuką zaczęła się od ma-
larstwa, ale to grafi ka przyniosła jej uznanie79. Mimo to w jej pracow-
ni przez lata powstawały liczne obrazy, w których łączyła pierwiastki 
impresjonizmu z realizmem. Lubiła martwe natury, kwiaty i nastrojo-
we pejzaże miejskie czy tatrzańskie, które dawały możliwość ekspery-
mentowania w sposobie przedstawiania natury i opowiadania o upły-
wie czasu i o nieskończoności. Po jednej z jej wystaw w krakowskim 
Pałacu Sztuki w 1929 roku Mieczysław Dąbrowski pisał:

(...) posiada dużo wrażliwości i miękkiego odczucia przyrody, studiując z upodo-
baniem w pierwszym rzędzie kwiaty, pejzaż, martwą naturę. W studiach tych jest 
więcej rzetelnej obserwacji dyletanta niż wypaczonego rutynisty, wiele entuzjazmu 
i zamiłowania. Spokojny obiektywizm w szczerem odtworzeniu dobrze ujętego mo-
tywu cechuje te prace. W ostatnim okresie artystka studiuje portret i postać ludzką, 
podchodząc do tego tematu, inaczej niż do kwiatów czy pejzażu, z wielką nie-
śmiałością, ale z równoczesnym głębszem spojrzeniem. Przede wszystkim dobrze 
buduje bryłę, szeroką plamą, ale o ubogim kolorycie80. 

Każde jej dzieło było zapisem emocji i poszukiwań twórczych. Jak 
wielu artystów  szukała granic sztuki, co wyrażało się takim a nie in-
nym wyborem motywów malarskich czy grafi cznych. W jej pracach 
drzeworytniczych, malarskich czy ilustracjach (m.in. do opowiadania 
Oscara Wildè a o szczęśliwym księciu czy Powsinogów beskidzkich 
Emila Zegadłowicza) pole obrazowe było tym miejscem, gdzie kre-
owała przestrzeń przepełnioną indywidualizmem, osobistym spojrze-
niem na sztukę. Była jedną z artystek, dzięki której wystawy pozo-

79 N. Samotyha, Notatki z Zachęty, „Kobieta Współczesna” 1933, nr 36, s. 703; 
N. Samotyha, Współczesne grafi czki polskie I, II, III, „Kobieta Współczesna” 1933, 
nr 16, s. 311−315, nr 17, s. 332−334, nr 18, s. 353−355.
80 M. Dąbrowski, Wystawy zbiorowe w Pałacu Sztuki w Krakowie. Henryk Gotlib 
– Janina Nowotnowa − Kasper Żelechowski – Stanisław Żukowski – Wystawa 
bieżąca, „Kurier Literacko-Naukowy” 1929, nr 39, s. III−IV.
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stawały w pamięci oglądających. Jej prace grafi czne wpisywały się 
w ogólne zwiększenie zainteresowania grafi ką, która przeżywała w la-
tach 30. XX wieku złoty czas. Wzrost zainteresowania tymi technika-
mi był wynikiem osiągnięć, jakie odnotowano w litografi i, technikach 
trawionych i rytownictwie, które przerwał wybuch wojny.

Okres II wojny światowej artystka spędziła początkowo w Kra-
kowie, zaś później przeniosła się w okolice Biecza. Po zakończeniu 
wojny, podobnie jak wielu twórców jej pokolenia: Huthowa, Bunsch, 
Kazimierz Wiszniewski, osiadła na stałe w Krakowie. Pierwsze po-
wojenne lata były czasem stabilizacji, kiedy środowisko artystyczne 
powoli zaczynało się odradzać, a ówczesny Kraków stał się najaktyw-
niejszym ośrodkiem polskiej grafi ki. W tamtym okresie nadal działała 
w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie (od 1937 r.) 
− w sprawozdaniach jest wymieniana wśród członków rzeczywistych, 
w dziale artyści malarze81 − ale także należała do Zawodowego Związ-
ku Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego (od 1945 r.), Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego (od 1950 r. 
w sekcji grafi ki, pięć lat później w sekcji malarstwa).

Zmarła 27 lipca 1963 roku w Krakowie, gdzie została pochowa-
na na Cmentarzu Rakowickim82. W 1966 roku, w uznaniu jej zasług 
dla sztuki TPSP zorganizowało pośmiertną wystawę jej prac. Celem 
ekspozycji było przypomnienie jej dorobku grafi cznego i malarskiego. 
Współcześnie prezentowano jej grafi ki m.in. na Międzynarodowym 
Triennale Grafi ki w Krakowie w 2009 roku („Wielość w jedności. 
Drzeworyt polski po 1900 roku 25.09−22.11.2009 r.”)83, które jest wy-
darzeniem cieszącym się od lat uznaniem środowiska oraz na ekspo-
zycji „Miłość do człowieka – Miłość do natury” w Muzeum Miejskim 
w Suchej Beskidzkiej (ekspozycja stała, od 5 października 2018)84. 
81 Sprawozdanie TZSP za 1937 r., Warszawa 1938, s. 57; Sprawozdanie TZSP 
za 1938 r., Warszawa 1939, s. 50.
82 Nekrolog, „Dziennik Polski” 1963, nr 179, s. 4.
83 Grafi ki poz. 152−153 w katalogu przygotowanym na Międzynarodowe Triennale 
Grafi ki – Kraków 2009. Wystawa: „Wielość w jedności. Drzeworyt polski 
po 1900 roku 25.09−22.11.2009 r.”, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy im. Leona 
Wyczółkowskiego, Bydgoszcz 2011.
84 http://muzeum.sucha-beskidzka.pl/wydarzenia/przegladaj/504.html [dostęp: 
19.01.2019].
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Obecnie Nowotnowa jest znana wąskiemu gronu badaczy i wielbi-
cieli grafi ki okresu dwudziestolecia międzywojennego. Ze względu 
na wartość artystyczną czarno-białych prac artystki, warto przypo-
mnieć jej osobę i dokonania.

Iwona Osłowska 
Aneks: Wystawy prac Janiny Nowotnowej (wybór)85 
1919 – październik, Kraków – wystawy zbiorowe w TPSP
1921– kwiecień, Kraków – wystawa w Domu Artystów, zorganizowana przez 

ZPAP
1921  – 20 listopada, Lwów – wystawa w TSP
1922  – lipiec, Zakopane – doroczna wystawa obrazów, rzeźb, grafi ki i sztuki 

stosowanej, zorganizowana przez Towarzystwo Sztuki Podhalańskiej
1925  – marzec, Lwów – wystawa ogólna zorganizowana  w Towarzystwie Sztuk 

Pięknych w gmachu Muzeum Przemysłowego
1925  – grudzień, Lwów – wystawa w TPSP
1926  – czerwiec, Lwów – wystawa ogólna artystów lwowskich w TPSP
1927  – 9 lipca, Warszawa – wystawa w Zachęcie
1927  – październik, Lwów – wystawa w TPSP zorganizowana na dziesięciolecie 

istnienia Związku Artystek Polskich
1927  – listopad, Lwów – wystawa indywidualna w TPSP
1928  – styczeń, Warszawa – wystawa w ZZAP
1929  – 15 września, Kraków – wystawa zbiorowa  w TPSP
1931  – 15 lutego, Warszawa – wystawa indywidualna w Salonie Garlińskiego
1931  – 12 kwietnia, Lwów – wystawa obrazów i grafi ki Związku Artystek Pol-

skich
1932  – 1 lutego, Lwów – wystawa w salach TPSP

85 Oprac. na podst.: T. Czyżewski, Grafi cy w Zachęcie i inne wystawy [W salonie 
Koterby wystawa prac Bronisławy Stach-Wilimowskiej i Janiny Nowotnowej], 
„Prosto z Mostu” 1938, nr 54, s. 7; E.G, Wystawa grafi ki w Toruniu, „Teka Pomorska” 
1937, nr 1, s. 26; Kronika Artystyczna. „Sztuki Piękne” 1927/28, nr 1, s. 33, nr 3, 
s. 111, nr 5, s. 190; 1932, nr 2, s. 66, nr 10, s. 275; 1933, nr 8−9, s. 338; 1934, nr 7, 
s.278; Polskie życie artystyczne w l. 1915−1939, red. A. Wojciechowski, Wrocław 
1974, t. 2, s. 56, 76, 91, 135, 144, 158, 174, 213, 239, 244, 343, 363, 373, 379, 395, 
400, 405; J. Wiercińska, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Zarys 
działalności, Wrocław 1968, s. 142, 146,148; Wystawa Janiny Nowotnowej, prof. 
Tadeusza Rybkowskiego, Adama Bunscha: listopad−grudzień 1921, Towarzystwo 
Sztuk Pięknych we Lwowie, Lwów: s.n., 1921, s.[3].
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1932  – 5 marca, Warszawa – wystawa w TZSP
1932  – 15 października, Kraków – wystawa w TPSP
1933  – 10 czerwca, Chicago – Wszechświatowa Wystawa Stulecie Postępu
1933  – 6 sierpnia, Zakopane – doroczna wystawa obrazów, rzeźb, grafi ki i cera-

miki tamtejszego Związku Plastyków
1933 – 7 października, Warszawa – wystawa w TZSP
1935  – 6 października, Kraków – wystawa w TPSP 
1936  – 30 października, Lwów – wystawa w TPSP
1936  – 29 listopada, Toruń – wystawa grafi ki krakowskiej zorganizowana przez 

Konfraternię  Artystów w sali Starostwa Krajowego
1937  – 27 stycznia, Lwów – wystawa Związku Lwowskich Artystów Grafi ków 

w TPSP
1937 – 30 kwietnia, Kraków – wystawa bieżąca artystów krakowskich i lwow-

skich w TPSP
1937 – 5 listopada, Chicago – 5 Międzynarodowa Wystawa Litografi i i Drzewo-

rytu w The Art Institute 
1938  – 27 lutego, Kielce – wystawa obrazów grafi ków lwowskich, malarzy kie-

leckich oraz członków Świętokrzyskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki w Kiel-
cach

1938  – 30 kwietnia, Warszawa – wystawa „Drzewo – drewno – drzeworyt” 
w siedzibie Dyrekcji Lasów Państwowych z okazji Dnia Lasu

1938  – 30 grudnia, Warszawa – wystawa w Salonie Koterby
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Women in art. Forgotten artists: Janina Nowotnowa 
(1881−1963) painter and graphic designer

Keywords

Janina Nowotnowa, Polish graphics, women’s art, Association of Polish 
Women Artists in Lvov, The Society for the Encouragement of the Fine Arts 
in Warsaw, biographies, museology

Summary
This article is an attempt to reach preserved bits of the knowledge about this artist 
and her artistic output, with particular reference to interwar period, when her career 
gathered pace and her works, especially her graphics, gained recognition. Previous 
publications about Nowotnowa were usually short biographical notes, so in order to 
know more about her achievements I based on the newspapers from that period and 
the exhibition catalogues from the time she was active in the artistic fi eld. Considering 
the time and circumstances of her occurrence on art market and the type of her works, 
I tried to show her artistic output in the context of a changing approach to the women’s 
art. Her fi rst paintings were created when the artistic community hardly accepted 
women who were trying to be painters, sculptresses or graphic designers. Nowotnowa 
wrote the next chapter of Polish graphics’ history and, together with Stankiewiczówna, 
Goryńska, Telakowska, she contributed to the increase of acceptance of the female 
graphic designers by the art community, initiating the process of attaining their creative 
identity. Her artistic live revolved around the greatest national art centres: Cracow, Lvov 
and Warsaw as well as foreign ones: Vienna, Chicago. She had an attitude of a “reporter”, 
describing everyday life she was a part of and that’s where such lively architectural 
motives, locations and their local tone as well as the live going on around them come 
from. Personal and professional biography of this artist is saved in her graphic designs 
and paintings that confi rms her individual sensitivity and indicates consciously made 
choices.

Frauen in der Kunst. In Vergessenheit geratene 
Künstlerinnen: Janina Nowotnowa (1881−1963) – 
Malerin, Grafi kerin

Schlüsselwörter

Janina Nowotnowa, polnische Grafi k, Frauenkunst, Verband polnischer 
Künstlerinnen in Lemberg (poln.: Związek Artystek Polskich we Lwowie), 
Gesellschaft zur Förderung der Schönen Künste bei der Nationalen Kunst-
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galerie Zachęta in Warschau (Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w War-
szawie), Biographien, Museumswesen

Zusammenfassung 
Der Artikel ist ein Versuch, zu den erhaltenen Wissensfragmenten über die 
Künstlerin und ihrem Schaff en zu gelangen, mit besonderem Augenmerk auf 
die Zwischenkriegszeit, als ihre Karriere an Dynamik gewann und ihre Werke, 
insbesondere ihre grafi schen Werke, die Anerkennung der Umwelt fanden. Bisherige 
Veröff entlichungen über Nowotnowa waren in der Regel kurze biographische Notizen, 
so dass ich, um ihre Leistungen besser kennenzulernen, auf die Presse aus dieser 
Epoche und Ausstellungskataloge aus der Zeit, als sie im künstlerischen Bereich tätig 
war, zurückgegriff en habe. Unter Berücksichtigung der Zeit und der Umstände ihrer 
Präsenz auf dem Kunstmarkt sowie der Art der von ihr geschaff enen Werke versuchte 
ich, ihr Schaff en im Kontext eines sich wandelnden Umgangs mit der Frauenkunst 
zu zeigen. Ihre ersten Malerwerke entstanden in einer Zeit, in der das künstlerische 
Milieu kaum Frauen akzeptierte, die Malerinnen, Bildhauerinnen oder Grafi kerinnen 
werden wollten. Nowotnowna hat ein weiteres Kapitel in der Geschichte der polnischen 
Grafi k geschrieben und trug zusammen mit Stankiewiczówna, Goryńska, Telakowska 
zur wachsenden Akzeptanz von Grafi kkünstlerinnen im Milieu bei und initiierte den 
Prozess der Gewinnung ihrer kreativen Identität. Ihr künstlerisches Leben drehte sich 
um die größten polnischen Kunstzentren: Krakau, Lemberg und Warschau sowie im 
Ausland: Wien, Chicago. Sie war geprägt von der Haltung einer „Reporterin“, die den 
Alltag beschreibt, zu dem sie gehörte, weshalb die architektonischen Motive in ihrem 
Schaff en, Orte und ihre lokale Farbgebung oder das Leben um sie herum so lebendig 
sind. Die persönliche und professionelle Biographie der Künstlerin ist in ihren Grafi k- 
und Malerarbeiten festgehalten, die ihre individuelle Sensibilität bestätigen und von 
ihren bewussten Entscheidungen zeugen.

Женщины и искусство. Забытые художницы: Янина 
Новотнова (1881−1963) − график и живописец

Ключевые слова

Янина Новотнова, польская графика, женское искусство, Ассоциация 
польских художниц во Львове, Общество поощрения изящных 
искусств в Варшаве, биографии, музейное дело

Резюме 
Цель статьи − попытка найти сохранившиеся фрагменты знаний о художнице 
и ее наследии, в особенности, касающиеся межвоенного периода, когда карьера 
художницы набирала обороты, а её работы, в частности графика, получали 
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признание в художественной среде. Предыдущие публикации о Новотновой 
являлись, как правило, краткими биографическими очерками, поэтому, 
чтобы больше узнать о её наследии, я стала изучать прессу и выставочные 
каталоги времён её активной художественной деятельности. Учитывая 
время и обстоятельства её появления на художественном рынке, а также вид 
создаваемых ею работ, я попыталась представить её наследие в контексте 
меняющегося подхода к женскому искусству. Её первые картины были написаны 
в эпоху, когда художественные круги без энтузиазма относились к женщинам, 
стремящимся стать живописцами, скульпторами или художниками-графиками. 
Новотновна написала очередную главу в истории польской графики, и вместе 
со Станкевичувной, Горыньской и Теляковской сделала свой вклад в завоевание 
женщинами признания в среде художников-графиков, положив начало процессу 
обретения ими творческого самосознания. Её творческая жизнь вращалась вокруг 
крупнейших польских художественных центров − Кракова, Львова и Варшавы, 
а также зарубежных −  Вены, Чикаго. Её характерная черта − выступление с 
позиции «репортёра», описывающего обыденность, коей частью она являлась 
− придавали красок архитектурным мотивам её творчества, подчёркивая дух 
места, его колорит и бурлящую в нём жизнь. Личная и профессиональная жизнь 
художницы записаны в её графических работах и живописи, показывающих её 
чувство прекрасного и свидетельствующих о сознательности принятых решений.  
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Polacy na Kaukazie Południowym w latach I wojny 
światowej i po jej zakończeniu (1914−1921)

Słowa kluczowe

Kaukaz Południowy, Polonia południowokaukaska do 1914 r., rozwój gospo-
darczy Kaukazu Południowego do 1914 r., front rosyjsko-turecki w latach 
1914–1918, I wojna światowa, konfl ikty zbrojne na Kaukazie Południowym 
w latach 1918–1921, repatriacja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan

Streszczenie
Zasadniczym tematem artykułu jest przedstawienie sytuacji ludności polskiej 
na Kaukazie Południowym w latach 1914−1921. Była ona ściśle związana ze scha-
rakteryzowanymi również w artykule przeobrażeniami sytuacji militarno-politycz-
nej na Zakaukaziu w latach I wojny światowej oraz po jej zakończeniu, gdy istnia-
ły tam niepodległe państwa: Gruzja, Armenia i Azerbejdżan. W pierwszej części 
omówiono położenie Polaków na Kaukazie Południowym do 1914 r., podkreślając 
ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego tego regionu. Scharakteryzowano także 
organizacje religijne, charytatywne i polityczne zakaukaskiej Polonii utworzone 
do wybuchu I wojny światowej, które odgrywały dużą rolę w zachowaniu polskiej 
tożsamości narodowej. W zasadniczej części pracy przedstawiono działalność pol-
skich organizacji na Kaukazie Południowym w latach 1914−1918 oraz repatriację 
Polaków z tego regionu do ojczyzny po zakończeniu wojny. Omówiono również 
próbę nawiązania relacji politycznych między rządem II RP i władzami Gruzji oraz 
Azerbejdżanu w 1920 r. W konkluzji stwierdzono, że przyjazne kontakty między 
rządami państw południowokaukaskich i władzami polskimi ułatwiły repatriację 
Polaków z tych krajów w latach 1919−1920.
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Zasadniczym tematem artykułu jest przedstawienie sytuacji ludno-
ści polskiej na Kaukazie Południowym (Zakaukaziu) w okresie I woj-
ny światowej oraz po jej zakończeniu, gdy istniały na tym obszarze 
trzy niepodległe Demokratyczne Republiki: Gruzji, Armenii i Azer-
bejdżanu. Problematyka ta jest stosunkowo mało znana i dlatego jest 
godna przypomnienia.

Lata 1914–1921 w historii Polonii południowokaukaskiej stanowiły 
schyłkowy okres w dziejach ponadstuletniej obecności ludności pol-
skiej na Kaukazie Południowym, dlatego zasadne wydaje się przed-
stawienie obecności Polaków w tym regionie przed 1914 rokiem. 
Do końca lat 70. XIX wieku ich pobyt na Kaukazie miał przede wszyst-
kim przymusowy charakter i związany był z dużą liczbą poborowych 
z zaboru rosyjskiego, którzy służyli w oddziałach armii rosyjskiej 
na tym terenie. Te formacje wojskowe były wykorzystywane przez 
Imperium carów do podboju Kaukazu, który znalazł się w granicach 
Rosji w wyniku jej zwycięskich wojen Rosji z Persją i Turcją, a także 
do tłumienia powstań antycarskich organizowanych przez północ-
nokaukaskich górali1. Pewną część żołnierzy oddziałów armii carskiej 
na Kaukazie stanowili polscy zesłańcy, którzy w wyniku klęsk kolejnych 
powstań antycarskich w XIX wieku byli wysyłani do przymusowej, wie-
loletniej służby wojskowej w kaukaskich garnizonach armii rosyjskiej2.

Zakończenie podboju Kaukazu przez Rosję carską w latach 70. XIX 
wieku sprawiło, że zmienił się także charakter pobytu Polaków w tym 
regionie. Odkrycie nowych, obfi tych zasobów ropy naftowej w Azer-
bejdżanie w latach 70. i 80. XIX wieku, a także bogatych pokładów 
rudy manganu w Gruzji w latach 90. XIX wieku, spowodowało, że 
Kaukaz Południowy stał się ważnym zapleczem surowcowym Ro-
sji i region ten, szczególnie Baku, zaczął bardzo szybko rozwijać się 

1  T. Wituch, Tureckie przemiany. Dzieje Turcji 1878−1923, Warszawa 1980, 
s. 46−48; S. Ciesielski, Rosja–Czeczenia. Dwa stulecia konfl iktu, Wrocław 2003, 
s. 52−79; P. Olszewski, Rządy Rosji carskiej na Kaukazie do 1914 roku, „Studia 
Słowianoznawcze”, t. 8, Piotrków Trybunalski 2009, s. 274−279, 281−282.
2  B. Baranowski, K. Baranowski, Polaków kaukaskie drogi, Łódź 1985, s. 50−51; 
W. Caban, Służba rekrutów polskich z Królestwa Polskiego w armii carskiej w la-
tach 1831–1873, Warszawa 2001, s. 158–161; G. Piwnicki, Polacy wojskowi i ze-
słańcy w armii carskiej na Kaukazie w XIX i na początku XX wieku, Toruń 2001, 
s. 88−91, 192.
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gospodarczo3. Gwałtowny rozwój przemysłowy, zwłaszcza Azerbej-
dżanu i Gruzji, sprawił, że zaczęły tu napływać rzesze wykwalifi ko-
wanych robotników, kadry inżynieryjnej i administracyjnej z innych 
części Imperium Romanowych, wśród których znajdowała się także 
pewna grupa Polaków4.

Według danych pierwszego spisu powszechnego przeprowadzone-
go w Rosji w 1897 roku na Kaukazie Południowym w tym okresie 
przebywało 14 903 Polaków, przy czym 59,6% tej grupy stanowili 
wojskowi. Najwięcej Polaków znajdowało się w Gruzji − 8220 osób, 
z czego połowa tej populacji zamieszkiwała w Tyfl isie (Tbilisi). Nato-
miast w Armenii przebywało 4 628 osób polskiego pochodzenia, z ko-
lei w Azerbejdżanie 20555.

Ożywienie gospodarcze Zakaukazia spowodował szybki roz-
wój urbanistyczny miasta Baku, które zwiększyło swoją populację 
z 14 tys. mieszkańców w 1863 roku do 214 tys. w 1903 roku6. Dru-
gim najważniejszym miastem regionu był Tyfl is, liczący w 1897 roku 
160 tys. mieszkańców, który stanowił centrum administracyjne całego 

3 National Archives, Washington DC (College Park MD) (NA W), General Records 
of the Department of State. Record Group 59 (RG 59), Records of the Department 
of State Relating to Internal Aff airs of Russia and Soviet Union, 1910–1929 M316 
(M316), Roll 137, dok. 861.6363/4: From Embassy London to Secretary of State 
nr 9789 Annex: Memorandum D. Gambashidze, The Caucasian Petroleum Industry 
And Its Importance for Eastern Europe and Asia (Memorandum D. Gambashidze), 
28.08.1918 London, k. 8–10; National Republic of Georgia, Hearings before the 
Committee on Foreign Aff airs House of Representatives, Washington 1926, s. 68, 
145–148; W. Materski, Georgia Rediviva. Republika Gruzińska w stosunkach mię-
dzynarodowych 1918–1921, Warszawa 1994, s. 13–18.
4  B. Baranowski, K. Baranowski, Polaków… op. cit., s. 138–140; A. Chodubski, 
Aktywność kulturalna Polaków w Azerbejdżanie w XIX i na początku XX wieku, 
Gdańsk 1986, s. 103–108; T. Świętochowski, Azerbejdżan i Rosja. Kolonializm, 
islam i narodowość w podzielonym kraju, Warszawa 1998, s. 31−32.
5  B. Baranowski, K. Baranowski, Polaków…, op. cit., s. 163−164; M. Mądzik, 
Działalność społeczno-kulturalna i polityczna Polaków w Gruzji na przełomie XIX 
i XX wieku, Lublin 1987, s. 29−31.
6 A.L. Altstadt, The Azerbaijani Turks. Power and Identity under Russian Rule, 
Stanford 1992, s. 29−33; T. Świętochowski, Azerbejdżan i Rosja…, op. cit., s. 31; 
A. Chodubski, Górnik. Geolog. Witold Zglenicki (1850−1905) „Polski Nobel”, 
Płock 2002, s. 60−62.
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Kaukazu7. Obydwa miasta przyciągały polskich inżynierów, lekarzy, 
nauczycieli, pracowników administracji i wykwalifi kowanych ro-
botników przemysłowych. Duża część Polaków, spośród tych którzy 
przyjeżdżali na Kaukaz Południowy u schyłku XIX wieku planowała 
osiedlić się tutaj na stałe i założyć rodziny.

Pomimo że Polacy stanowili na Kaukazie Południowym relatyw-
nie niewielką grupę narodowościową w stosunku do ogólnej liczby 
mieszkańców tego regionu, to jednak z uwagi na wysokie kwalifi ka-
cje zawodowe przyczynili się w znacznym stopniu do rozwoju Za-
kaukazia na przełomie XIX i XX wieku. Przykładem tego może być 
wkład Polaków w rozwój przemysłu naftowego na Półwyspie Apsze-
rońskim w okolicach Baku. Szybki wzrost wydobycia ropy naftowej 
spowodował, że stała się ona najważniejszym zakaukaskim eksporto-
wym surowcem mineralnym8. W rozwoju przemysłu naftowego Baku 
uczestniczyło ponad 100 polskich inżynierów i techników. Wśród nich 
najważniejszą rolę odegrał inżynier geolog Witold Zglenicki, który 
odkrył nowe złoża ropy naftowej9. Z kolei do rozwoju architektonicz-
nego Baku przyczynili się polscy architekci. Najbardziej znani to: Jó-
zef Gosławski, Kazimierz Skórewicz oraz Józef Płoszko, którzy w la-
tach 1892−1912 kolejno pełnili funkcję architekta miejskiego Baku. 
Na podstawie ich planów w mieście wybudowano wiele budynków 
użyteczności publicznej oraz zrealizowano projekty reprezentacyj-
nych ulic na czele z bulwarem nadmorskim. Polscy architekci praco-
wali także w Tyfl isie10.

7 R.G. Suny, The Making of the Georgian Nation, Bloomington and Indianapolis 
1994, s. 152–153.
8  NA W, RG 59, M316, Roll 137, dok. 861.6363/4: Memorandum D. Gambashi-
dze, k. 19−20; P. Olszewski, Polityka państw Ententy wobec Zakaukazia w latach 
1918–1921, Piotrków Trybunalski 2001, s. 11−12.
9  L. Piątkowski, Działalność społeczno-gospodarcza i kulturalna Polaków na Za-
kaukaziu w XIX i na początku XX wieku, [w:] Polacy w kulturze i życiu społecz-
nym Zakaukazia do 1918 roku, pod red. M. Zakrzewskiej-Dubasowej, Lublin 1990, 
s. 33; A. Chodubski, Specyfi ka wychodźstwa polskiego na Kaukaz w XIX i XX 
w., [w:] Migracje. Historia–kultura, pod red. J.E. Zamojskiego, Warszawa 2002, 
s. 208; idem, Polacy w Azerbejdżanie, Toruń 2003, s. 182−184; idem, Górnik…,op. 
cit., s. 71–96; B. Baranowski, K. Baranowski, Polaków..., op. cit., s. 140−142.
10  B. Baranowski, K. Baranowski, Historia Azerbejdżanu, Wrocław 1987, s. 206; 
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Rozwój gospodarczy Zakaukazia u schyłku XIX wieku był związa-
ny także z budową linii kolejowych w tym regionie. Dużą rolę w ich 
konstruowaniu odegrał m.in. inżynier Stanisław Kierbedź. Polacy sta-
nowili również znaczną, około pięćsetosobową grupę pracowników 
kolei południowokaukaskich na początku XX wieku, obsadzając czę-
sto kierownicze stanowiska w administracji kolejowej11.

Polacy tworzyli także ważną grupę pracowników służby zdrowia 
na Zakaukaziu. W 1897 roku w samej Gruzji przebywało 108 leka-
rzy i pracowników służby sanitarnej polskiego pochodzenia. Stanowili 
również znaczną grupę wśród pracowników oświaty na Kaukazie Połu-
dniowym, liczącą ponad 100 osób w samej Gruzji i w Azerbejdżanie12.

Wzrost liczby ludności polskiego pochodzenia na Kaukazie Połu-
dniowym u schyłku XIX wieku spowodował, że społeczności polskie, 
przede wszystkim w dużych miastach regionu, zaczęły tworzyć or-
ganizacje skupiające zakaukaską Polonię. Początkowo działały one 
przy polskich parafi ach rzymskokatolickich, gdyż wyznanie było jed-
nym z najważniejszych wyznaczników odróżniających Polaków od in-
nych narodowości Kaukazu Południowego.

Pierwsza polska parafi a rzymskokatolicka pod wezwaniem św. św. 
Piotra i Pawła powstała w Tyfl isie w 1877 roku, kiedy ukończono tak-
że budowę należącego do niej kościoła. Proboszczem został ksiądz 
Maksymilian Orłowski13. Jej powstanie przyczyniło się do ożywienia 
aktywności kulturalnej tyfl iskich Polaków. Świadczyło o tym powo-
łanie w 1894 roku przy parafi i Rzymskokatolickiego Towarzystwa 
Dobroczynności pod kierownictwem kolejnego proboszcza księdza 
Józefa Baranowskiego. Głównym celem stowarzyszenia była działal-
ność charytatywna. Od 1901 roku przy Towarzystwie działała szkoła 

L. Piątkowski, op. cit., s. 67; A. Chodubski, Polacy…,op. cit., s. 202−205.
11  Z. Łukawski, Ludność polska w Rosji 1863−1914, Wrocław 1970, s. 107, 
A. Chodubski, Specyfi ka…, op. cit., s. 209−210; A. Furier, Polacy w Gruzji, War-
szawa 2009, s. 294−299.
12  A. Chodubski, Działalność…, op. cit., s. 75, G. Piwnicki, op. cit., s. 189 i 199; 
L. Piątkowski, op. cit., s. 42−44.
13 T.T. Chmielecki, Gruziński katolicyzm w XIX i na początku XX wieku w świe-
tle archiwów watykańskich, Toruń 1998, s. 243; A. Furier, Z historii katolickiego 
kościoła św. Piotra i Pawła w Tbilisi, „Przegląd Wschodni” 1993, t. 2, z.1 (5), 
s. 192−194; idem, Polacy…, op. cit., s. 245 i 257.
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elementarna dla polskich dzieci, natomiast w 1903 roku powołano pu-
bliczną bibliotekę oraz czytelnię14.

Rzymskokatolickie Towarzystwo Dobroczynności miało duży 
wpływ na polską społeczność w Tyfl isie. Sprzyjało temu prowadzenie 
działalności kulturalnej. Organizowano koncerty i spektakle teatral-
ne, w trakcie których wystawiano m.in. komedie Aleksandra Fredry 
i Michała Bałuckiego. Cieszyły się one dużą popularnością wśród ty-
fl iskich Polaków15.

Także polska społeczność w Baku posiadała własną parafi ę rzym-
skokatolicką od 1882 roku, jednak własny kościół rzymskokatolicki 
pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny zbudowano w Baku do-
piero w 1912 roku. Również w tym mieście w 1903 roku powołano 
przy polskiej parafi i Katolickie Towarzystwo Dobroczynności, któ-
rego prezesem został bakijski milioner polskiego pochodzenia Ste-
fan Rylski. Organizacja skupiała środowisko polonijne w Baku oraz 
koncentrowała swoją uwagę na działalności charytatywnej. Ponadto 
Katolickie Towarzystwo Dobroczynności w Baku prowadziło polską 
szkołę i bibliotekę16.

Rewolucja 1905−1907 w Rosji przyczyniła się do zasadniczych 
zmian wewnętrznych na Kaukazie Południowym, a także do wzrostu 
aktywności społeczności polskich w tym regionie. Najważniejszym 
przejawem rewolucji 1905−1907 na Zakaukaziu był konfl ikt ormiań-
sko-azerbejdżański, spowodowany spadkiem cen produktów nafto-
wych oraz obniżeniem zarobków najsłabiej wykwalifi kowanych pra-
cowników przemysłu naftowego17. Ponieważ wśród nich blisko 70% 
stanowili Azerbejdżanie, natomiast Ormianie tworzyli znaczną grupę 
właścicieli przedsiębiorstw naftowych, dlatego narastający konfl ikt 
14  M. Mądzik, Działalność społeczno-kulturalna..., op. cit., s. 64−70; A. Furier, 
Z historii katolickiego..., op. cit., s. 196−197.
15  M. Mądzik, Polskie organizacje społeczno-kulturalne, polityczne i wojskowe 
na Zakaukaziu na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Polacy w kulturze i życiu społecz-
nym…, op. cit., s. 75.
16  Ibidem, s. 79−80; A. Furier, Z historii katolickiej parafi i w Baku w drugiej poło-
wie XIX w., „Studia Polonijne”, t. 29, Lublin 2008, s. 271, 277−278.
17  NA W, RG 59, M316, Roll 137, dok. 861.6363/4: Memorandum D. Gambashidze, 
k. 20; S.M. Schwarz, The Russian Revolution of 1905. The Worker’s movement and 
the formation of bolshevism and menshevism, Chicago 1969, s. 129−131, 301−314.
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między pracownikami i pracodawcami szybko zamienił się w konfl ikt 
azerbejdżańsko-ormiański. W konfl ikcie tym, oprócz względów eko-
nomicznych, dużą rolę odgrywały różnice narodowo-religijne między 
chrześcijańskimi Ormianami i muzułmańskimi Azerbejdżanami18.

Narastający antagonizm ormiańsko-azerbejdżański w Baku zamie-
nił się w otwarte walki zbrojne Azerbejdżan przeciwko Ormianom, 
które rozpoczęły się w tym mieście 6 lutego 1905 roku i rozszerzyły 
się na teren Kaukazu Południowego. Walki te trwały do końca listo-
pada 1905 roku i pochłonęły około 10 tys. ofi ar wśród przedstawicieli 
obydwu narodów19. W ich trakcie, zarówno Ormianie, jak i Azerbej-
dżanie, tworzyli formacje zbrojne walczące przeciwko sobie. W wy-
niku walk zniszczono około 60% szybów naftowych i wiele innych 
urządzeń należących do ormiańskich przedsiębiorców. Wystąpienia 
zostały ostatecznie spacyfi kowane przez władze carskie, nadal jednak 
utrzymywał się silny antagonizm ormiańsko-azerbejdżański20.

Konfl ikty na Kaukazie Południowym w latach 1905–1907 doprowa-
dziły do wzrostu aktywności politycznej lokalnej ludności. Konfl ikt 
azerbejdżańsko-ormiański spowodował powstanie pierwszej azerbej-
dżańskiej organizacji politycznej „Difai” („Obrona”) w Jelizawietpolu 
(Gandży) w 1905 roku. Jej celem było stworzenie formacji zbrojnych, 
które miały ochraniać azerbejdżańskie osiedla przed atakami oddzia-
łów ormiańskich. Założyciele tej organizacji stworzyli w 1911 roku 
w Baku pierwszą partię „Musawat” („Równość”), która stała się w cza-

18 NA W, RG 59, M316, Roll 137, dok. 861.6363/4: Memorandum D. Gambashidze, 
k. 23; T. Swietochowski, Russian Azerbaijan 1905–1920. The Shaping of National 
Identity in Muslim Community, Cambridge 1985, s. 21−22; P. Olszewski, Przeobra-
żenia polityczne na południowym Kaukazie w latach 1905–1907, [w:] Kompromis 
czy konfrontacja? Studia z dziejów parlamentaryzmu rosyjskiego na początku XX 
wieku, pod red. D. Tarasiuka, K. Latawca, M. Korzeniowskiego, Lublin 2009, 
s. 137−138.
19 Archives du Ministère des Aff aires Étrangères, Paris (MAEP), Correspondance 
Politique et Commerciale 1897–1918. Nouvelle Série, Sous-Série Russe, vol. 7, 
de Ambassadeur de France au Ministre des Aff aires Étrangères nr 63, 13.06.1905 
Petersburg, k. 157–174; NA W, RG 59, M316, Roll 137, dok. 861.6363/4: Memo-
randum D. Gambashidze, k. 22.
20 T. Swietochowski, Russian…, op. cit., s. 38−46 ; A.L. Altstadt, op. cit.,
s. 40−41; P. Olszewski, Przeobrażenia…, op. cit., s. 138−139; W. Materski, Gruzja, 
Warszawa 2000, s. 39.
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sie I wojny światowej najważniejszym azerbejdżańskim ugrupowaniem 
politycznym21. Z kolei najważniejszą partią polityczną Ormian w wy-
niku rewolucji lat 1905–1907 stała się, powstała jeszcze w 1890 roku 
w Tyfl isie, socjalistyczna Ormiańska Federacja Rewolucyjna (określana 
ormiańskim skrótem: „Dasznakcutiun”). Natomiast wśród Gruzinów 
rolę liderów politycznych zaczęli odgrywać członkowie mienszewic-
kiego odłamu Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji22.

Rewolucja lat 1905–1907 spowodowała także aktywizację środo-
wisk polskich w Rosji, które zaczęły tworzyć organizacje kultural-
no-oświatowe o charakterze narodowym. Nosiły one nazwę: Stowa-
rzyszenia „Dom Polski”23. Na Kaukazie pierwsze Stowarzyszenie 
powstało w Tyfl isie. Zaczęło ono swoją działalność 13 października 
1907 roku. Pierwszym prezesem został Bronisław Milczarski. Celem 
Stowarzyszenia była przede wszystkim konsolidacja społeczności pol-
skiej zamieszkującej w Tyfl isie, dlatego już na początku swojej dzia-
łalności organizacja stworzyła czytelnię i bibliotekę. Jedną z podsta-
wowych form jej aktywności były przedstawienia teatru amatorskiego. 
W ich trakcie wystawiano przede wszystkim komedie polskich auto-
rów: Aleksandra Fredry, Gabrieli Zapolskiej oraz Michała Bałuckiego. 
Urządzano także wieczory literackie i muzyczne związane z ważnymi 
rocznicami w historii polskiej kultury24.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży biletów były przeznaczone 
na działalność Stowarzyszenia, przekazywano je także na fundusz 
szkolny Rzymskokatolickiego Towarzystwa Dobroczynności. Świad-
czyło to o bliskiej współpracy między obydwiema organizacjami. Po-
mimo że Stowarzyszenie liczyło w 1909 roku zaledwie 84 członków, 
jednak jego działalność cieszyła się zainteresowaniem Polaków miesz-
kających w Tyfl isie. Wskazywała na to duża frekwencja na organizo-
wanych przez nie uroczystościach25.

21 T. Świętochowski, Azerbejdżan i Rosja…, op. cit., s. 55−56, 67−68.
22 R.G. Suny, The Making…, op. cit., s. 173−174; P. Olszewski, Przeobrażenia..., 
op. cit., s. 139−140.
23 Z. Łukawski, op. cit., s. 146−153.
24 M. Mądzik, Działalność społeczno-kulturalna…, op. cit., s. 71−80; A. Furier, 
Polacy…, op. cit., s. 342−343.
25 M. Mądzik, Polskie..., op. cit., s. 77, 85−87.
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Także w Baku w 1909 roku powołano Stowarzyszenie „Dom Pol-
ski”, którego przewodniczącym do końca jego istnienia w 1920 roku 
był Jan Żukrowski. Zyskało ono duże poparcie miejscowej społeczno-
ści polskiej. Świadczyła o tym liczba jego członków, których na po-
czątku było około 700, natomiast w późniejszych latach około 50026.

Stowarzyszenie „Dom Polski” w Baku postawiło przed sobą bardzo 
ambitne cele, do których zaliczono m.in. likwidację analfabetyzmu 
wśród bakijskich Polaków poprzez organizowanie kursów czytania 
i pisania dla dorosłych. Zaczęto także wspierać działalność czytelni 
i biblioteki stworzonej przez Katolickie Towarzystwo Dobroczynności 
w tym mieście. Stowarzyszenie organizowało przedstawienia teatru 
amatorskiego, które cieszyły się dużą popularnością wśród Polaków27.

Wybuch I wojny światowej i przystąpienie Turcji do wojny po stro-
nie Mocarstw Centralnych spowodowały zasadnicze zmiany sytuacji 
wewnętrznej, a następnie położenia międzynarodowego Kaukazu 
Południowego. Region stał się zapleczem frontu rosyjsko-tureckiego, 
na którym przewagę uzyskała armia rosyjska, zajmując do września 
1916 roku znaczną część tureckiej Anatolii Wschodniej28.

Jednocześnie, pomimo czterokrotnego wzrostu cen ropy naftowej 
od stycznia 1915 roku do lutego 1917 roku, z powodu rosnącego za-
potrzebowania rosyjskiej gospodarki na ten surowiec, systematycznie 
pogarszało się położenie ekonomiczne ludności Zakaukazia, ponie-
waż szybki wzrost cen żywności nie był rekompensowany poprzez 
wzrost płac29. Spowodowało to antyrządowe i antywojenne wystą-
pienia, które miały miejsce na Kaukazie Południowym w lipcu 1916 
roku i destabilizowały sytuację w regionie. Ponownie doszło także 
do wzrostu antagonizmów ormiańsko-azerbejdżańskich z powodu 
prześladowań ludności ormiańskiej w Turcji w latach 1915–191630. 
26 A. Chodubski, Aktywność..., op. cit., s. 132−134.
27 M. Mądzik, Polskie..., op. cit., s. 92−93; A. Chodubski, Aktywność..., op. cit. 
s.135−136.
28 MAE P, Sèrie: Guerre 1914−1918 (Guerre), vol. 1027, de M. Paléologue au Mi-
nistère des Aff aires Étrangères de la France nr 28, 05.01.1915 Petrograd; k. 13; 
P. Olszewski, Polityka państw..., op. cit., s. 17.
29 NA W, RG 59, M316, Roll 137, dok. 861.6363/4: Memorandum D. Gambashidze, 
k. 10−11; A. Chodubski, Górnik…, op. cit., s. 140−141.
30 MAE P, Guerre, Sous-Série: Turquie, vol. 887, de Ministre des Aff aires Étran-
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Część tureckich Ormian, która uniknęła represji, znalazła się na Za-
kaukaziu, pogłębiając wrogość Ormian wobec muzułmanów, w tym 
także wobec Azerbejdżan31.

Początek wojny spowodował zasadnicze zmiany w działalności pol-
skich organizacji na Kaukazie Południowym. W uzgodnieniu z wła-
dzami rosyjskimi działacze Stowarzyszenia „Dom Polski” w Tyfl isie 
powołali we wrześniu 1914 roku Polski Komitet Pomocy Ofi arom 
Wojny, który działał przy Stowarzyszeniu. Jego zasadniczym celem 
było zbieranie pieniędzy na pomoc materialną dla organizacji wspie-
rających ludność cywilną w dawnym Królestwie Polskim. Zebrane 
fundusze przekazywano Centralnemu Komitetowi Obywatelskiemu 
w Warszawie oraz Warszawskiemu Komitetowi Sanitarnemu. Pienią-
dze były zbierane w trakcie specjalnych koncertów i przedstawień. Ich 
uczestnicy chętnie wspierali organizację, której do końca 1914 roku 
udało się zebrać na ten cel prawie 7400 rubli32.

Na początku 1915 roku Centrala Polskiego Towarzystwa Pomocy 
Ofi arom Wojny (PTPOW) w Piotrogrodzie uznała Polski Komitet Po-
mocy Ofi arom Wojny w Tyfl isie za swój oddział. Decyzja ta była istot-
na, ponieważ w ten sposób tyfl iska organizacja mogła liczyć na pomoc 
fi nansową i administracyjną Centrali PTPOW, co miało również istot-
ne znaczenie w kontaktach z lokalnymi władzami rosyjskimi33.

gères de la France au Ambassadeur de la France à Londres nr 1309, 27.04.1915 Pa-
ris, k. 86; R.G. Suny, Looking toward Ararat. Armenia in Modern History, Bloom-
ington and Indianapolis 1993, s. 106−115; D. Kołodziejczyk, Turcja, Warszawa 
2000, s. 72−77; Y. Ternon, Ormianie. Historia zapomnianego ludobójstwa, Kraków 
2005, s. 210−214, 227−241; S. McMeekin, Ekspres Berlin−Bagdad. Kajzer, islam 
i imperium osmańskie 1898−1918, Kraków 2012, s. 233−246.
31 NA W, Records of the American Commission to Negotiate Peace. Record Group 
256 (RG 256), General Records of the American Commission to Negotiate Peace, 
1918–1931 M820 (M820), Roll 223, dok. 184.01602/23, Tifl is Party Russian Field 
Mission, American Commission to Negotiate Peace, Report on Transcaucasia and 
Daghestan, 15.04.1919 Tifl is, k. 6; ibidem, dok. F.W.184.01602/23, Supplementary 
report on the situation in Armenia and the Mohammedan districts of Transcaucasia, 
18.04.1919 Erivan−Tifl is, k. 91; R.G. Suny, Looking..., op. cit., s. 120.
32  M. Mądzik, Działalność społeczno-kulturalna..., op. cit., s. 88, 90.
33 M. Korzeniowski, M. Mądzik, D. Tarasiuk, Tułaczy los. Uchodźcy polscy w im-
perium rosyjskim w latach pierwszej wojny światowej, Lublin 2007, s. 78−81, 101; 
M. Mądzik, Polskie..., op. cit., s. 93−96.
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Część zebranych pieniędzy przeznaczono także dla Polaków – 
uchodźców z dawnego Królestwa Polskiego, których coraz większa 
liczba przybywała na Kaukaz Południowy, głównie do największych 
miast tego regionu. Rosnący napływ polskich uchodźców na Zakauka-
zie, szczególnie w 1915 roku, gdy tereny dawnego Królestwa Polskie-
go znalazły się pod okupacją Mocarstw Centralnych, sprawił, że orga-
nizacje polskie działające na Kaukazie Południowym musiały skupić 
się przede wszystkim na udzielaniu pomocy tym osobom. Według nie 
do końca sprecyzowanych danych, do Tyfl isu przybyło do początku li-
stopada 1915 roku około 740 polskich uchodźców34. Większość z nich 
znajdowała się w trudnej sytuacji materialnej, dlatego należało zapew-
nić im mieszkania oraz udzielić pomocy fi nansowej umożliwiającej 
wyżywienie. Ponieważ zebrane wcześniej fundusze przez Polski Ko-
mitet Pomocy Ofi arom Wojny zostały już wydane, rozpoczęto nową 
zbiórkę pieniędzy na pomoc dla uchodźców. Stworzono także dla nich 
schronisko, w którym przebywały 93 osoby. Kolejnym 63 uchodźcom 
wypłacano zapomogę na wynajęcie mieszkania. Zorganizowano także 
bezpłatną herbaciarnię i zaczęto wydawać talony na obiady dla 278 
osób. Starano się również poprawić poziom higieny uchodźców, wy-
dając im dwa razy w miesiącu bony na wizyty w łaźni, mydło oraz 
komplety czystej bielizny. Stworzono także Biuro Pośrednictwa Pracy, 
którego pracownicy pomagali w znalezieniu zatrudnienia35.

Działania związane z opieką nad uchodźcami pochłaniały duże 
kwoty pieniędzy, których Komitet Pomocy Ofi arom Wojny w Tyfl i-
sie nie mógł samodzielnie zebrać, opierając się tylko na składkach 
członkowskich i dobrowolnych datkach miejscowej Polonii. Dlatego 
przedstawiciele Komitetu zwrócili się o pomoc fi nansową także do in-
stytucji rosyjskich wspierających uchodźców, m.in. do Głównego Ko-
mitetu Kaukaskiego i do Centralnego Komitetu Miejskiego w Tyfl isie. 
Organizacje te udzieliły uchodźcom dodatkowej pomocy fi nansowej. 
Ponadto uzyskano pewne środki od Rady Zjazdów Polskich Organiza-
cji z Moskwy36.

34 M. Mądzik, Działalność społeczno-kulturalna..., op. cit., s. 90−91; A. Furier, Po-
lacy…, op. cit., s. 349.
35 M. Mądzik, Polskie..., op. cit., s. 92, 97−98.
36 A. Furier, Polacy…, op. cit., s. 349.
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Także społeczność polska w Baku powołała jesienią 1914 roku spe-
cjalny komitet, który zbierał pieniądze dla ofi ar wojny w zaborze rosyj-
skim. Działał on przy Stowarzyszeniu „Dom Polski” w Baku. W 1915 
roku Komitet przekształcił się w Polski Komitet Pomocy Uchodźcom, 
ponieważ także w Baku pojawili się uchodźcy z dawnego Królestwa 
Polskiego, którym należało udzielić pomocy. Do końca października 
1915 roku w tym mieście znalazło się około 690 uchodźców – Polaków. 
Pomagano im przede wszystkim w znalezieniu stałej pracy, co okazy-
wało się stosunkowo łatwe, szczególnie w przypadku osób z wykształ-
ceniem technicznym, ponieważ brakowało rąk do pracy, m.in. w prze-
myśle naftowym37. Polski Komitet Pomocy Uchodźcom został w 1915 
roku uznany za oddział PTPOW w Baku. Oprócz Tyfl isu i Baku 9 
oddziałów PTPOW działało także w innych miastach Kaukazu Pół-
nocnego i Południowego, w których istniały polskie społeczności38.

Rewolucja lutowa w Rosji w 1917 roku przyczyniła się do zmia-
ny sytuacji na Kaukazie Południowym. Rząd Tymczasowy 22 mar-
ca 1917 roku powołał Komitet Specjalny do Spraw Zakaukazia (tzw. 
„Ozakom”) pod przewodnictwem Wasilija Charłamowa, który miał 
zarządzać Kaukazem Południowym w imieniu nowych władz Rosji. 
Jednak rzeczywistą władzę na Kaukazie Południowym przejęły Rady 
Delegatów Robotniczych oraz Dumy Miejskie39. W połowie czerwca 
1917 roku stworzono tzw. Centrum Krajowe, skupiające przedstawi-
cieli Rad Delegatów z Kaukazu Południowego. Stało się ono central-
nym organem władzy w regionie i przejęło władzę od mało aktywnego 
Ozakomu. Dominujący w Centrum Krajowym gruzińscy mienszewi-
cy, ormiańscy dasznacy oraz azerbejdżańscy musawatyści uznawali 
władzę zwierzchnią Rządu Tymczasowego i byli zwolennikami prze-

37 M. Korzeniowski, M. Mądzik, D. Tarasiuk, op. cit., s. 101; M. Mądzik, Pol-
skie…, op. cit., s. 99−100.
38  M. Mądzik, Oddziały Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofi arom Wojny na Kau-
kazie w latach I wojny światowej, „Pro Georgia. Prace i materiały do dziejów sto-
sunków gruzińsko-polskich” 1996, t. 5, s. 33−37; M. Korzeniowski, M. Mądzik, 
D. Tarasiuk, op. cit., s. 101−102.
39 З. Аваловъ, Независимостъ Грузіи въ международной политикъ  1918−1921, 
New York 1982, s. 7−8; F. Kazemzadeh, The Struggle for Transcaucasia 
(1917−1921), New York 1951, s. 34; A. Furier, Droga Gruzji do niepodległości, 
Poznań 2000, s. 86; W. Materski, Gruzja…, op. cit., s. 61−62.
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kształcenia Rosji w republikę demokratyczną, w której narody Kauka-
zu Południowego uzyskałyby szeroką autonomię narodową40.

Ożywienie życia politycznego w Rosji i na Kaukazie Południowym 
po rewolucji lutowej przyczyniło się także do wzrostu aktywności po-
litycznej wśród polskiej społeczności w tym regionie. Najaktywniejszą 
działalność polityczną podjęli Polacy w Gruzji. W marcu 1917 roku 
w Tyfl isie reprezentanci: Stowarzyszenia „Dom Polski”, Rzymskoka-
tolickiego Towarzystwa Dobroczynności oraz Polskiego Towarzystwa 
Pomocy Ofi arom Wojny powołali Radę Polskich Organizacji (RPO)41.
Także na innych obszarach Kaukazu Północnego oraz Południowe-
go zaczęły powstawać organizacje i komitety reprezentujące zarówno 
lokalne społeczności polskie, jak i Polaków służących w kaukaskich 
garnizonach armii rosyjskiej.

W dniach 2–8 września 1917 roku w Tyfl isie miał miejsce zjazd 
przedstawicieli polskich organizacji działających na Kaukazie, które-
go celem było  stworzenie wspólnej reprezentacji polskich organizacji 
w tym regionie  i skoordynowanie ich działalności politycznej. Plano-
wano, że wezmą w nim udział przedstawiciele polskich organizacji 
z całego Kaukazu. Jednak narastający brak stabilizacji w regionie oraz 
trudności transportowe sprawiły, że ostatecznie wzięło w nim udział 
46 delegatów reprezentujących organizacje polskie działające głównie 
w Gruzji oraz w tureckiej Anatolii Wschodniej okupowanej przez ar-
mię rosyjską42.

W trakcie zjazdu powołano Polską Radę Okręgową (PRO), w której 
przewagę uzyskali działacze z Tyfl isu. PRO stworzyła Komitet Wy-
konawczy, na czele którego stanął Tadeusz Krzyżanowski – prezes 
zarządu Stowarzyszenia „Dom Polski” w Tyfl isie. Głównym celem 
PRO miało być zintegrowanie środowisk polskich na Kaukazie oraz 
reprezentowanie interesów politycznych Polaków w tym regionie wo-
bec władz demokratycznej Rosji. Działacze PRO byli zwolennikami 
stworzenia niepodległej Polski oraz dążyli do uznania przez rosyjski 

40  P. Olszewski, Rok 1917 na Kaukazie Południowym – uwarunkowania między-
narodowe i sytuacja wewnętrzna, [w:] 1917. Przełomowy rok Wielkiej Wojny?, red. 
nauk. J. Snopko i G. Zackiewicz, Białystok 2019, s. 81.
41  M. Mądzik, Działalność społeczno-kulturalna..., op. cit., s. 126−127.
42  A. Furier, Polacy…, op. cit., s. 358−359.
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Rząd Tymczasowy Polaków przebywających na Kaukazie za obywa-
teli obcego państwa43.

W kilka dni po zakończeniu zjazdu powołano także Polską Centralę 
Wojskową (PCW), która reprezentowała interesy Polaków – wojsko-
wych, służących w oddziałach rosyjskich stacjonujących na Kaukazie. 
Była to znaczna grupa, biorąc pod uwagę szacunkowe dane wskazują-
ce, że pod koniec 1917 roku w oddziałach rosyjskich na Kaukazie znaj-
dowało się około 450 ofi cerów i urzędników wojskowych oraz prawie 
17 tys. żołnierzy polskiego pochodzenia44.

Zjazd polskich organizacji w Tyfl isie miał miejsce w okresie, gdy 
doszło do destabilizacji sytuacji na  Kaukazie Południowym. Jednym 
z jej powodów były narastające pod wpływem agitacji bolszewików 
nastroje antywojenne wśród żołnierzy armii rosyjskiej na froncie ro-
syjsko-tureckim oraz w kaukaskich garnizonach45. Sytuacja uległa po-
gorszeniu po rewolucji październikowej. Lokalne władze Zakaukazia, 
z wyjątkiem Rady Delegatów Baku, nie uznały zwierzchnictwa rządu 
bolszewickiego Włodzimierza Lenina i opowiadały się za obalonym 
Rządem Tymczasowym. Aby ustabilizować sytuację wewnętrzną 
w regionie 27 listopada 1917 roku powołano Komisariat Zakaukaski, 
który przejął władzę nad Kaukazem Południowym z wyjątkiem Baku. 
W Komisariacie przewagę uzyskali gruzińscy mienszewicy, ormiań-
scy dasznacy oraz azerbejdżańscy musawatyści. Powołano także lo-
kalną gruzińską Radę Narodową w Tyfl isie, ormiańską Radę Naro-
dową w Erywaniu oraz azerbejdżańską Radę Narodową w Gandży46. 
Jednocześnie Ormianie, Gruzini i Azerbejdżanie zaczęli tworzyć na-
rodowe oddziały zbrojne, aby utrzymać porządek na Kaukazie Połu-
dniowym47.

43 M. Mądzik, Polskie…, op. cit., s. 110−111.
44 Idem, Działalność społeczno-kulturalna…, op. cit., s. 135, 143; A. Furier, Pola-
cy…,op. cit., s. 359.
45 P. Olszewski, Rok 1917 na Kaukazie…, op. cit., s. 85.
46 A.L. Altstadt, op. cit., s. 82–83; P. Olszewski, Rok 1917 na Kaukazie…, op. cit., 
s. 90.
47 Archives du Ministère des Aff aires Étrangères, Nantes (MAE N), Petrograd, 
vol. 54, télégramme de S. Pichon à J. Noulens nr 2366, 16.12.1917 Paris; Minis-
tère de la Defense, Service Historique de l’Armée de Terre, Château de Vincennes 
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Rewolucja październikowa przyczyniła się także do zmiany położe-
nia Polaków na Zakaukaziu. Polska Rada Okręgowa uznała Komisariat 
Zakaukaski za władzę zwierzchnią w tym regionie. Poza tym w trak-
cie spotkania PRO 11 listopada 1917 roku podjęto decyzję o stworze-
niu polskiej formacji zbrojnej – dywizji wojsk polskich, która miała 
składać się z żołnierzy polskich przebywających na Kaukazie Połu-
dniowym. Decyzję tę ułatwiło stanowisko dowódcy wojsk rosyjskich 
na Kaukazie gen. Nikołaja Judenicza, który nie uznał władzy bolsze-
wików i już 8 listopada 1917 roku wyraził zgodę na formowanie od-
działów narodowych spośród żołnierzy armii rosyjskiej stacjonujących 
na Kaukazie48. W końcu listopada 1917 roku Polska Centrala Wojsko-
wa uzyskała także zgodę Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowe-
go na organizowanie polskich jednostek wojskowych na Kaukazie49.

Ponieważ do projektu tworzenia polskiej dywizji należało jeszcze 
uzyskać formalne poparcie działaczy Związków Wojskowych Pola-
ków istniejących w tym regionie, dlatego Polska Centrala Wojskowa 
zorganizowała w dniach 25–30 grudnia 1917 roku w Tyfl isie walny 
zjazd przedstawicieli tych organizacji. Uczestnicy zjazdu postanowili 
stworzyć w regionie polskie oddziały wojskowe w sile dywizji, do któ-
rych mieli być rekrutowani żołnierze Polacy. Następnie formacja mia-
ła zostać włączona do polskich korpusów tworzonych na Ukrainie lub 
Białorusi i powrócić wraz z nimi do kraju50. Formowanie poddziałów 
dywizji mieli przeprowadzić wysłannicy Polskiej Centrali Wojskowej. 
Decyzję o stworzeniu tej formacji ułatwił fakt, że jeszcze przed tym 
spotkaniem Komisariat Zakaukaski 22 grudnia 1917 roku wyraził ofi -
cjalną zgodę na jej tworzenie. Ponadto zgodę wyraził także 29 grudnia 
1917 roku dowódca wojsk rosyjskich na Kaukazie51.

(AA), Série: 16N (16N), vol. 3184 nr 26 5bis, télégramme de gen. Lavergne Chef 
Mission Militaire Française en Russie à Premier nr 270, 29.03.1918 Moscou, k. 6; 
R. G. Hovannisian, Armenia on the Road to Independence 1918, Berkeley and Los 
Angeles 1967, s. 113–115; A. Ter Minassian, La Républiqued’Arménie 1918−1920, 
Bruxelles 1989, s. 49−51.
48 M. Mądzik, Działalność społeczno-kulturalna…, op. cit., s. 135, 140.
49 Ibidem, s. 141−142.
50 M. Mądzik, Polskie…, op. cit., s. 126.
51 M. Mądzik, Działalność społeczno-kulturalna…, op. cit., s. 142−143.
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Postanowiono, że miejscami formowania polskiej dywizji będą Ty-
fl is i Baku, a Batumi miało stać się ich centrum. Stąd drogą morską 
planowano przetransportować oddziały polskie do jednego z portów 
na północnym wybrzeżu Morza Czarnego52. Komplikująca się sytu-
acja geopolityczna Kaukazu Południowego spowodowała, że zrezy-
gnowano z planów stworzenia polskiej dywizji, natomiast w styczniu 
1918 roku zaczęto tworzyć Samodzielną Kaukaską Brygadę Wojsk 
Polskich w Tyfl isie pod dowództwem płk. Aleksandra Mrozińskiego53.

Pogarszająca się sytuacja militarna na froncie rosyjsko-tureckim 
i zbliżanie się oddziałów tureckich do Batumi sprawiło, że zrezy-
gnowano z planów koncentracji poddziałów brygady w tym porcie. 
Brygada w Tyfl isie liczyła 75 ofi cerów oraz około 600 szeregowców. 
W jej skład wchodził również Legion Polski formowany w Piatigorsku 
na Kaukazie Północnym, który liczył 5 ofi cerów i 200 szeregowców54.

Natomiast w Baku udało się zgromadzić 35 ofi cerów i 300 szere-
gowców, którzy mieli tworzyć 2. pułk brygady, jednak ostatecznie 
pułk ten został rozformowany, ponieważ bolszewicy, którzy umocnili 
swoją pozycję w Baku, zażądali, aby polski pułk podporządkował się 
ich władzy. Według ocen działaczy komunistycznych polska formacja 
zbrojna, znajdując się poza kontrolą bolszewickich władz Baku, mogła 
zagrozić dominacji komunistów w tym mieście. Ponieważ dowódca 
polskiego oddziału w Baku nie wyraził zgody na żądanie bolszewi-
ków, strona polska zdecydowała się rozwiązać oddział. Jego ofi cerowie 
i żołnierze mieli samodzielnie przedostać się do innych polskich for-
macji zbrojnych tworzących się na Kaukazie lub na Ukrainie, co udało 
się jedynie niektórym spośród nich55.

Formowanie pododdziałów Samodzielnej Kaukaskiej Brygady 
Wojsk Polskich w okresie od grudnia 1917 roku do schyłku lutego 1918 
roku miało miejsce w czasie, gdy na Kaukazie Południowym doszło 
do istotnych zmian sytuacji militarno-politycznej, które miały także 
wpływ na funkcjonowanie polskiej formacji. 17 grudnia 1917 roku za-

52 Ibidem, s. 147; W. Materski, Georgia…, op. cit., s. 36.
53 M. Mądzik, Działalność społeczno-kulturalna…, op. cit., s. 144.
54 Ibidem, s. 145, W. Materski, Georgia…, op. cit., s. 36.
55 H. Bagiński, Wojsko Polskie na Wschodzie (1914−1920), Warszawa 1921, 
s. 414−415; M. Mądzik, Polskie…, op. cit., s. 128−130.
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warto rozejm na froncie rosyjsko-tureckim, jednak 12 lutego 1918 roku 
armia turecka zerwała go i rozpoczęła ofensywę w kierunku Kaukazu 
Południowego. Nie były w stanie przeciwstawić się jej słabe narodowe 
oddziały ormiańskie i gruzińskie56. Zła sytuacja militarno-politycz-
na Zakaukazia oraz narastający chaos wewnętrzny w regionie skło-
nił przywódców ludności gruzińskiej, ormiańskiej i azerbejdżańskiej 
do stworzenia u schyłku lutego 1918 roku nowego organu władzy: Sej-
mu Zakaukaskiego57.

Pod naciskiem tureckim doszło ostatecznie do oddzielenia się 
Kaukazu Południowego od Rosji i do stworzenia Zakaukaskiej Fe-
deracyjnej Republiki Demokratycznej, która istniała od 22 kwietnia 
do 26 maja 1918 roku58. Sprzeczne interesy Gruzinów, Ormian i Azer-
bejdżan sprawiły, że Republika Zakaukaska została rozwiązana, na-
tomiast w dniach 26–28 maja 1918 roku na Zakaukaziu powstały nie-
podległe państwa: Gruzja, Armenia i Azerbejdżan59. Gruzja nawiąza-
ła bliskie relacje z Niemcami, natomiast Azerbejdżan z Turcją60.

Należy także wspomnieć, że w raportach ekspertów wojskowych 
mocarstw zachodnich, oceniających sytuację militarną na Kaukazie 
Południowym wiosną 1918 roku wskazywano, że oddziały polskie sta-
cjonujące w tym regionie były jedną z niewielu formacji, które mogły 
przeciwstawić się ofensywie tureckiej ze względu na dobre morale pol-

56 Papers Relating to the Foreign Relations of the United States 1918 Russia (FRUS 
1918 Russia), vol. 2, Washington 1932, s. 620; З. Аваловъ, op. cit., s. 29–30; 
R. G. Hovannisian, Armenia…, op. cit., s. 122.
57 Archiwum Akt Nowych, Komitet Narodowy Polski w Paryżu, sygn. 24, k. 81; 
FRUS 1918 Russia, vol. 2, s. 618; J. Kawtaradze, Gruzja w zarysie historycznym, 
Warszawa 1929, s. 140–141; W. Materski, Georgia…, op. cit., s. 38; A. Furier, 
Droga..., op. cit., s. 91–92.
58 Закавказскій Сеймъ. Засъданіе двадцать второе. Тифлисъ, 9-го апръля 1918 
года, s. 4–56; R.G. Hovannisian, Armenia..., op. cit., s. 160–162; P. Olszewski, 
Polityka państw..., op. cit., s. 31–32.
59 MAEP, Série: Europe 1918−1940, URSS (URSS), vol. 833, dossier Géorgie, 
Rapport de P. A. Chardigny, 26.05.1918, k. 436, W. Materski, Gruzja…, op. cit., 
s. 66−67; T. Świętochowski, Azerbejdżan, Warszawa 2006, s. 67−68.
60 З. Авалов, op. cit., s. 65−68; T. Swietochowski, Russian..., op. cit. s. 130−132; 
R.G. Suny, The Making…,op. cit., s. 191–192; W. Materski, Georgia…, op. cit., 
s. 44–56.
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skich żołnierzy61. Zresztą o tym, że Samodzielna Kaukaska Brygada 
Wojsk Polskich w Tyfl isie prezentowała znaczne walory bojowe mógł 
świadczyć fakt, że w porozumieniu z rządem Republiki Zakaukaskiej 
dowództwo brygady wystawiło posterunki przed siedzibą Sejmu Za-
kaukaskiego, Sztabem Armii Kaukaskiej oraz siedzibami banków 
znajdujących się w Tyfl isie62.

Sytuacja Samodzielnej Kaukaskiej Brygady Wojsk Polskich w Gru-
zji skomplikowała się po ogłoszeniu niepodległości Gruzji i podpisa-
niu przez rząd tego państwa szeregu porozumień o współpracy poli-
tycznej, militarnej i gospodarczej z Rzeszą Niemiecką63. Służyły one 
uzyskaniu przez Gruzję pomocy ze strony Niemiec przeciwko groź-
bie podporządkowania republiki Turcji. Władze niemieckie, których 
wojska wkroczyły do Gruzji, były przeciwne dalszemu funkcjonowa-
niu samodzielnej polskiej formacji zbrojnej na terenie tego państwa. 
Dlatego, prawdopodobnie z inicjatywy Niemiec, 26 lipca 1918 roku 
rząd Gruzji rozwiązał brygadę. Wydaje się, że decyzja ta została przy-
chylnie przyjęta przez środowisko polskie, ponieważ obawiano się, 
aby polska formacja nie została uwikłana w walki wojsk gruzińskich 
z Turkami oraz narastające spory narodowościowe na Kaukazie Po-
łudniowym64.

W chwili likwidacji brygady liczyła ona zaledwie 138 ofi cerów oraz 
269 żołnierzy. W wyniku porozumienia między rządem Gruzji i do-
wództwem brygady jej żołnierzom umożliwiono powrót do Polski. 
Otrzymali oni także specjalne wsparcie fi nansowe na opłacenie kosz-
tów powrotu do kraju. Ponadto ofi cerom brygady wypłacono specjalną 
odprawę w wysokości czterech miesięcznych pensji65.

61 AA, 16N, vol. 3184, nr 26 6bis, Rapport du col. Chardigny relativement 
à la situation du Caucase au 11 avril 1918, 11.04.1918, k. 1−2.
62 M. Mądzik, Działalność społeczno-kulturalna…, op. cit., s. 148−149.
63 Политика Германии в Закавказев 1918 году. Сборник документов, ред.
 Г. В. Пипия, Тбилиси 1971, s. 16, s. 34–35, s. 50; З. Авалов, op. cit., s. 65−66; 
W. Materski, Gruzja i Mocarstwa 1917−1921, cz. 1, 1917–1918, „Studia z dziejów 
ZSRR i Europy Środkowej” 1987, t. 23, s. 98–99; A. Furier, Droga…, op. cit., s. 97.
64 W. Materski, Georgia…, op. cit., s. 66−67; A. Furier, Polacy…, op. cit., s. 362.
65 M. Mądzik, Działalność społeczno-kulturalna…, op. cit., s. 149; idem, Polskie…, 
op. cit., s. 133.
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W drugiej połowie 1918 roku coraz ważniejsza wydawała się kwestia 
powrotu ludności polskiej z Kaukazu Południowego do Polski. Był to 
wynik zmiany sytuacji politycznej na Kaukazie Południowym, gdzie 
od końca maja 1918 roku istniały trzy niepodległe państwa. Ponadto 
pogarszająca się sytuacja ekonomiczna w regionie sprawiała, że Po-
lacy zaczęli opuszczać te tereny i wyjeżdżać do Polski. Początki tego 
zjawiska można było zaobserwować już u schyłku 1917 roku66. W po-
łowie 1918 roku Polska Rada Okręgowa w Tyfl isie zaczęła prowadzić 
działania ułatwiające Polakom wyjazd z Zakaukazia. Uzyskała zgodę 
władz niemieckich na podróż Polaków niemieckimi statkami płyną-
cymi do portów czarnomorskich. Początkowo wyjazdy miały cha-
rakter niezorganizowany i prywatny. Wyjeżdżali przede wszystkich 
najzamożniejsi członkowie polskich społeczności na Kaukazie Połu-
dniowym, których było stać na opłacenie wysokich kosztów podróży 
do kraju. Polska Rada Okręgowa w Tyfl isie wystawiała wyjeżdżają-
cym do Polski dokumenty potwierdzające polskie obywatelstwo67.

Jesienią 1918 roku emigracja ludności polskiej z Kaukazu Połu-
dniowego uległa nasileniu, ponadto nadal w tym regionie przebywała 
duża grupa Polaków, których interesy należało reprezentować wobec 
rządów republik południowokaukaskich. Dlatego Rada Regencyjna 
Królestwa Polskiego mianowała 1 października 1918 roku Wacława 
Ostrowskiego na stanowisko szefa Przedstawicielstwa Państwa Pol-
skiego na Kaukazie z siedzibą w Tyfl isie. Po jego nominacji Polska 
Rada Okręgowa w Tyfl isie uległa rozwiązaniu. Po odzyskaniu niepod-
ległości przez Polskę pozycję W. Ostrowskiego potwierdziło Minister-
stwo Spraw Zagranicznych rządu polskiego68.

Zakończenie I wojny światowej spowodowało istotne zmiany sytu-
acji na Kaukazie Południowym, które również wpływały na położenie 
ludności polskiej w tym regionie. Klęska militarna Niemiec i Turcji 
sprawiła, że wojska tych państw zostały wycofane z Kaukazu Połu-

66 Idem, Działalność społeczno-kulturalna…, op. cit., s. 157; A. Furier, Polacy…, 
op. cit.,  s. 363.
67 Ibidem, s. 363−365.
68 M. Mądzik, Z historii politycznych stosunków polsko-gruzińskich w latach 
1918−1921, „Pro Georgia. Prace i materiały do dziejów stosunków gruzińsko-pol-
skich”1991, t. 1, s. 17; W. Materski, Georgia…, op. cit., s. 101.
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dniowego, natomiast na jego obszar od połowy listopada 1918 do stycz-
nia 1919 roku wkroczyły wojska brytyjskie. Obecność tych oddziałów, 
które objęły nadzór przede wszystkim nad przedsiębiorstwami naf-
towymi, linią kolejową oraz ropociągiem łączącym Baku z Batumi, 
miała ułatwić wywóz zakaukaskich surowców mineralnych, głównie 
ropy naftowej, przez fi rmy brytyjskie69. Ponadto kontrola Zakaukazia 
powinna umożliwić dostawy zaopatrzenia wojskowego przez zwycię-
skie mocarstwa dla rosyjskiej Armii Ochotniczej walczącej przeciwko 
bolszewikom na Kaukazie Północnym.

Zwycięskie mocarstwa Ententy nie uznały niepodległości republik 
południowokaukaskich, uważając ten region za część demokratycznej 
Rosji, która miała powstać po obaleniu rządu bolszewickiego W. Leni-
na70. Rządu alianckie wspierały także rosyjskie ośrodki „białych” wal-
czące przeciwko bolszewikom. Wśród nich coraz większą rolę wiosną 
1919 roku zaczęła odgrywać, operującą na Kaukazie Północnym, Ar-
mia Ochotnicza. Jej dowódca gen. Anton Denikin również nie uzna-
wał niepodległości republik zakaukaskich, uważając je za część Rosji. 
Rozszerzając swoją władzę nad Kaukazem Północnym „ochotnicy” 
zaczęli zagrażać niepodległości Gruzji i Azerbejdżanu71.

Jednocześnie pogarszała się sytuacja ekonomiczna republik zakauka-
skich. W związku z toczącą się wojną domową w Rosji rządy republik 
nie były wstanie eksportować swoich surowców mineralnych na rynek 
rosyjski. Ponadto braki transportowe oraz niestabilna sytuacja we-
wnętrzna na Kaukazie Południowym utrudniały wywóz zakaukaskich 
69 MAE P, Série: Levant 1918−1940, Caucase−Kurdistan (Caucase–Kurdistan), vol. 
3, de Gager à Paris, 14.01.1919 Baku, k.63; ibidem, URSS, vol.833, de Chardi-
gny à Paris nr 112, 04.01.1919 Tifl is, k.120; Documents on British Foreign Poli-
cy. 1919–1939. First Series (DBFP), vol. 3, London 1949, s. 482; А.Б. Кадищев, 
Интервенция и гражданская война в Закавказье, Москва 1960, s. 164; 
P. Olszewski, Polityka państw..., op. cit., s. 51–53, 59−60.
70 MAE P, Caucase–Kurdistan, vol. 3, télégramme de Berne à Paris, nr 1243A–J, 
Annexe, 30.11.1918 Berne, k. 82–91; R. G. Hovannisian, The Republic of Arme-
nia,Vol. I: The First Year, 1918–1919, Berkeley 1971, s. 156–161; P. Olszewski, 
Polityka państw…, op. cit., s. 53–54.
71 G.A. Brinkley, The Volunteer Army and Allied Intervention in a South Russia 
1917–1921. A Study in Politics and Diplomacy of the Russian Civil War, Notre 
Dame 1966, s. 89; R.G. Hovannisian, The Republic of Armenia, Vol. I…, op. cit., s. 
365–373; T. Swietochowski, Russian.., s. 152–153; A.L. Altstadt, op. cit., s. 95–96.
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surowców do Europy Zachodniej. Władze republik zakaukaskich pró-
bowały zaradzić tej sytuacji wysyłając misje gospodarcze na Zachód, 
aby nawiązały kontakty handlowe z fi rmami zachodnioeuropejskimi, 
a także rozmawiały z przedstawicielami mocarstw Ententy na Zakau-
kaziu na temat nawiązania stosunków gospodarczych72. Jednak brak 
uznania dyplomatycznego republik zakaukaskich przez zwycięskie 
mocarstwa utrudniał te kontakty. Ponadto, w związku z trudnościami 
gospodarczymi we wszystkich trzech krajach południowokaukaskich, 
ich rządy wprowadziły monopol państwowy na wywóz różnego rodzaju 
surowców oraz przejęły kontrolę nad handlem wewnętrznym w repu-
blikach, co dodatkowo utrudniało rozwój wymiany handlowej z zagra-
nicą73. Poza tym rządy tych krajów prowadziły politykę o charakterze 
nacjonalistycznym i wspierały przede wszystkim interesy miejscowej, 
a nie napływowej ludności z innych części dawnego Imperium carów. 
Wszystkie te uwarunkowania sprawiały, że pogarszało się położenie 
społeczności polskiej na Kaukazie Południowym i w 1919 roku nasiliło 
się zjawisko powrotu Polaków z Kaukazu do niepodległej Polski.

Organizacja powrotu Polaków z Kaukazu była początkowo jed-
nym z podstawowych zadań W. Ostrowskiego. Jednak sytuacja ule-
gła zmianie w grudniu 1918 roku, kiedy powołano w Warszawie Pań-
stwowy Urząd do Spraw Powrotu Jeńców, Uchodźców i Robotników 
(tzw. JUR). Jego głównym celem był organizacja powrotu ludności 
polskiej do ojczyzny z zagranicy74. Działania te wspierały także pol-
skie konsulaty działające w Rosji. Na Kaukazie konsulaty znajdowały 
się w Noworosyjsku, Soczi, Gagrach i w Tyfl isie. JUR powołał Misję 
Reemigracyjną w Batumi, poprzez którą wysyłano Polaków do portów 
rumuńskich75. Sprawną akcję repatriacyjną ułatwiła przychylność rzą-
72 DBFP, vol. 3, s. 560−562, 595–596, 601; P. Olszewski, „Notizario Commercia-
le”– przyczynek do historii gruzińsko-włoskich kontaktów gospodarczych w latach 
1919−1921, „Pro Georgia. Prace i materiały do dziejów stosunków gruzińsko-pol-
skich” 1997, t. 6, s. 40; idem, Polityka państw…, op. cit., s. 132−134.
73 Idem, „Notiziaro…, op. cit., s. 41−42; idem, Polityka państw…, op. cit., 
s. 135−136.
74 M. Mądzik, Działalność społeczno-kulturalna..., op. cit., s. 155.
75 Idem, Działalność przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej na Kaukazie 
w latach 1918−1920, [w:] Polacy w Gruzji, pod red. E. Walewandera, Lublin 2002, 
s. 256; A. Furier, Polacy..., op. cit., s. 367.
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dów, szczególnie Azerbejdżanu i Gruzji, utrzymujących dobre relacje 
z W. Ostrowskim.

Przychylne nastawienie władz gruzińskich i azerbejdżańskich wobec 
wyjazdów Polaków z tych krajów wynikała także z faktu, że w trakcie 
obrad  Konferencji Pokojowej w Paryżu w latach 1919–1920 delega-
cja polska przyjęła postawę progruzińską i proazerbejdżańską. Brak 
uznania niepodległości republik zakaukaskich przez mocarstwa En-
tenty sprawił, że reprezentacje tych państw nie zostały dopuszczone 
do ofi cjalnego udziału w paryskiej konferencji, pomimo że w jej trakcie 
omawiano także przyszłość polityczną Kaukazu Południowego76.

Narastająca groźba podporządkowania Zakaukazia Armii Ochotni-
czej wiosną i latem 1919 roku sprawiała, że delegacje Gruzji, Arme-
nii i Azerbejdżanu w Paryżu kierowały liczne noty do uczestników 
Konferencji Pokojowej. Domagano się w nich uznania niepodległo-
ści republik zakaukaskich przez państwa Ententy oraz protestowano 
przeciwko groźbie podporządkowania Azerbejdżanu i Gruzji Armii 
Ochotniczej77. Noty te były wspierane przez delegację polską, a nawet 
część z nich została podpisana przez polskich przedstawicieli na Kon-
ferencję Pokojową w Paryżu. Przykładem może być nota z dnia 7 lipca 
1919 roku skierowana do uczestników paryskiej konferencji, w której 
protestowano przeciwko ofensywie Armii Ochotniczej w kierunku 
Kaukazu Południowego78.

Przejęcie akcji repatriacji Polaków z Kaukazu do Polski przez mi-
sję JUR w Batumi spowodowało, że W. Ostrowski mógł skupić się 
76 MAE P, URSS, vol. 653, côte Géorgie 1919–1939, note de la Delegation de la 
République Géorgienne au Ministre des Aff aires Étrangères de la France, nr 318, 
24.05.1919 Paris, k. 222; З. Авалов, op. cit., s. 176−183; P. Olszewski, Polityka 
Stanów Zjednoczonych wobec Turcji i Bliskiego Wschodu w latach 1918−1923, 
Piotrków Trybunalski 2015, s. 68−71.
77 MAE P, URSS, vol. 832, côte Azerbaïdjan 1919, Note de la Delegation d’Azer-
baïdjan... au Secrétariat Général de la Conférence de la Paix, 12.06.1919 Paris, 
k. 77; ibidem, côte Azerbaïdjan 1919E, note de Tcheidze President de la Delegation 
Géorgienne au Président de la Conférence de la Paix, 24.07.1919 Paris, k. 82; R.G. 
Hovannisian, The Republic of Armenia,Vol. I…, op. cit., s. 379–384; R.G. Suny, The 
Making..., op. cit., s. 202–203; W. Materski, Georgia..., op. cit., s. 125.
78 Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine, Nanterre, France, 
Achives de la République Indépendante de la Géorgie (1918–1921), bob. 89, note 
à la Conférence de la Paix...., 02.07.1919 Paris, k. 1−3.
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na działaniach służących nawiązaniu bliższych stosunków politycz-
nych i gospodarczych między Polską i szczególnie Gruzją oraz Azer-
bejdżanem. W. Ostrowski był zwolennikiem tego rodzaju kontaktów79. 
W grudniu 1919 roku spotkał się w Baku z azerbejdżańskim premie-
rem Nassib Jusufbejli oraz ministrem spraw zagranicznych republiki 
Fathali Chan Choiskimi. W trakcie rozmowy politycy azerbejdżańscy 
wskazywali na duże zainteresowanie ich rządu nawiązaniem kon-
taktów z rządem polskim w związku ze wspólnym rosyjskim zagro-
żeniem obydwu państw. W tym celu rząd Azerbejdżanu zamierzał 
wysłać do Warszawy specjalną delegację. Także grudniu 1919 roku 
W. Ostrowski rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Gruzji Eu-
genim Gegeczkorim, który stwierdził, że razem z delegacją Azerbej-
dżanu do Warszawy powinna udać się reprezentacja Gruzji80.

Ostrowski wskazywał także na potrzebę wspierania kontaktów go-
spodarczych Polski z Kaukazem Południowym. Według jego ocen 
do Polski można byłoby sprowadzać zakaukaskie surowce mineral-
ne oraz artykuły rolne. Natomiast republiki zakaukaskie mogły być 
rynkiem zbytu dla polskich produktów przemysłowych i narzędzi 
rolniczych. Aby umożliwić wymianę gospodarczą między Kaukazem 
Południowym a Polską proponował powołanie w Tyfl isie przedstawi-
cielstwa Banku Polskiego81.

Formalną przeszkodą w nawiązaniu bliższych relacji Polski z repu-
blikami zakaukaskimi był brak uznania niepodległości tych państw 
przez Polskę w 1919 roku, jednak sytuacja ta uległa zmianie, kiedy 
7 lutego 1920 roku rząd polski uznał de facto rządy krajów południo-
wokaukaskich82. Zmiana postawy władz polskich wynikała generalnie 
ze zmiany położenia geopolitycznego Zakaukazia. W październiku 
1919 roku z tego regionu wycofały się wojska brytyjskie, pozostawia-
jąc jedynie niewielki garnizon w Batumi83. Jednocześnie od listopada 

79 M. Mądzik, Z historii..., op. cit., s.17−18; A. Furier, Polacy…, op. cit., s. 369−370.
80 M. Mądzik, Działalność przedstawicielstwa…, op. cit., s. 257−258.
81 Idem, Z historii…, op. cit., s. 18−19; A. Furier, Polacy…, op. cit., s. 370.
82 M. Mądzik, Działalność przedstawicielstwa..., op. cit., s. 260; W. Materski, Geo-
rgia…, op. cit., s. 168.
83 MAE N, Rome Quirinal Ambassade, Série A (Rome A), vol. 620, de Defrance 
à Paris nr 1663, 03.09.1919 Constantinople, k. 1; MAE P, URSS, vol. 640, note 
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1919 roku Armia Ochotnicza zaczęła ponosić klęski w walkach z Ar-
mią Czerwoną, która w styczniu 1920 roku rozpoczęła zajmowanie 
terenów Kaukazu Północnego. W tej sytuacji Armia Ochotnicza prze-
stała zagrażać niepodległości Zakaukazia, natomiast coraz realniejsze 
wydawało się niebezpieczeństwo podporządkowania tego regionu Ro-
sji Radzieckiej84.

Aby temu przeciwdziałać, mocarstwa Ententy w styczniu 1920 
roku uznały de facto niepodległość republik zakaukaskich oraz po-
stanowiły udzielić im pomocy w formie dostaw sprzętu wojskowe-
go, po to, by mogły one samodzielnie przeciwstawić się atakowi 
bolszewików85. Zmiana zakaukaskiej polityki mocarstw Ententy 
umożliwiła także Polsce, zależnej od nich, uznanie państw połu-
dniowokaukaskich.

Jednocześnie wśród polskich polityków i wojskowych pojawiły 
się projekty nawiązania bliższej współpracy z tymi państwami, aby 
wspólnie przeciwstawić się ekspansji Rosji bolszewickiej. Zwolen-
nikiem tych działań był zwłaszcza Józef Piłsudski i jego najbliżsi 
współpracownicy. Aby doprowadzić do nawiązania bliższych sto-
sunków politycznych przede wszystkim z Gruzją pod koniec stycznia 
1920 roku polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na polecenie 
J. Piłsudskiego rozpoczęło przygotowania do wysłania na Kaukaz 
Południowy Misji Specjalnej RP pod przewodnictwem Tytusa Fi-

de col. Chardigny au Ministre de la Guerre E.M.A 2e Bureau, 30.11.1919 Paris, 
k. 223–227; NA W, RG 256 M820, Roll 223, dok. 184.01602/60: From B. B. Moore 
to mjr Tyler R.P.14, 11.09.1919 Erivan, k. 2; R.G. Hovannisian, The Republic of Ar-
menia, Vol. II: From Versailles to London, 1919–1920, Berkeley 1982, s. 131–134; 
P. Olszewski, Polityka Stanów...,op. cit., s. 121−122.
84 DBFP, vol. 3, s. 657−658; Papers Relating to the Foreign Relations of the United 
States. 1919 Russia, Washington 1937, s. 777; Papers Relating to the Foreign Re-
lations of the United States. The Paris Peace Conference 1919, Washington 1949, 
vol. 9, s. 796−797.
85 MAE P, Série: Y Internationale 1918–1940 (Y), vol. 133, Conférence de la Paix, 
President de la Conférence de la Paix au Maréchal F. Foche, 11.01.1920 Paris, k. 
54; MAE N, Londres Ambassade 1914–1920, Série: B (Londres B), télégramme de 
S. Pichon à Londres nr 298, de S. Pichon à Rome nr 141, 12.01.1920 Paris, k. 1–2; 
DBFP, vol. 3, s. 776−778; DBFP, vol. 13, London 1963, s. 435–437; R.G. Hovanni-
sian, The Republic of Armenia, Vol. II..., op. cit., s. 499–517; P. Olszewski, Polityka 
Stanów…, op. cit., s. 168−169.
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lipowicza. Był on wiceministrem spraw zagranicznych w dawnym 
rządzie Jędrzeja Moraczewskiego i bliskim współpracownikiem 
J. Piłsudskiego86. Wysłanie misji wynikało z faktu, że Rosja Radziec-
ka zagrażała zarówno niepodległości Polski, jak i republik południo-
wokaukaskich. Państwa te według władz polskich, a zwłaszcza J. Pił-
sudskiego, wydały się naturalnymi sojusznikami przeciwko wspól-
nemu wrogowi, jakim była Rosja Radziecka, której wojska odnosiły 
zwycięstwa w rosyjskiej wojnie domowej.

Misja T. Filipowicza poprzez Rumunię, Bułgarię i Stambuł 30 mar-
ca 1920 roku dotarła do Tyfl isu. Jej przyjazd do stolicy Gruzji za-
kończył działalność W. Ostrowskiego87. W trakcie pobytu misji w Ty-
fl isie uzgodniono nawiązanie pełnych stosunków dyplomatycznych 
między Polską a Gruzją oraz ustalono zasady współpracy wojskowej. 
W Tyfl isie T. Filipowicz nawiązał także kontakty z azerbejdżańskim 
ministrem spraw zagranicznych Fathali Chan Choiskim. Zaprosił on 
szefa polskiej delegacji do Baku, aby doprowadzić do zawarcia so-
juszu między Polską i Azerbejdżanem, podobnego do tego wynego-
cjowanego przez delegację polską z rządem Gruzji. 24 kwietnia 1920 
roku  misja T. Filipowicza wyjechała do Baku, gdzie 27 kwietnia 1920 
roku została aresztowana przez oddziały Armii Czerwonej, które za-
jęły Azerbejdżan88.

Sowietyzacja Azerbejdżanu 27 kwietnia 1920 roku pogorszyła po-
łożenie międzynarodowe Gruzji i Armenii, którym także groziło pod-
porządkowanie władzy Rosji bolszewickiej89. Stało się to bardzo praw-
dopodobne, gdy komunistyczny rząd Azerbejdżanu, zależny od rządu 
bolszewickiego w Moskwie rozpoczął walki zbrojne z zakaukaskimi 
sąsiadami. Znaczny opór armii gruzińskiej przeciwko Armii Czerwo-
nej, a także ofensywa kijowska wojsk polsko-ukraińskich, spowodo-
86 M. Mądzik, Działalność przedstawicielstwa…, op. cit., s. 260−261; A. Furier, 
Polacy…, op. cit., s.371.
87 M. Mądzik, Z historii...,op. cit., s. 21; W. Materski, Georgia..., op. cit., s. 168−169.
88 W. Materski, Misja Tytusa Filipowicza w Tbilisi (kwiecień 1920r.), „Pro Geor-
gia. Prace i materiały do dziejów stosunków gruzińsko-polskich” 1991, t.1, s. 28; 
A. Furier, Polacy…, op. cit., s. 372.
89 AA, Série: 20N (20N), vol. 186, Russie–Caucase 04.1920–03.1921, Mission 
Militaire Française au Caucase télégrammes, nr 148–153, 29.04.1920 Tifl is, k. 1; 
T. Swietochowski, Russian..., op. cit., s. 180–183.
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wały że Rosja Radziecka tymczasowo zrezygnowała z podboju Gruzji, 
podpisując z nią traktat pokojowy 7 maja 1920 roku90.

Oddziały Armii Czerwonej kontynuowały natomiast walki prze-
ciwko Armenii91. Pierwsza dostawa uzbrojenia od mocarstw Enten-
ty, którą uzyskała armia ormiańska i gruzińska w lipcu 1920 roku, 
poprawiła położenie militarne wojsk ormiańskich92. Ponadto Armia 
Czerwona była zaangażowana w ciężkie walki z armią polską, która 
13 sierpnia 1920 roku rozpoczęła kontrofensywę, dlatego rząd Rosji 
Radzieckiej na początku sierpnia 1920 roku zawarł zawieszenie broni 
z władzami Armenii93.

Jednocześnie pogarszająca się sytuacja Kaukazu Południowego 
sprawiła, że nadal rozwijała się emigracja ludności polskiej z tego re-
gionu prowadzona przez JUR oraz polskie konsulaty, a także przed-
stawicieli Misji Specjalnej RP, którzy pozostali w Tyfl isie: konsu-
la Wiktora Białobrzeskiego oraz attaché dr. Edmunda Rappaporta. 
Po apogeum repatriacji w 1919 roku, kiedy to za pośrednictwem pla-
cówek JUR w Rumunii i Bułgarii ewakuowano blisko 20 tys. osób 
z terenów Rosji Południowej i Kaukazu, emigracja w 1920 roku miała 
już o wiele mniej liczny charakter i obejmowała około 6 tys. osób. 
Zakończyła się w lipcu 1920 roku, kiedy polskie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych ofi cjalnie uznało reemigrację z Rosji Południowej 

90 MAE N, Rome A, vol. 627, télégramme de Defrance à Paris, nr 806–808, 
15.05.1920 Constantinople, k. 1; Оккупация и фактическая аннексияГрузии. 
О политической и правовой оценке нарушения договора между Грузей и 
Советской Россией от 7 мая 1920 года. Документыиматериалы, Тбилиси 
1990, s. 75–86; W. Materski, Georgia…, op. cit., s. 174–178; R.G. Hovannisian, 
The Republic of Armenia, Vol. III: From London to Sèvres. February −August 1920, 
Berkeley 1992, s. 200–207.
91 NA W, RG 59, Records of the Department of State Relating to the Internal Af-
fairs of Asia, 1910−1929 M722, Roll 8, dok. 890c.00/3: From Consul J.Randolph, 
22.06.1920 Tifl is, k. 1−5, 7−8; MAE P, Série: Levant 1918−1940, Arménie (Armé-
nie), vol. 11, Martel Note, 08.06.1920 Erivan, k. 9−10; AA, Série:17N, vol. 587, 
Dossier Caucase, de Corbel à Paris−Guerre nr 385−386, 11.08.1920 Tifl is, k. 1; 
P. Olszewski, Polityka Stanów..., op. cit., s. 222−223.
92 AA, 20N, vol. 186, Caucase Télégrammes de Haut Commissariat, télégramme 
de Martel à Paris, nr 101, 15.07.1920 Tifl is, k. 1; P. Olszewski, Polityka Stanów..., 
op. cit., s. 223.
93 Idem, Polityka państw…, op. cit., s. 221−222.
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i z Kaukazu za zakończoną. Oczywiście nadal w późniejszym okresie 
pojedyncze osoby wracały do Polski z Kaukazu Południowego94.

Jednocześnie należy wskazać, że brakuje szczegółowych danych, 
które określałyby liczbę Polaków ewakuowanych z Gruzji, Armenii 
i Azerbejdżanu w tym okresie. Można jedynie przyjąć, że w wyniku 
zorganizowanej na szeroką skalę akcji repatriacyjnej do końca lipca 
1920 roku z Kaukazu do Polski wyjechało 25 897 Polaków, a tyl-
ko z samej Gruzji około 4 tys. osób95. Według szacunków badaczy 
do końca 1920 roku Kaukaz opuściło około 90% ludności polskiego 
pochodzenia, zamieszkującej wcześniej w tym regionie96.

Decyzje o wyjeździe Polaków z Kaukazu Południowego przyśpie-
szyła groźba zajęcia jego jeszcze niepodległych części przez Rosję 
Radziecką. Położenie Zakaukazia stawało się coraz bardziej skompli-
kowane jesienią 1920 roku, gdy we wrześniu doszło do walk między 
armią Demokratycznej Republiki Armenii oraz oddziałami nacjona-
listów tureckich przeciwnych przekazaniu Armenii tureckich tery-
toriów w Anatolii Wschodniej. Sukcesy wojsk tureckich w walkach 
z siłami ormiańskimi w październiku i w listopadzie 1920 roku dopro-
wadziły do okupacji części Armenii przez siły tureckie97. Zła sytuacja 
militarna Armenii ułatwiła podporządkowanie tego państwa Rosji Ra-
dzieckiej na początku grudnia 1920 roku98.

94 M. Mądzik, Działalność społeczno-kulturalna…, op. cit., s. 171−172, W. Mater-
ski, Georgia…, op. cit., s. 170.
95 M. Mądzik, Działalność społeczno-kulturalna…, op. cit., s. 169–170, 172–174.
96 A. Furier, Polacy…, op. cit., s. 363.
97 NA W, RG 59, Records of the Department of State Relating to Political Rela-
tions between Armenia and Other States, 1910–1929. T1193 (T1193), Roll 1, dok. 
760j.67/4: From Gray to Secretary of State. 08.10.1920 Constantinople, k. 1; ibi-
dem, RG 59, Records of the Department of State Relating to Internal Aff airs of Ar-
menia, 1910−1929.T1192 (T1192), Roll 1, dok. 860j.00/17: Communique offi  ciel 
du gouvernement d’Arménie, 07.11.1920, k. 1; MAE P, Arménie, vol. 12, de gen. 
Panousse à Ministre de la Guerre, 08.10.1920 Londres, k. 37−38; AA, 20N, vol. 
1095, Dossier 1, Escadre Méditerranéenne... Situation Hebdomadaires, 06.11.1920, 
k. 2; Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. 1920, vol. 3, Wa-
shington 1936, s. 788−789; P. Olszewski, Polityka Stanów..., op. cit., s. 243−245.
98 NA W, RG 59, T1192, Roll 1, dok. 860j.00/19: From C. K. Moser to the Secretary 
of State nr 230, 14.01.1921 Tifl is, k.1; MAE P, Série: Société des Nations (SN), 
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Po sowietyzacji Armenii władze niepodległej Gruzji zintensyfi ko-
wały działania na rzecz uznania niepodległości republiki przez mocar-
stwa Ententy. Wzmocnieniu pozycji międzynarodowej Gruzji miały 
służyć także starania jej rządu o przyjęcie republiki do Ligi Narodów. 
Kandydatura republiki do tej organizacji była rozpatrywana w trakcie 
obrad I Zgromadzenia Ligi Narodów odbywającego się w Genewie od 
połowy listopada 1920 roku99, jednak pod wpływem Wielkiej Bryta-
nii, Francji i Włoch odrzucono kandydaturę Gruzji do Ligi Narodów, 
podobnie jak kandydatury Armenii i Azerbejdżanu. Takie stanowisko 
wynikało z obaw polityków Ententy, że w przypadku przyjęcia Gru-
zji do Ligi Narodów organizacja ta będzie musiała zaangażować się 
w obronę niepodległości republiki, jeżeli zostanie ona zaatakowana 
przez Rosję Radziecką100. Zarazem należy wspomnieć, że w trakcie 
obrad Zgromadzenia Ligi Narodów 16 grudnia 1920 roku, gdy roz-
patrywano kwestię kandydatury Gruzji i jej zakaukaskich sąsiadów, 
m.in. przedstawiciel Polski w tej organizacji − Ignacy Paderewski − 
apelował o przyjęcie tych państw do Ligi Narodów101.

Działania dyplomacji gruzińskiej na rzecz uznania de iure republi-
ki przez zwycięskie mocarstwa ostatecznie zakończyły się sukcesem, 
gdy 27 stycznia 1921 roku Rada Najwyższa Sprzymierzonych formal-
nie uznała to państwo. 29 stycznia 1921 roku, decyzję o uznaniu de 
iure Gruzji podjął także rząd polski102. Jednak nie przyczyniło się to 

vol. 2075, État de situation en Arménie, 01.01.1921 Paris, k. 66−67; MAE N, Lon-
dres Ambassade 1921–1940, Série C, vol. 593, Notice sur la situation en Arménie, 
19.12.1920, k. 2−3; R. G. Suny, Looking…, op. cit., s. 138−139, А. Б. Кадищев, op. 
cit., s. 416–417; P. Olszewski, Polityka Stanów…, op. cit., s. 246−248.
99 MAE P, SN, Explanatory memorandum presented to the League of Nations, 
18.09.1920 London, k. 56–57.
100 MAE P, Y, vol. 446, Société des Nations Assemblée Plénière, Assemblée de la 
Société des Nations à Genève, 23.12.1920, k. 62; DBFP, vol. 8, s. 841–847, 856–
857; DBFP, vol. 13, s. 198, s. 657, З.Авалов, op. cit., s. 298–300; P. Olszewski, 
Polityka Stanów…, op. cit., s. 250−251.
101 A. Sabanin, Россия и Лига Наций 1920−21−22 гг, Москва 1924, s. 50−51; 
W. Materski, Georgia…, op. cit., s. 210.
102 MAE N, Berlin Ambassade, Série B, vol. 566, télégramme de A. Briand à Berlin, 
nr 131, 28.01.1921 Paris, k. 1; MAE P, Y, vol. 430, Conférence des Ambassadeurs, 
Décision, Résolution C. A. 104 (XIX), Reconnaissance de la Géorgie, 02.02.1921, 
k. 173; W. Materski, Georgia..., op. cit., s. 212.
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do wzmocnienia pozycji międzynarodowej tego kraju, 11 lutego 1921 
roku został on zaatakowany przez Armię Czerwoną. W efekcie tych 
walk, trwających do 18 marca 1921 roku, Gruzja została podporząd-
kowana Rosji bolszewickiej103.

Sowietyzacja Gruzji była cezurą końcową przedstawionej w arty-
kule kwestii położenia ludności polskiej na Kaukazie Południowym 
w latach 1914–1921. Podporządkowanie całego Zakaukazia bolszewi-
kom pogorszyło położenie ludności polskiej w tym regionie104.

Podsumowując sytuację Polaków na Kaukazie Południowym w la-
tach I wojny światowej i po jej zakończeniu należy wskazać, że ich 
obecność w tym regionie wynikała z wcześniejszej emigracji na Za-
kaukazie. Zaczęła się ona od lat 80. XIX wieku, gdy w związku z szyb-
kim rozwojem gospodarczym, szczególnie Azerbejdżanu i Gruzji, 
na Kaukaz Południowy wyjeżdżały rzesze Polaków, którzy na stałe 
tam się osiedlali. W ten sposób zaczęły tworzyć się społeczności pol-
skie, szczególnie w dużych miastach Zakaukazia, na czele z Tyfl isem 
i Baku. Pomimo że Polacy byli stosunkowo nieliczni w porównaniu 
do innych narodów, to jednak z racji wysokiego wykształcenia i statu-
su społecznego, odgrywali oni znaczną rolę w życiu ekonomiczno-po-
lityczno-społecznym wieloetnicznego Baku i Tyfl isu. Jednocześnie, 
przede wszystkim architekci, inżynierowie, technicy, lekarze, a także 
nauczyciele polskiego pochodzenia, przyczynili się do rozwoju gospo-
darczego Kaukazu Południowego na przełomie XIX i XX wieku.

Rozwijające się polskie wspólnoty na Zakaukaziu jeszcze przed 
I wojną stworzyły różnorodne organizacje, początkowo o charakterze 
kulturalno-oświatowym, a następnie politycznym, które wywodziły 
się z polskich parafi i rzymskokatolickich. Wybuch I wojny światowej 

103 AA, 20N, vol. 186, télégrammes Corbel, télégramme de Corbel à Paris – Guerre, 
nr 53, 01.03.1921, k. 1; ibidem, télégramme de Corbel à Paris – Guerre, nr 72, 
14.03.1921, k. 1; Marine Nationale, Service Historique, Château de Vincennes, 
Série: 1BB3, vol. 40, Analyse des Documents État – Major de l’Armée Section 
d’Orient. Situation en Géorgie, 14.03.1921 Paris, k. 1; MAE P, URSS, vol. 655, 
dossier 15, télégramme du Ministre des Aff aires Étrangères de la France au Haut 
Commissaire de la France à Constantinople, nr 608, 22.03.1921 Paris, k. 141; 
W. Materski, Georgia..., op. cit., s. 214–225.
104 M. Mądzik, Działalność społeczno-kulturalna..., op. cit., s.176−178; A. Chodub-
ski, Specyfi ka…, op. cit., s. 214−215.
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zmienił charakter działalności Polonii południowokaukaskiej. Na-
pływ polskich uchodźców z zaboru rosyjskiego sprawił, że w latach 
1914−1916 polskie organizacje na Kaukazie Południowym musiały 
skupić się na udzieleniu im pomocy.

Rewolucja lutowa, a szczególnie rewolucja październikowa w Rosji, 
spowodowała, że w latach 1917−1918 polska społeczność na Zakau-
kaziu zaczęła prowadzić ożywioną działalność polityczną, w której, 
oprócz współpracy z lokalnymi ośrodkami władzy, coraz ważniejsze 
stawało się przekonanie o konieczności powstania niepodległej Polski. 
Ważnym elementem było przeświadczenie o potrzebie sformowania 
polskich oddziałów wojskowych na Zakaukaziu, które miały wspo-
móc powstanie niepodległego państwa polskiego. Zgodne to było 
z ogólnym stanowiskiem środowisk polskich w Rosji, planujących 
stworzenie formacji zbrojnych walczących o niepodległą Polskę. Efek-
tem tego było powołanie Samodzielnej Kaukaskiej Brygady Wojsk 
Polskich, która jednak po krótkim okresie istnienia została rozwią-
zana w związku z gwałtownymi zmianami sytuacji geopolitycznej 
na Kaukazie Południowym.

Ostatni okres funkcjonowania społeczności polskiej na Kauka-
zie Południowym związany był z akcją reemigracji ludności polskiej 
z tego obszaru do Polski. Była ona szczególnie intensywna w latach 
1919–1920, gdy po powstaniu niepodległej Polski władze polskie orga-
nizowały powrót rodaków z Zakaukazia do ojczyzny. Biorąc pod uwagę 
trudne warunki polityczno-ekonomiczne w latach 1919–1920/1921za-
równo na Kaukazie Południowym, jak i w Polsce, należy wskazać, 
że akcja repatriacji ludności polskiej z Kaukazu Południowego prze-
biegała stosunkowo sprawnie. W dużym stopniu wynikało to z przy-
chylności rządów republik południowokaukaskich, która związana 
była z dobrymi relacjami politycznymi przedstawicieli władz polskich 
na Zakaukaziu, szczególnie z rządami Gruzji i Azerbejdżanu.

Próba nawiązania ofi cjalnych stosunków politycznych między rzą-
dem polskim i władzami Gruzji i Azerbejdżanu w 1920 roku miała 
także pewien pozytywny wpływ na położenie Polaków na Zakau-
kaziu, zwłaszcza że władze polskie były przyjaźnie nastawione wo-
bec rządów młodych republik zakaukaskich, zdając sobie sprawę, 
że zarówno Polsce, jak i państwom południowokaukaskim, zagrażał 
ten sam przeciwnik – Rosja, najpierw „biała”, a później „czerwona”. 
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Przekonanie o wspólnych interesach polsko-południowokaukaskich, 
wynikających z położenia geopolitycznego, skłoniło władze polskie 
do wysłania misji specjalnej T. Filipowicza na Zakaukazie. Jednak 
gwałtowne zmiany sytuacji geopolitycznej w tym regionie sprawiły, 
że współpraca ta w okresie istnienia niepodległych republik zakauka-
skich nie została zrealizowana. 

Przyjazne relacje polsko-zakaukaskie w latach 1919–1920/1921 stały 
się podstawą do współpracy władz polskich z emigrantami południo-
wokaukaskimi po roku 1921, w ramach tzw. „polityki prometejskiej”. 
Polegała ona na udzielaniu poparcia przez władze polskie liderom po-
litycznym narodów nierosyjskich ZSRR przebywającym na emigracji, 
którzy opowiadali się za walką swoich rodaków przeciwko władzy ra-
dzieckiej. Część polityków polskich, na czele z J. Piłsudskim była prze-
konana, że w przyszłości narody nierosyjskie doprowadzą do rozbicia 
Związku Radzieckiego na szereg niepodległych państw, które nawiążą 
przyjazne stosunki z Polską i wyeliminują groźbę rosyjskiej ekspansji 
w kierunku Europy Środkowej. Polska polityka prometejska była nie-
ofi cjalnym, ale ważnym elementem polityki zagranicznej II RP.   

Paweł Olszewski 
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Poles in the South Caucasus during World War I and 
afterwards (1914−1921)
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Summary
The fundamental subject of this article is to present the situation of Polish people 
in South Caucasus in 1914−1921. It was closely related to the transformation of 
the military-political situation in South Caucasus during the World War I and af-
terwards, when the independent states were present there: Georgia, Armenia and 
Azerbaijan, which is also described in this article. In the fi rst part the Poles’ po-
sition in South Caucasus until 1914 is discussed, emphasising their importance to 
economic development of this region. This part also characterises religious, char-
itable and political organisations of South Caucasian Polish Diaspora that were 
established until the outbreak of World War I and played a large part in maintaining 
the Polish national identity. In the main part of the article the Polish organizations’ 
activity in the South Caucasus in 1914−1918 and repatriation of Poles from this 
region to their Homeland after the end of war are presented. Also, an attempt to 
establish political relations between the government of Second Polish Republic and 
the authorities of Georgia and Azerbaijan in 1920 is discussed. In the conclusion 
it was alleged that friendly relationship between the South Caucasus authorities 
and the Polish government made the repatriation of Poles from those countries in 
1919−1920 easier. 

Polen im Südkaukasus während und nach dem Ersten 
Weltkrieg (1914−1921)

Schlüsselwörter

Südkaukasus, südkaukasische Auslandspolen bis 1914, wirtschaftliche Ent-
wicklung des Südkaukasus bis 1914, russisch-türkische Front 1914−1918, 
Erster Weltkrieg, bewaff nete Konfl ikte im Südkaukasus 1918−1921, Repatri-
ierung, Georgien, Armenien, Aserbaidschan
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Zusammenfassung
Das Hauptthema des Artikels ist die Darstellung der Situation der polnischen Be-
völkerung im Südkaukasus in den Jahren 1914−1921, die eng mit den Veränderun-
gen der militärischen und politischen Situation im Südkaukasus während des Ersten 
Weltkriegs und nach dessen Ende verbunden war, als dort noch unabhängige Staaten 
existierten: Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Der erste Teil behandelt die Lage 
der Polen im Südkaukasus bis 1914 und betont ihre Bedeutung für die wirtschaftliche 
Entwicklung der Region. Es wurden ebenfalls religiöse, karitative und politische Or-
ganisationen der transkaukasischen Auslandspolen, die bis zum Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs entstanden sind und eine wichtige Rolle bei der Wahrung der nationalen 
polnischen Identität spielten, charakterisiert. Der Hauptteil der Arbeit stellt die Akti-
vitäten polnischer Organisationen im Südkaukasus in den Jahren 1914−1918 und die 
Repatriierung der Polen aus dieser Region in ihre Heimat nach Kriegsende dar. Ein 
Versuch, politische Beziehungen zwischen der Regierung der Zweiten Republik Po-
len und den Behörden von Georgien und Aserbaidschan im Jahr 1920 herzustellen, 
wird ebenfalls diskutiert. Als Konklusion wurde festgestellt, dass freundschaftliche 
Kontakte zwischen den Regierungen der Länder des Südkaukasus und den polnischen 
Behörden die Repatriierung der Polen aus diesen Ländern in den Jahren 1919−1920 
erleichtert haben.

 Поляки на Южном Кавказе во время и после 
Первой мировой войны (1914−1921 гг.)

Ключевые слова

Южный Кавказ, Южнокавказская польская диаспора до 1914 года, эко-
номическое развитие Южного Кавказа до 1914 года, Русско-турецкий 
фронт в 1914−1918 годах, Первая мировая война, вооруженные кон-
фликты на Южном Кавказе в 1918−1921 годах, репатриация, Грузия, 
Армения, Азербайджан

Резюме
Основной темой статьи является описание положения польского населения 
на Южном Кавказе в 1914−1921 годах. Оно было тесно связано с представлен-
ными в статье военно-политической переменами на Южном Кавказе в годы 
Первой мировой войны и по её окончании, когда там возникли независимые 
государства: Грузия, Армения и Азербайджан. В первой части обсуждается 
положение поляков на Южном Кавказе до 1914 года, подчёркивается их вклад 
в экономическое развитие региона. Описываются также религиозные, благо-
творительные и политические организации польской диаспоры на Южном 
Кавказе, созданные до начала Первой мировой войны, сыгравшие важную 
роль в сохранении польской национальной идентичности. Основная часть 
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статьи посвящена деятельности польских организаций на Южном Кавказе 
в 1914−1918 годах и возвращению поляков из этого региона на родину после 
окончания войны. В статье говорится также о попытке установления поли-
тических отношений между правительством довоенной Польши и властями 
Грузии и Азербайджана в 1920 году. В заключительной части отмечается, что 
тёплые отношения между правительствами стран Южного Кавказа и Польши 
способствовали возвращению польского населения из этих стран в 1919−1920 
годах.
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Streszczenie
Celem artykułu jest przybliżenie postaci Stanisława Sarnickiego jako jednego 
z głównych historyków czasów nowożytnych, którego twórczość dziejopisarska 
utrzymana była w duchu sarmackiej umysłowości 2. poł. XVI w., oraz jednego 
z czołowych działaczy reformacyjnych, organizujących podstawy Kościoła ewange-
licko-reformowanego na terenie Małopolski. Artykuł niniejszy stanowi przyczynek 
do dalszej wnikliwej analizy badawczej bogatej spuścizny Stanisława Sarnickiego 
na polu historiografi cznym, reformacyjnym oraz prawno-ustrojowym. W ostatniej 
części artykułu została przedstawiona charakterystyka fundamentalnego dzieła 
Stanisława Sarnickiego z dziedziny kodyfi kacji prawa, wpisującego się w szeroki 
aspekt legislacyjnych zdobyczy ruchu egzekucyjnego jako formy XVI-wiecznego 
patriotyzmu sarmackiego.
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Jednym z wielu nowożytnych historyków XVI wieku gloryfi kujących 
idee sarmatyzmu na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów był Sta-
nisław Sarnicki – urodzony na ziemi chełmskiej w 1532 roku szlachcic 
herbu Ślepowron, którego działalność reformacyjna, bogaty dorobek 
piśmienniczy oraz patriotyczne usposobienie zasługują na wydobycie 
z pomroków dziejów. Stanisław Sarnicki nie doczekał się do tej pory 
syntetycznego opracowania biografi cznego, prezentowany poniżej szkic 
osoby o tak bogatej działalności stawia tego wojskiego krasnostawskiego 
obok działaczy politycznych tej miary, co Stanisław Orzechowski, Miko-
łaj Rey czy Andrzej Frycz Modrzewski. Wprawdzie Stanisław Sarnicki 
jako wybitny polihistor czasów panowania Stefana Batorego oraz twórca 
podstaw ustrojowych Rzeczpospolitej kojarzony jest przede wszystkim 
z działalnością reformacyjną jako minister kalwiński, to różnorodność 
podejmowanych przedsięwzięć, obrazem których jest pozostawiony 
dorobek piśmienniczy z zakresu polemiczno-dogmatycznego, prawno-
-ustrojowego, historycznego, a nawet wojskowego dowodzi jego wszech-
stronnych zainteresowań godnych człowieka renesansu. 

Sztandarowym utworem dziejopisarskim Stanisława Sarnickiego 
ukazującym czasy od starożytnych początków narodu polskiego i li-
tewskiego, utożsamianych z Sarmatami, aż do czasów współczesnych 
autorowi było dzieło pt. Roczniki, czyli o pochodzeniu i sprawach Po-
laków i Litwinów Ksiąg VIII (Annales, sive de origine et rebus gestis 
Polonorum et Lithuanorum Libri VIII) wydane w Krakowie w 1587 
roku. Wcześniej natomiast, bo w 1582 roku ukazała się wersja skró-
cona przyszłego fundamentalnego historiografi cznego dzieła Sarnic-
kiego pod tytułem Annalium Polonicorum qui in lucem propediem 
edentur brevissima synopsis, którą dedykował królowi Stefanowi I
Batoremu jako protektorowi historycznego zamierzenia dziejopisar-
skiego1. Będąc bliskim współpracownikiem Jana Zamoyskiego, Sta-
nisław Sarnicki otrzymał fi nansowe wsparcie króla w postaci stałego 
rocznego zasiłku pieniężnego „ad prorogationem bonarum literarumˮ 
na prowadzenie prac badawczych2. Jak zaznacza Henryk Barycz, 

1 H. Barycz, Wojski sandomierski contra wojski krasnostawski? Z historii pewnej 
kontrowersji dziejopisarskiej, [w:] For Wiktor Weintraub. Essays in Polish 
Literature, Language and History, The Hague 1975, s. 77.
2  Codex diplomaticus Universitas Cracoviensis, t. 5, Kraków 1900, s. 119.
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udzielenie Stanisławowi Sarnickiemu poparcia królewskiego wynika-
ło niewątpliwie z jego znacznego oczytania i zamiłowania do historii 
oraz z wysokich wyobrażeń o jej zadaniach i celach, co znalazło wyraz 
w słowach Stanisława Sarnickiego, który miał powiedzieć, że historia 
to „nauka senatorska o dobrym działaniu dla państwaˮ3. 

Stanisław Sarnicki, odpowiadając na zapotrzebowanie sporządze-
nia prahistorycznych dziejów Polski, zgłaszał trafne postulaty meto-
dologiczne, które wyrażały się w potrzebie konfrontacji przekazów 
dziejowych krajowych i obcych, dotyczących tego samego zjawiska, 
konieczności krytycznej ich selekcji, zużytkowania materiału ono-
mastycznego w rozeznaniu dziejów pierwotnych oraz posiłkowania 
się naukami pomocniczymi historii w postaci chronologii, geografi i 
czy teorii wojskowości4. Założenia teoretyczne przedstawione przez 
Sarnickiego wprawdzie nie szły w parze z jego praktyką dziejopisar-
ską, to jednak w szeregu wypadków trafnie przedstawiał on opinie 
o konkretnych zjawiskach historycznych, czego wyrazem było wy-
tłumaczenie istnienia rzymskich szlaków handlowych na podstawie 
występowania rzymskich monet wykopywanych w różnych częściach 
kraju oraz funkcjonowanie przedhistorycznego systemu strażnic woj-
skowych w okolicach Krakowa, którego elementem były kopce Wandy 
i Krakusa5.

Następnym argumentem zalecającym Stanisława Sarnickiego 
na ofi cjalnego dziejopisa dworu królewskiego czy też półurzędowego 
historyka było jego monarchiczne stanowisko ideowo-polityczne, wy-
rażane uwielbieniem dla Stefana I Batorego, połączone z krytycznym 
stosunkiem do wybujałych swobód demokratyczno-szlacheckich, któ-
ry wymuszał konieczność przeprowadzenia reformy wolnej elekcji6. 
3 H. Barycz, Wojski sandomierski…, op. cit., s. 71.
4 S. Sarnicki, Descriptio veteris et nowa Poloniae, b. m., 1585, (Prooemium ad 
lectorem). 
5 A. Grabowski, Starożytności historyczne polskie, t. 1, Kraków 1845, s. 233; 
S. Sarnicki, Annales, sive de origine et rebus gestis Polonorum et Lithuanorum 
Libri VIII , Kraków 1587, s. 171.
6 S. Sarnicki, Oratio pro lege electionis, Kraków 1575. W utworze tym Stanisław 
Sarnicki po raz pierwszy przeprowadził krytykę istniejącej rzeczywistości 
polityczno-ustrojowej Rzeczpospolitej oraz zaprezentował własne poglądy 
polityczne.



114

 Stanisław Hadyna

Stanisław Sarnicki w przedmowie do swojego dzieła uzasadniał 
potrzebę wyróżnienia prahistorii wielkiego słowiańskiego ludu, 
w skład którego wchodził naród polski, brakiem takiego opracowa-
nia, w odróżnieniu od innych europejskich narodów, jak Niemcy, 
Włosi, Węgrzy czy Hiszpanie, posiadających spisaną prahistorię7. 
Według jego opinii taki niepełny obraz historii stanowił zniewagę 
dla państwa polskiego, jak również prowadził do podważenia trwa-
łości fundamentów polskiej egzystencji państwowej, która pomimo 
takich autorów, jak Jan Długosz, Maciej Miechowita czy Marcin 
Kromer pozostawała skromna i słabowita. Stanisław Sarnicki tak 
ocenił dziedzictwo historyczne pozostawione przez tych dziejopi-
sów: „Nie należy tu potępiać ich pracy... Długosz dostarczył nam 
materj[i]ału, Miechowita tą dziką i nieociosaną bryłę w treść ujął, 
Kromer jakby najozdobniejszą królowę z łoża, wytwornemi sło-
wami i myślami ozdobioną na świat wyprowadził. Lecz cóż z tego 
wszystkiego, kiedy fundament jest zły i nietrwały; cokolwiek bądź 
na tem zbudujesz, rozsypuje sięˮ8. 

Autor Annales, po dokładnym zbadaniu „incunabula nostrae gen-
tisˮ zaprezentował obszerne pradzieje Polski przed panowaniem le-
gendarnego Leszka i w ten sposób położył „fundamentum solidius 
invenitˮ9. W przekonaniu Sarnickiego, aby zbudować solidną bazę 
dla historii narodowej, należy przeprowadzić badania prahistoryczne 
służące potwierdzeniu pierwotnej obecności polskich przodków, czyli 

7 Idem, Annales..., op. cit., Epistola praeliminaris [niepaginowana]. „Cum videre 
Germanos, Italos, Hungaros, atque Hispanos, ab ipso diluuio, maiorum suorum res 
gestes scribendo, auspicatos esse, Illustres & Magnifi ci domini saepé mirabar, ac 
feré stomachabar, cur nostri Historici, gentium tantarum carumq ; amplissimarum, 
tam vile et á tam breui têmpore exordinum sumpserintˮ.
8 J. Zieliński, Stanisław Sarnicki i jego Kronika. Rozbiór krytyczny, [w:] Sprawozdanie 
Dyrekcji I. Gimnazjum Państwowego im. M. Romanowskiego w Stanisławowie 
za rok szkolny 1929/1930, Stanisławów 1930, s. 12; S. Sarnicki, Annales..., op. cit. 
„Non damnantur hîc aliorum labores, quin potius laudem cuiq suam tribuere aequum 
esse duco: Dlugossus materiam nobis ipsam tradidit, Miechouius rudem illam & 
indigestam molem in epitomen redegit, D. Cromerus velati reginam ornatissimam 
ex thalamo cincinnis verborum & seutentiarum vestitam, ut decuit tantum virum, 
in medium produxit. Sed quorsum ista omnia si fundamentum malum & ruinosum? 
quic quid superstruxeris corruet; dicebat illeˮ.
9 J. Zieliński, op. cit., s. 12.
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starożytnych Sarmatów zamieszkujących obecne terytoria współcze-
snego państwa polskiego, których celem będzie zweryfi kowanie i po-
prawienie zafałszowanej dotąd historii10. W dedykacji ukazującej mo-
tywy powstania Annales, Stanisław Sarnicki przekazał swoje dzieło 
Rzeczpospolitej i senatorom jako wzór służący nauce oraz przedstawił 
bardzo słuszne uwagi na temat ówczesnego położenia politycznego 
Polski. Jednocześnie wystąpił o zapłatę za swoją pracę, tłumacząc się 
postanowieniem Senatu, który zastrzegł, że nie wcześniej przystąpi 
do elekcji, zanim „privatorum gravaminaˮ nie zostaną dotrzymane11. 
Sarnicki stwierdził: „Ja waszą ojczyznę kompletną Sarmację jako 
rodzaj wyraźnego żądania waszego do mnie w części zaprzeczyłem 
[przywróciłem]?12 ,ˮ a ponadto uznał, że dzięki jego historii powstanie 
obraz dziejów Polski „z którą najszczęśliwsi ludzie mogą być utoż-
samianiˮ13. W powszechnym mniemaniu wielu zasłużonych słusznie 
obdarzono „nagrodami i cnotami w Rzeczpospolitej, jednak tam gdzie 
były odrzucane moc cnoty była przyczyną zimnaˮ14, więc spodziewa 
się również „nakazu twojej dobroci w nadziei na lepszeˮ15, ponie-
waż niektórzy senatorowie zachęcali go do napisania dzieła, a nawet 
protegowali jego pracę przed królem16. Według niego bazą źródłową 
do stworzenia nowej historii narodowej, która swoim zasięgiem obję-

10 S. Sarnicki, Annales..., op. cit., „Ego igitur incunabula nosrae gentis explicans, 
& ante aduentum Lechi per spacium temporis quatuor monarchiarum successiue 
historiam Sarmaticam texens, fundamentum solidius  inueni, quod historiae 
Polonicae substerno. (…) Maiores nostros non aduenas, nec inquilinos in terra 
aliena sed indigenas, a seculis regiones has incolere ostendi, Sarmatiamq. semper 
Sarmatiam ad montes Sarmaticos fuisse. Adhaec, historiam quae erat depravata, 
redintegraui, caputq. ei augustius cum facie venerabili adiecti & applicauiˮ. 
11 J. Zieliński, op. cit., s. 13.
12 S. Sarnicki, Annales..., op. cit., Epistola praeliminaris [niepaginowana]. „Ego 
vobis patriam vestram Sarmatiam integram, hoc typo ad virum expressum praebui, 
vos mihi particulam eius denegabitisˮ?
13  Ibidem,  „(…) cum fortunatissimis populis equari queatˮ.
14 Ibidem, „(…) nam ubi in Republica praemia virtuti negantur, ibi virtus languet, 
probitas frigetˮ.
15 Ibidem, „(…) bonitas vestra me meliora sperari iubetˮ. 
16 J. Zieliński, op. cit., s. 13.
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łaby całość dziejów polskiej ojczyzny jako „Sarmatia integraˮ17, po-
winna być Biblia, a także dzieła Anniusa z Viterboi innych autorów 
antycznych18. 

W przedmowie do Annales, sive de origine et rebus gestis Polo-
norum et Lithuanorum Libri VIII Stanisław Sarnicki szczególnie za-
akcentował swoje aspiracje programowe stworzenia nowej konstruk-
cji historycznej, której celem nadrzędnym jest podniesienie godności 
polskiego państwa. Przedstawiona przez niego w przedmowie geneza 
Annales podkreślała główny cel dzieła, jakim był pożytek i sława oj-
czyzny, wykazanie autochtonizmu osiedlonych na obecnych ziemiach 
plemion polskich, obalenie zniekształceń, jakie dokonały się z biegiem 
czasu i świadomych fałszerstw, jak również doprowadzenie do pełnej 
integracji i ciągłości dziejowej Polski19. 

Jak zaznacza Hans-Jürgen Bömelburg dzieło Sarnickiego jako pró-
ba ukazania polskiej prahistorii pod względem konstrukcyjnym było 
nawiązaniem do germańsko-niemieckiego,  jak i rzymsko-włoskiego 
obrazu czasów starożytnych. Argumentum operis dzieła Sarnickiego 
jest zaprzeczenie wypowiedziom niemieckich autorów dzieł histo-
rycznych, które są z jego punktu widzenia tendencyjne i fałszywe, co 
doprowadziło w efekcie do stworzenia stanowiska konkurencyjnego 
w stosunku do dziejopisarzy niemieckich20.

Przez zastosowanie strukturalnego podziału Annales, sive de ori-
gine et rebus gestis Polonorum et Lithuanorum Libri VIII, Stanisław 
Sarnicki dokonał dowartościowania prahistorii kosztem opisu czasów 
historycznych, co zostało osiągnięte przez poświęcenie aż pięciu spo-

17 S. Sarnicki, Annales…, op. cit. (Epistola praeliminaris).
18 J. Zieliński, op. cit., s. 14. Autor przy charakterystyce I części dzieła Stanisława 
Sarnickiego, przywołuje antycznych autorów, w oparciu o których powstały Annales, 
są wśród nich: Berozus (który był autorem sfałszowanego dzieła dokonanego przez 
Anniusa z Viterbo), Meneton, Herodot, Ksenofont, Tucydydes, Diodor Siculus, 
Polybiusz, Józef Flawiusz, Piliniusz, Jornandes i inni, a także wymienia Homera, 
Wergiliusza i Owidiusza; I. Lewandowski, L’historiographie polonaise et les 
épitomés historiques romains, „Europa Orientalisˮ 1986, t. 5, s. 69–70.
19 H. Barycz, Wojski sandomierski..., op. cit., s. 77.
20 H.-J. Bömelburg, Polska myśl historyczna a humanistyczna historia narodowa 
(1500–1700), Kraków 2011, s. 239–240.
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śród ośmiu ksiąg pradziejowym czasom legendarnym21, które zawie-
rały „pomijaną, zaniedbaną i prawie że pogrzebanąˮ partię począwszy 
od podziału ludów, od mitycznego Asarmotha –  protoplasty Sarmatów, 
do czasów historycznych przed objęciem władzy przez Mieszka I22. 

Opisywana przez Stanisława Sarnickiego w Annales prahistoria na-
rodowa wywodziła się ze współczesnych autorowi tendencji myślenia 
w kategoriach szlachecko-genealogicznych, jak również z szlachec-
kiego świata idei politycznych, które pod wpływem historycznego 
dziedzictwa kulturowego przekazywanego przez autorów antycz-
nych i średniowiecznych, dały nazwę szlacheckiej ideologii sarmac-
kiej w okresie renesansu. Związane to było również z rozwijającą się 
w ówczesnym szkolnictwie intensywną recepcją antycznych auto-
rów23, jak i retorycznym zestawianiu obok siebie antycznych i polskich 
herosów24, co pobudzało ciekawość, jak wyglądała polska prahistoria. 
Księga I pod względem merytorycznym odwołuje się do historycz-
nych przekazów biblijnych, na kanwie których zawarty został opis po-
chodzenia Sarmatów od syna Noego Jafeta i jego potomka Asarmotha, 
co związane było z nadaniem Sarmatom obszernego terytorium całej 
Sarmacji25. Na kartach Księgi I znalazło się również wyjaśnienie doty-
czące różnorodności języków słowiańskich, jak również niezależności 
Sarmatów, którzy „stanowią wyróżniony spośród innych plemion na-
ród, co wynika z braku zależności poddańczej wobec innych ludów, 
a w szczególności Germanów władanych przez Tuiscona”26. Sarnicki 
21 Ibidem, s. 240.
22 H. Barycz, Wojski sandomierski..., op. cit., s. 77; H.-J. Bömelburg, op. cit., s. 240.
23 B. Bieńkowska, T. Bieńkowski, Kierunki recepcji nowożytnej myśli naukowej 
w szkołach polskich (1600–1773), t. 2, Warszawa 1973–1976, s. 17–18.
24 J. Grotowski, Apothetegmatum regum ac heroum fl ores, Kraków 1574, (Połącze-
nie sentencji antycznych z polskimi bohaterami).
25 S. Sarnicki, Annales…, op. cit., s. 56. „Talis ergo est uniuersa portio Europae extra 
Danubium inter Rhenum & Thanaimˮ; idem, Annales…, op. cit., s. 63. Bazując
na dziełach Owidiusza, Stanisław Sarnicki tak relacjonuje: „Ex hoc testimonio 
poetae demonstratur, quod isti populi mare proprium a suo nomine Sarmaticum 
ductum antiquitus habebant non modo ad occidentem qua Istula in Oceanum se 
Sarmaticum exonerat, sed etiam ab oriente qua patet Meotis & Pontus ad ostia Istriˮ.
26 Idem, Annales…, op. cit., s. 4–6. „Primum [secundum, tertium] argumentum, 
quo demonstratur, Sarmates esse gentem peculiaremˮ; idem, Annales…, op. cit., 
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ze względu na brak dowodów źródłowych stwierdzających samodziel-
ność plemion słowiańskich, posłużył się licznymi argumentami ety-
mologicznymi, jak również na zasadzie zestawienia porównał historię 
sarmacko-polską z historią wielkich imperiów starożytnych i dziejami 
biblijnymi27.

Księga II obejmuje historię antyczną, której początek sięga czasów 
panowania Aleksandra Wielkiego, a kończy się na panowaniu cesarza 
Oktawiana Augusta, do której dodano równoległą sarmacko-polską 
prahistorię z legendą o Aleksandrze Wielkim, pokonanym przez pol-
skich dowódców. Dopełnieniem Księgi II były opowieści o czynach 
sarmackich Ilirów, Wandalów i Gotów28. 

Księga III zajmuje się czasami cesarstwa rzymskiego od cesarza 
Oktawiana Augusta do panowania Konstantyna Wielkiego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem waleczności Sarmatów, co zostało osiągnię-
te przez Stanisława Sarnickiego nietrafi oną argumentacją, że cesarze 
rzymscy posługiwali się wyłącznie przydomkami w postaci Germani-
cus, Africanus czy innymi, ale nigdy nie Sarmaticus29. Przedstawiona 
przez Sarnickiego koncepcja dowodząca szczególnej waleczności Sar-
matów została skonstruowana w opozycji do niemieckich i włoskich 
humanistów (Gian Antonio Campano), którzy prowadzili dyskusję 
nad faktyczną walecznością Rzymian i Germanów i znaczeniem przy-
domka „Germanicusˮ30. W Księdze III Stanisław Sarnicki zawarł rów-
nież opis granic Sarmcji31.  

Księga IV tematycznie obejmuje okres czasowy od panowania 
cesarza Konstantyna Wielkiego do czasów Karola Wielkiego, kie-

s. 2, 7–8. „Atque hoc fundamento posito non possumus scriptoribus plerique 
Germanorum assentiri, qui gentem Sarmaticam cum Germanica, Tuisconem suum 
cum Asarmoth conminiscent, & has gentes, ut appendices Germaniae faciunt, cum 
lingua, moribus, vestitu denique prorsus a se diff erantˮ.
27 H.-J. Bömelburg, op. cit., s. 242.
28 S. Sarnicki, Annales..., op. cit., s. 42–73. Stanisław Sarnicki pisze o „naszychˮ 
Gotach, Wandalach i Ilirach, np. „de Getis nostrisˮ, s. 72–73.
29 Ibidem, s. 83–118.
30 U. Paul, Studien zur Geschichte des deutschen Nationalbewußtseins im Zeitalter 
des Humanismus und der Reformation, Berlin 1936, s. 61–62.
31 H.-J. Bömelburg, op. cit., s. 242.
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dy pojawiła się nazwa Polacy i gdzie wymienieni zostali ich pierwsi 
władcy, wśród których Stanisław Sarnicki wspomniał książąt Wan-
dalów: Genderichusa, Genzeryka II, Honorikusa II, Gundabundusa, 
Trasimundusa III, Ilderikusa V, Gilimerusa VI, Lechusa, Vissimirusa, 
potem następował okres bezkrólewia, po którym władzę sprawował 
Krak, Lechus Secundus, Vanda oraz  Premislus32. Księga IV zawiera 
również opis wędrówki ludów, kładąc nacisk na czyny Sarmatów, Go-
tów i Wandalów, które omówione zostały w osobnych rozdziałach33. 
Dopiero później, wraz z panowaniem Lecha została przedstawiona 
właściwa prahistoria ziem polskich, w której Sarnicki skonstruował 
charakterystyczne translatio imperii od Wandalów do Polaków34. Pod-
stawą źródłową przy opracowaniu Księgi IV były dla Stanisława Sar-
nickiego Kronika Bernarda Wapowskiego oraz Chronica Polonorum 
Macieja z Miechowa35. 

Księga V obejmuje czasy od panowania Karola Wielkiego do pa-
nowania Ottona Wielkiego, które stanowią oś konstrukcyjną jako 
dzieje świata w kontekście przedstawionych dziejów Polski. Sta-
nisław Sarnicki wymienił w porządku chronologicznym panują-
cych władców Polski, poczynając od Leszka II poprzez Leszka III, 
Popiela Starszego, Popiela Młodszego, czasy bezkrólewia, Piasta, 
Ziemowita I, Leszka IV skończywszy na Ziemowicie II36. Podstawą 
źródłową, z której korzystał przy opracowaniu Księgi V od czasów 

32 S. Sarnicki, Annales..., op. cit., s. 192.
33 Ibidem, s. 118−192. W rozdziale zatytułowanym „De Gothis et eorum republicaˮ, 
s. 128–148, Stanisław Sarnicki przedstawił szczegółowy opis wędrówki plemienia 
Gotów i dzieje ich państwa, natomiast w rozdziale pt. De Vandalis et eorum 
republica, s. 148–168 ukazał historię wędrówki Wandalów i stworzonego przez 
nich państwa.
34 Ibidem, s. 167–168. Stanisław Sarnicki w dyskusji na temat polskiego ustroju, 
stwierdził że za upadek Wandalów odpowiedzialny był tyrański charakter ich 
rządów, który poczynając od panowania Piastów został oszczędzony Polakom. 
„Finis regni Vandalorum & initium regni Polonorumˮ.
35 J. Zieliński, op. cit., s. 17. Autor zwraca szczególną uwagę na pozyskiwanie 
przez Stanisława Sarnickiego materiału źródłowego do Księgi IV z dzieł Macieja 
Miechowity, Bernarda Wapowskiego i Marcina Kromera zwłaszcza do ustępów 
zatytułowanych „Lechusˮ i „Vissimirusˮ.
36 S. Sarnicki, Annales..., op. cit., s. 211.
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panowania legendarnego Lecha aż do wstąpienia na tron Polski Zyg-
munta I było dzieło Marcina Kromera De origine et rebus gestis 
Polonorum libri XXX37. 

Księga VI obejmuje czasy od panowania cesarza Ottona Wielkiego 
do czasów panowania króla Polski Kazimierza Wielkiego i stanowi 
wykład na temat dziejów piastowskich38. Rozpoczyna się od wstąpie-
nia na tron książęcy Mieczysława Starszego (Mieszka I), następnie 
ukazuje okres bezkrólewia, po czym Stanisław Sarnicki przedstawił 
chronologicznie panujących władców piastowskich: Kazimierza I, 
Bolesława II, Władysława I, Bolesława Krzywoustego, Bolesława 
Chrobrego[?], Mieczysława Młodszego, Władysława i Bolesława Kę-
dzierzawego, Mieczysława Starego, Kazimierza II, Leszka Białego, 
Władysława Laskonogiego, Leszka Białego, Bolesława Wstydliwego, 
Leszka Czarnego, okres bezkrólewia, króla Przemysława, Włady-
sława Łokietka jako króla desygnowanego, króla Wacława, skończył 
na panowaniu Władysława Łokietka39. W ekskursach zamieszczonych 
w Księdze VI przedstawione zostały wydarzenia, w szczególności 
konfl ikty między Polską a sąsiadującymi ziemiami litewskimi, ruski-
mi, pruskimi, mazowieckimi i infl anckimi40. Jak zaznacza Hans-Jür-
gen Bömelburg, w Księdze VI Stanisław Sarnicki przedstawił polską 
historię od ok. 1220 roku, obejmującą północną część Europy Środ-
kowo-Wschodniej, z zaznaczeniem stosunków Polski z sąsiednimi 
organizmami państwowymi41. Stanisław Sarnicki przy opracowaniu 
Księgi VI korzystał z dzieła Macieja Stryjkowskiego pt. Kronika pol-
ska, litewska, źmódzka i wszystkiej Rusi oraz Aleksandra Gwagnina 
pt. Sarmatiae Europae descriptio42. 

37 J. Zieliński, op. cit., s. 14–15.
38 H. Barycz, Wojski sandomierski..., op. cit., s. 78.
39 S. Sarnicki, Annales..., op. cit., s. 321.
40 Ibidem, s. 272–274 i 318–322. „Epitome chronicorum Lithuanicorum, Russiae, 
Prussiae, Mazouiae & Liuoniae, ubi discutiuntur quaedam dubia occurentia in eis. 
Ita autem res utriusque gentis collatae interese melius, ut purpura iuxta purpuram, 
dignoscenturˮ. W Księdze VI wymienionych zostało przez Stanisława Sarnickiego 
14 „expeditioˮ.
41 H.-J. Bömelburg, op. cit., s. 243.
42 Ibidem, s. 244.
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Księga VII poświęcona jest czasom przedjagiellońskim i jagiel-
lońskim, od panowania Kazimierza Wielkiego do wstąpienia na tron 
Polski Stefana Batorego43. W kolejności chronologicznej zostali przed-
stawieni polscy władcy od Kazimierza Wielkiego przez Ludwika Wę-
gierskiego, okres bezkrólewia, Władysława Jagiełłę, Władysława III,
Kazimierza III, Jana Olbrachta, Aleksandra, Zygmunta, kończąc 
na panowaniu Zygmunta Augusta44. Stanisław Sarnicki w odniesieniu 
do wydarzeń po 1386 roku przedstawił w ekskursach swoje refl eksje 
dotyczące wspólnych polsko-litewskich zgromadzeń stanowych, wi-
dząc w nich kontynuację elementów historii litewskiej, ruskiej i pru-
skiej45. Informacje na temat historii litewskiej i ruskiej pozyskał z dzieł 
Macieja Stryjkowskiego i Aleksandra Gwagnina. Relacje polsko-li-
tewskie po zawarciu unii realnej na sejmie lubelskim w 1569 roku 
spowodowały konieczność uwzględnienia historii partnera unii w pol-
skich dziejach narodowych, z zachowaniem odpowiednich proporcji46. 
Osiągnięte to zostało przez Sarnickiego za pomocą wyodrębnienia 
z historii polskiej i zaznaczenia jako obcej polskim dziejom historii 
litewskiej, ruskiej i pruskiej przez zastosowanie formy ekskursu oraz 
zaznaczenie tego kursywą. Według Hansa-Jürgena Bömelburga zasto-
sowanie ekskursów spowodowało powstanie opisu dziejów, charak-
teryzującego się brakiem syntetycznego oraz czytelnego układu kon-
strukcyjnego, który by integrował różne historie narodowe47. Księga 
VII Annales, sive de origine et rebus gestis Polonorum et Lithuanorum 
Libri VIII Stanisława Sarnickiego powstała w oparciu o źródłową pod-
stawę kroniki Macieja Kromera sięgającą do 1506 roku, dzieła Josta 
Ludwika Decjusza zatytułowanego De Sigismundi regis temporibus, 
43 H. Barycz, Wojski sandomierski..., op. cit., s. 78.
44 S. Sarnicki, Annales…, op. cit., s. 402.
45 Ibidem, s. 338. Stanisław Sarnicki przedstawił następujacą uwagę wstępną 
„Dixeram superius, me deinceps res Lithuanorum, per seriem Comitiorum, instar 
epitomes, consignaturum, hoc iam nunc praestandum est. Nam historici varia 
methodo texere solent historias ; alii per Pontifi cum vitas; alii per Imperatorum 
mutationes; alii per Regum aetates procedunt, nos hic per comitiorum, seu 
conventum celebrationes rem totam edisseremus“. Wymienił 10 ekskursów do 
różnych „conventiˮ oraz jeden zaznaczony kursywą obszerny ekskurs, s. 374−379.
46 H.-J. Bömelburg, op. cit., s. 244. 
47 Ibidem, s. 244.
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obejmującego pierwsze lata panowania Zygmunta I Starego (1506–
1516), a ponadto nawiązywała do dzieła Aleksandra Gwagnina Rerum 
polonicarum libri tres oraz Marcina Bielskiego zatytułowanego Kro-
nika wszystkiego świata48.

Księga VIII poświęcona została czasom współczesnym autorowi, 
od śmierci Zygmunta Augusta i wstąpienia na tron przez Stefana Bato-
rego49. Powstała w oparciuo wiadomości własne autora. Według opinii 
Józefa Zielińskiego, Stanisław Sarnicki nie wykazał się oryginalnym 
zasobem źródłowym przy opisie współczesnych czasów batoriańskich, 
przez co Księga VIII Annales w bardzo ograniczony sposób dostarcza 
nowych wiadomości o tym okresie50. Wyjątek stanowił opis Rzeczpo-
spolitej Babińskiej sporządzony przez Stanisława Sarnickiego, który 
pod względem objętości zajmuje więcej miejsca, aniżeli opis niejedne-
go władcy. Opis ten został zakwestionowany przez badacza i wydawcę 
aktów Rzeczpospolitej Babińskiej Stanisława Windakiewicza, nazwa-
ny został przez niego zdradliwym. Jeszcze bardziej negatywny osąd 
wyraził Julian Bartoszewicz, który określił go jako przejaw pospolitej 
reklamy51. Pomijając dyskusję o wartości tego przekazu, należy stwier-
dzić, że dzięki Stanisławowi Sarnickiemu zachowało się jedno z naj-
starszych źródeł opisowych, z których czerpać możemy wiadomości 
o tym unikatowym przejawie życia i obyczajowości szlachty polskiej 
2. poł. XVI wieku, jakim była Rzeczpospolita Babińska52. Skąpy ma-
teriał źródłowy zastosowany w konstrukcji Księgi VIII Annales, zo-
stał dostrzeżony przez Stanisława Sarnickiego, który na jej początku, 
przed opisem panowania Stefana Batorego tak tłumaczył swoje inten-
cje: „Co się stało po śmierci Zygmunta Augusta, a zwłaszcza pod pa-
nowaniem Stefana pierwszego wypada krótko opisać zarówno wybo-
ry, jak i obchodzone świętowanie. W rzeczywistości jednak większość 
z tych rzeczy powinna podlegać wyjaśnieniu, ponieważ z pewnych 
powodów przyjąć należy aby nie były one uznane i niedopuszczone 

48 J. Zieliński, op. cit., s. 16–17.
49 S. Sarnicki, Annales…, op. cit., s. 403; H. Barycz, Wojski sandomierski…, op. 
cit., s. 78.
50 J. Zieliński, op. cit., s. 18.
51 S. Windakiewicz, Akta Rzeczypospolitej Babińskiej, Kraków 1894, s. 6.
52 J. Zieliński, op. cit., s. 18.
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do wyjaśnieniaˮ53. Obietnica wyrażona w tych słowach Stanisława 
Sarnickiego nigdy nie doczekała się realizacji, co spowodowało, że 
inni historycy podjęli próbę opracowania w sposób rzetelny rządów 
Stefana Batorego jako króla Polski.

Zasadniczym założeniem, które miało wydobyć pełną starożytność 
Słowian i narodu polskiego przedstawioną przez niego w pierwszej 
części Annales, było stwierdzenie zmienności nazewnictwa wszyst-
kich ludów. W myśl tej zasady odróżniono cztery wielkie nawar-
stwienia w obrębie Słowian: Sarmaci stanowiący warstwę rolniczą, 
Wandalowie, którzy wyłonili z siebie stan rycerski, Słowianie oraz 
Lechici-Polacy. Każde z wymienionych nawarstwień według Sarnic-
kiego zachowało ciągłość etniczną z następną wielką wspólnotą, co 
doprowadziło do występowania mnogości nazewnictwa ludów, któ-
re Sarnicki w odpowiedni sposób usystematyzował54. Według zasady 
rozszczepialności regionalnej przyjętej przez Stanisława Sarnickiego, 
nazewnictwo w obrębie poszczególnych nawarstwień było uwarunko-
wane: przyjmowaniem nazw plemion od wybitnych władców, przeję-
ciem pierwotnej nazwy poprzednich ludów zamieszkujących określo-
ne terytorium, przyjmowaniem nazw plemion od charakterystycznych 
zwyczajów, skłonności czy zajęć oraz określeniem nazwy plemienia 
od właściwości topografi cznych55. 

Stanisław Sarnicki jako autor Annales, sive de origine et rebus gestis 
Polonorum et Lithuanorum Libri VIII główną zaletę swego dzieła wi-
dział przede wszystkim w nowej periodyzacji dziejów, porządkującej 
rzekomo dotychczasowy chaos, w pomnożeniu i udoskonaleniu dzie-
jów ojczystych i dostosowaniu ich do rozwoju dziejów powszechnych, 
wydobyciu „prawdziwego początku i starożytności narodu polskiego, 
litewskiego, dalej Hunów, Rusinów, Prusaków, Mazowszan ,ˮ określe-
niu granic pierwotnej Sarmacji i ich rozwoju, odparciu „szkodliwe-
goˮ poglądu o siedzibach dawnych Germanów nad Morzem Czarnym, 

53 S. Sarnicki, Annales…, op. cit., s. 403. „Quae acta sint post mortem Sigismundi 
Augusti, et praesertim sub Stefano primo, breuiter comitiis celebratioribus 
describendis ostendemus. Nam latiorem harum rerum expositionem, propter certas 
causas, in aliud tempus reiciendam putavimusˮ.
54 H. Barycz, Wojski sandomierski…, op. cit., s. 78.
55 Ibidem, s. 78.
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wprowadzeniu ustępów o ludach sarmackich, Gotach, Wandalach, 
Hunach, pierwszych mścicielach krzywd doznanych od Rzymian oraz 
przekazaniu zarysu religii i oświaty Sarmatów, Słowian „sive veterum 
Polonorumˮ56. 

Zdaniem Hansa-Jürgena Bömelburga stworzenie Annales, sive de 
origine et rebus gestis Polonorum et Lithuanorum Libri VIII jako ob-
szernej sarmacko-polskiej prahistorii było samodzielnym osiągnię-
ciem Stanisława Sarnickiego na polu konstrukcji historycznej 2. poł. 
XVI wieku57.

Głównym celem tego przedsięwzięcia było współzawodnictwo z in-
nymi europejskimi nacjami oraz próba dorównania narodom posiada-
jącym prahistoryczne dzieje sięgające czasów starożytnych. Odbywało 
się to przy bardzo dużej skromności źródeł dotyczących słowiańsko-
-polskiej historii, w wyniku czego Stanisław Sarnicki zmuszony zo-
stał do wykorzystania wszelkich historycznych przekazów odnoszą-
cych się do całego regionu zamieszkiwanego przez Sarmatów, Ilirów, 
Gotów czy Wandalów58. 

Sarmacko-polska wizja prahistorii wykreowana przez Sarnickiego 
doprowadziła do pogłębienia się współzawodnictwa z niemieckimi 
dziejopisarzami, którzy przyjmując recepcję Anniusa z Viterbo oraz 
własną tradycję historiografi czną uzurpowali sobie prawo do wyłącz-
nego kreowania historii germańsko-niemieckiej w zakresie przestrze-
ni i gentes. Opozycyjne stanowisko Stanisława Sarnickiego wynikało 
bardziej ze strukturalnej wizji Annales, które nie posiadały antynie-
mieckich konotacji ideowych, co błędnie interpretowane było w star-
szej historiografi i59. 

Dzieło Stanisława Sarnickiego Annales, sive de origine et rebus 
gestis Polonorum et Lithuanorum Libri VIII było jeszcze w XVII 
wieku zaliczane do kanonu dziejopisarskich przekazów, potwierdza-
jących chwalebną sarmacko-polską prahistorię, natomiast jego autor 
uznawany był za jednego z podstawowych polskich dziejopisarzy, 
czego przykładem była opinia gdańskiego historyka prawa Johannesa 

56 Ibidem, s. 79.
57 H.-J. Bömelburg, op. cit., s. 244. 
58 Ibidem, s. 244.
59 S. Sarnicki, Annales…, op. cit., s. 240 i 320.
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Schultz-Szuleckiego traktującego Sarnickiego jako świadka koronne-
go prahistorii60. 

Zupełnie inną dziedziną, w której zaznaczył swój wpływ Stanisław 
Sarnicki była działalność religijna wpisująca się w ogólnopolski i ogól-
noeuropejski nurt reformacji szczegółowo przedstawionej w dotych-
czasowej literaturze przedmiotu. Opracowanie powyższe stanowić 
będzie w miarę możliwości dostępności źródłowej ważnym przyczyn-
kiem ukazującym przejawy sarmatyzmu protestanckiego występują-
cego na ziemiach Rzeczpospolitej w XVI wieku61. Przejawy działalno-
ści religijnej uzewnętrzniającej się w postaci posługi duszpasterskiej, 
udziału w licznych zgromadzeniach synodalnych oraz w piśmien-
nictwie polemiczno-dogmatycznym  Stanisława Sarnickiego, przed-
stawione zostaną w zakresie czasowym obejmującym pierwsze lata 
wprowadzania i organizacji Kościoła protestanckiego w Małopolsce. 
Z uwagi na obszerny materiał źródłowy dotyczący reformacji i udzia-
łu w niej Stanisława Sarnickiego, autor zmuszony jest ograniczyć się 
do przedstawienia pierwszych lat, z pominięciem całego 30-lecia re-
formacyjnej aktywności. Działalność religijna Stanisława Sarnickie-
go związana była z bogatą twórczością polemiczno-teologiczną, która 
wynikała z pełnionych przez niego funkcji w małopolskim Zborze 
protestanckim do 1582 roku. W okresie tym, mniej znanym w działal-
ności religijnej Stanisława Sarnickiego, zapoczątkowanym udziałem 
w synodzie generalnym sandomierskim w 1570 roku obejmującym 12 
lat czynnej pracy zborowej, jak i bez pełnienia kluczowych funkcji 
kościelnych, ten kalwiński działacz reformacyjny kontynuował swoje 
wystąpienia skierowane przeciwko braciom polskim pod kątem dys-
kusji teologicznych, głównie biorąc w obronę dogmat o Trójcy Świę-
tej, co doprowadziło do czasowej dezintegracji struktur małopolskie-
go Kościoła ewangelickiego i jego podziału na Zbór większy i Zbór 
mniejszy. Następną kwestią w działalności religijnej Stanisława Sar-

60 J. Schultz, Tractatus historico-politicus de Polonia nunqam tributari, autore 
Johanne Schltzio, J.U.D. ejusd. ac histor. profess. publ. et Gymn. Gedan. Inspectore, 
Gedani 1694, s. 56. „Hanc, qui expetis, Stanislai Sarnicii Annales L.2.3.4. Polon. 
consule suffi  cit rem ita deduxisseˮ.
61 W. Sławiński, Stanisław Sarnicki jako działacz reformacyjny, „Czasy Nowożytne. 
Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku”  2005, 
t. 18–19, s. 69–113.
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nickiego, rzadziej poruszaną w dotychczasowej literaturze poświęco-
nej ruchowi reformacyjnemu, jest próba powołania Kościoła narodo-
wego, którego gorącym zwolennikiem był król Zygmunt II August. 
W działaniach zarówno duchowieństwa Kościoła katolickiego, jak 
i czołowych przywódców wyznań reformowanych, w tym i Sarnickie-
go odnaleźć można przejawy sarmackiego postrzegania jedności pań-
stwa, które oczywiście nie manifestowało się jako troska wszystkich 
hierarchów kościelnych w rozumieniu tego samego celu62.

Jak zaznaczał Stanisław Bodniak, około 1550 roku Stanisław Sar-
nicki przebywał już w majątku swojego ojca, gdzie na terenie Mokrego 
Lipia zamienił katolicki kościół parafi alny na zbór protestancki63. Do-
wodem potwierdzającym obecność Sarnickiego w rodowej miejsco-
wości na Chełmszczyźnie po zakończeniu studiów zagranicznych jest 
relacja jego jedynego syna Jana Sarnickiego64. Na podstawie relacji ks. 
Jana Sarnickiego, która została przywołana przez Kazimierza Socha-
niewicza wiadomo, że: „(…) A ten o[j]ciec mój stud[i]ując w Niem-
czech z Lutra i Filipa Melanchtona, tam się zaraził heretyctwem”65. 

Według tego autora wprowadzenie protestantyzmu do Mokrego Lipia 
przez Stanisława Sarnickiego przedstawiało się następująco: „Naprzod 
tedy ten kościół był sprofanowany na luterją po śmierci niejakiego księ-
dza Piotra Borowskiego (...) A. D-ni 1547-mo. (…). A ten kościół stał 
w heretyzmie lat 59, którą herezję wprowadził był mój o[j]ciec przerze-
czony Stanisław Sarnicki,z przyzwoleniem Latyczyńskich kolatorów”66. 

W przekazie ks. Jana Sarnickiego pojawiają się również wiadomości 
dotyczące pierwszego ministra zboru kalwińskiego, jak również prawa 
62 C. Frankiewicz, Starania Zygmunta Augusta w Rzymie o sobór narodowy 
(1555–1565), „Reformacja w Polsce”1922, t. 2, s. 266–271; Relacye Nuncyuszów 
Apostolskich i innych w Polsce od roku 1548 do 1690, wyd. E. Rykaczewski, t. 1, 
Berlin 1864, s. 29–32; W. Polak, O dobro wspólne i egzekucję praw. Sejm 1565 r. 
w Piotrkowie, Toruń 2004, s. 118.
63 S. Bodniak, Dwóch czy jeden Sarnicki?, „Reformacja w Polsce” 1924, t. 2, 
s. 126–131.
64 Archiwum Państwowe w Lublinie, Księgi ziemskie krasnostawskie, sygn. 18 
(za lata 1606–1611), k. 361.
65 K. Sochaniewicz, Sarniccy i zbór w Mokrem Lipiu na Chełmszczyźnie, 
„Reformacja w Polsce” 1924,  t. 3, s. 124.
66 Ibidem, s. 124. 
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patronatu kościoła w Mokrem Lipiu, na podstawie którego kolatorem 
była zarówno rodzina Latyczyńskich, jak i Sarnickich. Ks. Jan Sarnic-
ki tak pisze: 

(…) najpierwszy był minister, tu odprawując według profesji augustańskiej [kon-
fesji augsburskiej], niejaki, zwał się Georgius Pontanus z Mościsk, z przemyskiej 
ziemie był rodem. Począwszy tedy od tego Jerzego było ministrów nr 9 aż do tego 
przeszłego Sebastjana, który był jeszcze za żywota ojca mego i po śmierci jego ze 
12 niedziel (…), tamtą ojczyznę po śmierci ojca mego objął[em]. A skoro po pogrze-
bie kazałem ministrowi od kościoła i z najmilszą jego panią małż[on]ąko [!] prowa-
dzić się etc. etc.[wyprowadzić się]. Zatym panowie Latyczyńscy Krzysztof i Stefan 
chcieli zaś podać ministra, bo oni byli ewangelicy. Podzywając się być kollatorami, 
mając do tego prawo ius patronatus albo podawania plebana według zapisu komu-
tacji, którego zapis mieli ojcowie ich z babą moją Helżbietą Sarnicką z Gorzkowa 
Gorzkowską albo Olechowca i synami jej, to jest ojcem moim i stryjami mojemi 
Janem i Mikołajem Sarnickiemi uczyniony in anno 1545. I tak porządek miałby 
iść perpetuis temporibus: ta kondycja sub vadio mille marcarum etc.,a także mini-
stry przeszłe panowie Latyczyńscy za plebany w ten porządek albo alternate wtrą-
cali, poczynając je liczyć od Georgiusa Pontana, a jeszcze przed nim od księdza 
Sobeszczyanskiego, katolickiego plebana albo komendarza wyżej pomienionego 
[wymienionego], lecz im to nie poszło, gdyż się to pokazało, że ci intruzowie mini-
strowie albo lupi rapaces nie należeli do tego porządku i alternaty; i ponieważ ko-
ściół jest fundowany na katolicką albo rzymską wiarę, a nie kalwińską, i probowało 
się im to funduszem, którym miał na ten czas w schowaniu u siebie własny sam 
oryginał autentycznie w te słowa albo sens, jak opisano i aprobowano w dekretach 
trybunalskich względem dziesięciny Tworzyczowskiej, Sąciaskiej i Latyczyńskiej, 
także i zapisem albo kommutacją, która także opiewa, że prezbitery wielebne ka-
płany mają podawać, nie ministry, którymi ten tytuł nie służy, a tuż u nich synody 
albo seniorowie podają ministry. Druga i to była między nami niemała kontrower-
sja, kto miał pierwszy podać po tej desolacji kościoła, czy panom Latyczyńskim 
czy panom Sarnickim haeredibus in Lipie (...)67. 

Przeprowadzając analizę czasową, informacja ks. Jana Sarnickiego, 
biorąc pod uwagę rok urodzenia Stanisława Sarnickiego, czyli 1532, 
wydaje się mało prawdopodobna. Oddajmy raz jeszcze głos synowi 

67 K. Sochaniewicz, op. cit., s. 124.
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Stanisława – ks. Janowi Sarnickiemu, który tak relacjonuje początki 
wprowadzenia protestantyzmu w dobrach Sarnickich: „(...) ten kościół 
lipski bywał tum ich, kiedy się z przodku tej Ewangelii piątej nie mo-
gli nasycić  i w Koronie najpierwsze te dwa kościoły ewangelickie 
w Pińczowie i tu w Lipiu”, co przesuwa wprowadzenie wiary ewan-
gelickiej na rok 1550, odnotowany w dokumentach źródłowych jako 
zamienienie pińczowskiego kościoła katolickiego na zbór protestanc-
ki68. Dodatkowym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem 
protestantyzmu przez Stanisława Sarnickiego przed 1550 rokiem jest 
relacja jego syna, wspomnianego już ks. Jana Sarnickiego, który obej-
mując parafi ę sprzeciwił się ewangelikom Latyczyńskim, przywołując 
dokument wystawiony w 1545 roku czyniący z Sarnickich i Latyczyń-
skich kolektorów świątyni w obrządku rzymskokatolickim. Kwestia 
dokładnego ustalenia wprowadzenia przez Stanisława Sarnickiego 
protestantyzmu w Mokrem Lipiu jest nadal dyskusyjna, ze względu 
na brak dokładności w określeniu daty urodzin Sarnickiego, któ-
ry mógł przyjść na świat znacznie wcześniej niż to się podaje, skoro 
na spotkaniu w Krzecięcicach między 6 i 8 oraz 14 i 16 grudnia 1556 
roku witał poselstwo braci czeskich „z młodzieńcem swym [to jest 
synem] Ioannesem”69. 

Na podstawie przekazów źródłowych Stanisław Sarnicki w lutym 
i lipcu 1553 roku przebywał w Małopolsce, gdzie po synodzie w Słom-
nikach został przez Feliksa Krucigera ok. 25 listopada 1554 roku ordy-
nowany na ministra, czyli pastora protestanckiego. Po uzyskaniu tak 
zaszczytnej funkcji wraz z innymi przedstawicielami rodzącego się 
Zboru protestanckiego, którzy rekrutowali się z byłych księży katolic-
kich i świeckich wyznawców, wziął udział w uroczystej i publicznej 
ceremonii wyrzeczenia się „błędów papieskich”70. Na Boże Narodze-

68 Ibidem, s. 117. Autor w artykule tym opowiada się za datą 1547 r. jako 
przypuszczalną wprowadzenia protestantyzmu w Mokrem Lipiu, co jednak jest 
mało prawdopodobne ze względu na zbyt wczesny wiek Stanisława Sarnickiego 
(miałby wówczas 15 lat); W. Urban, Dwa szkice z dziejów reformacji, Kielce 1991, 
s. 56–60. Autor przedstawia w pracy powyższej pierwsze kościoły katolickie 
na terenie Małopolski, które zostały przekształcone w zbory ewangelickie.
69 Akta synodów różnowierczych w Polsce, (dalej: ASR), wyd. M. Sipayłło, t. 1, 
1550–1559, Warszawa 1966, s. 105.
70 ASR, t. 1, s. 2.
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nie tego roku Stanisław Sarnicki w dobrach Jana Bonera rozpoczął 
działalność religijną poprzez odprawianie nabożeństw protestanckich, 
co doprowadziło do zdecydowanej reakcji kapituły krakowskiej71. Pier-
wotna działalność duszpasterska Sarnickiego jako księdza katolickie-
go jest dyskusyjna, zważywszy jego miejsce i czas studiów, co jednak 
nie było odstępstwem od zasady potwierdzającej częste apostazje niż-
szego duchowieństwa katolickiego na protestantyzm72. Sarnicki będąc 
najmłodszym synem przejawiającym zdolności intelektualne praw-
dopodobnie sprawował posługę księdza katolickiego, co dawało mu 
przygotowanie teologiczne i umożliwiło dodatkowo po zakończeniu 
studiów w Wittenberdze i Genewie rozpoczęcie kariery protestanckie-
go ministra. Jak twierdził Stanisław Bodniak, po zakończeniu studiów 
Sarnicki przyjął święcenia i głosił kazania w klasztorze franciszka-
nów w Krakowie, po czym, jak inni duchowni katoliccy, mógł przejść 
na protestantyzm73. Na podstawie przekazów źródłowych wiadomo, 
że 5 stycznia 1555 roku kapituła krakowska napominała Jana Bonera, 
aby ten oddalił ze swojego otoczenia Sarnickiego, ponieważ zarzucano 
mu apostazję i określano mianem „sacredotem quendam apostatam”, 
co wiązało się z głoszonymi kazaniami u oo. Franciszkanów „in aede 
conventuali sancti Francisci”74

71 ASR, t. 1, s. 4; B. Kumor, Historia Kościoła (cz. 5). Czasy nowożytne. Rozłam 
w chrześcijaństwie zachodnim, Lublin 2002, s. 147.
72 ASR, t. 1, s. 1. Apostazja na protestantyzm na terenie Małopolski objęła w latach 
40, XVI w. m.in. Jana Koźmińczyka, Wawrzyńca Dyskordiusa, Feliksa Krucigera, 
Jakuba Sylwiusza oraz znanych ze swojej późniejszej działalności Wojciecha z Iłży 
oraz Szymona Zaciusza z Proszowic. Należy w tym miejscu nadmienić , iż „nowi” 
ewangeliccy duchowni nie posiadali przygotowania dogmatyczno-teologicznego 
zasad przyjmowanej konfesji. 
73 S. Bodniak, op. cit., s. 128; H. Kowalska, J. Sikorski, Stanisław Sarnicki, [w:] 
Polski Słownik Biografi czny (dalej: PSB), t. 35, Warszawa–Kraków 1994, s. 217–
223.
74 Archiwum Archidiecezjalne w Krakowie, Acta actorum Capitulae cracoviensis, V, 
f. 178 b, 4 I 1555. De haeretico Sarniczki: „...admonendum etiam ...d. Chelmensem 
(Bonera) mandaverunt quod sacredotem quendam apostatam et hominem 
haereticum Sarnicki dictum in aede conventali sancti Francisci primum, proximis 
Natalis domini diebus, deinde et domi suae privatim ad concionandum verbum 
Dei et spargendos in vulgus errores haereticos et impia dogmata admisit, promovit 
eisque in hoc patrocinatus sit...”.
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Ostra reakcja przedstawicieli kapituły krakowskiej wynikała z nie-
pokojących wieści dobiegających zarówno z sejmików szlacheckich, 
jak i kręgów protestanckich na terenie ziemi krakowskiej, dotyczących 
interpretacji wyroków sądów biskupich, co miało znaleźć rozwiązanie 
na planowanym sejmie w 1555 roku, którego zwołanie przewidywał 
Zygmunt II August75. Osobną kwestią była sprawa zwołania synodu 
narodowego, którego tematem była przyszłość Kościoła w Rzeczpo-
spolitej, o co zabiegali zarówno przedstawiciele Kościoła katolickiego, 
jak i wyznań reformowanych. Uwidoczniło się to w czasie zjazdu hie-
rarchów Kościoła katolickiego z prymasem Maciejem Dzierzgowskim 
oraz biskupami Jakubem Uchańskim i Andrzejem Zebrzydowskim 
z protestantami w Piotrkowie w listopadzie 1554 roku76. Hierarchowie 
katoliccy dopuszczali w pewnym zakresie udział w obradach prote-
stantów, w odróżnieniu od stanowiska biskupa warmińskiego Stani-
sława Hozjusza, który był przeciwnikiem wspólnych obrad z przedsta-
wicielami wyznań reformowanych i proponował czekać do przyjazdu 
legata papieskiego. Konsekwencją tego był brak quorum, co uniemoż-
liwiło formalne uznanie wspólnego zjazdu katolików i protestantów 
za synod narodowy77. 

W czasie obrad synodu w Słomnikach, szlachta różnowiercza de-
batowała również nad projektem Franciszka Stankara, który przedsta-
wił zebranym propozycję konfesji sporządzonej pod wpływem uwag 
Jana Ostroroga. Dzieło zatytułowane Canones Reformationis Eccle-
siarum Polonicorum porównywane było z obowiązującą powszechnie 
dla Zboru kalwińskiego konfesją kolońską współautorstwa Filipa Me-
lanchtona, ale nie zyskało ostatecznie akceptacji zebranych. Z projektu 
konfesji zaproponowanej przez Franciszka Stankara przyjęto wówczas 
jedynie formę nabożeństw i ceremonii, które charakteryzowały mało-

75 W. Zakrzewski, Powstanie i wzrost reformacji w Polsce, Lipsk 1870, s. 70; 
J. Bukowski, Dzieje reformacjiw Polsce od wejścia jej do Polski aż do jej upadku, 
t. 2, Kraków 1886, s. 191–236.
76 W. Pociecha, Mikołaj Dzierzgowski, prymas Polski, „Nasza Przyszłość” 1947, 
t. 2, s. 86–87.
77 Idem, Mikołaj Dzierzgowski, [w:] PSB, t. 6, Warszawa–Kraków 1948, s. 148; 
H. Kowalska, Działalność reformatorska Jana Łaskiego w Polsce 1556–1560, 
Wrocław 1969, s. 10–11. 
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polski Zbór kalwiński78. Pomijając kwestie dogmatyczno-teologiczne, 
których wyrazicielem był w przyszłości Stanisław Sarnicki, zgłoszono 
wówczas po raz pierwszy publicznie postulat podjęcia rozmów z brać-
mi czeskimi, dostrzegając ich bogobojność oraz skrupulatne przestrze-
ganie Słowa Bożego, zwłaszcza w kwestiach doktrynalnych, ceremo-
niach i dyscyplinie kościelnej79. 

Pierwsze rozmowy między przedstawicielami małopolskiego Zboru 
kalwińskiego z braćmi czeskimi zostały zainicjowane przez superin-
tendenta Zboru małopolskiego Feliksa Krucigera, który nieformalne 
kontakty z Jednotą Bracką utrzymywał od roku 1550. Początkowo 
rozmawiano w Krzcięcicach 18 marca 1555 roku w dobrach Hieroni-
ma Filipowskiego, a następnie rozmowy kontynuowano w Gołucho-
wie Rafała Leszczyńskiego między 25 a 27 marca 1555 roku80. Wśród 
przedstawicieli reprezentujących Zbór kalwiński byli m.in. Feliks 
Kruciger, Aleksander Vitrelin, Grzegorz Paweł i Marcin Krowicki, 
a także Stanisław Sarnicki, który w czasie rozmów z braćmi czeskimi 
przebywał krótko w Wittenberdze, prawdopodobnie w celu spotkania 
z Filipem Melanchtonem oraz nabycia książek z zakresu dogmatycz-
no-teologicznego81. W działalności reformacyjnej Stanisława Sarnic-
kiego fascynację poglądami tego teologa zauważył i odnotował Jerzy 
Izrael, jeden z przedstawicieli Jednoty Brackiej, której członkowie 
prowadzili dysputy dogmatyczno-teologiczne z kalwinami małopol-
skimi w celu zawiązania unii kościelnej. W jego opinii wśród mało-
polskich wyznawców kalwinizmu występowało wielkie zróżnicowa-
nie poglądów w zależności od poruszanego problemu obejmującego 
kwestię pokuty, Wieczerzy Pańskiej czy natury sakramentów. Podział 
w światopoglądzie na kwestie dogmatyczne wyróżniał zwolenników 
nauk Kalwina, braci czeskich, luteranów oraz tych, którzy studiowa-
li w Wittenberdze i utrzymywali kontakty z Filipem Melanchtonem. 
Jako jeden z głównych przywódców Jednoty Brackiej Jerzy Izrael pre-

78 ASR, t. 1, s. 3; J. Lehmann, Konfesja Sandomierska na tle innych konfesji w Polsce 
XVI w., Warszawa 1937, s. 20–26; W. Urban, Dwa szkice z dziejów reformacji, 
Kielce 1981, s. 91–97.
79 ASR, t. 1, s. 3.
80 ASR, t. 1, s. 5, 8, 15.
81 W. Sławiński, op. cit., s. 75.
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zentował stanowisko, iż Stanisław Sarnicki daleki był pod względem 
dogmatycznym od wartości wyznawanych przez braci czeskich, a tym 
samym nie był zainteresowany unią kościelną między tymi wyznania-
mi reformowanymi82. 

Dyskusja między kalwinami małopolskimi a braćmi czeskimi 
w kwestii ewentualnej unii kościelnej zbiegła się w czasie ze zbliża-
jącym się sejmem, w czasie którego Zygmunt II August, obiecywał 
ustosunkować się do spraw religijnych, co zostało zapowiedziane 
w instrukcjach królewskich na sejmiki83. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem w działalności organizacyjnej 
Zboru protestanckiego w Małopolsce był synod pińczowski zapocząt-
kowany 1 maja 1555 roku, na którym w znaczący sposób wyróżnił się 
Stanisław Sarnicki. Tak został on scharakteryzowany: „mąż wyróżnia-
jący się szlachectwem, ale tak jak obdarzony on był umysłem bystrym, 
tak też odznaczał się duchem wyniosłym”, co zapewne wynikało z pro-
testu, jaki wystosował jedynie Sarnicki przeciwko wysyłaniu przez 
szlachtę i ministrów protestanckich listu zapraszającego do Polski Fran-
ciszka Lismanina,  przebywającego wówczas w Szwajcarii zwolennika 
nauk religijnych Jana Kalwina84. Motywacją Stanisława Sarnickiego 
nie było zapewne wówczas zburzenie jedności wyznań reformowanych 
i przejęcie zwierzchnictwa w Zborze protestanckim, którego organi-
zacją zajmował się jako jeden z nielicznych szlacheckich przedstawi-
cieli, jak zauważył Stanisław Lubieniecki85. Sarnicki jako były student 
Uniwersytetu w Wittenberdze mógł po prostu przejawiać antypatię 
w stosunku do działaczy reformacyjnych związanych z ośrodkiem reli-
gijnym skupionym w Genewie, gdzie Franciszek Lismanin przebywał 
w otoczeniu Jana Kalwina, jak również ze względu na powody osobi-
ste, których podstawą była wspólna przeszłość duchownych katolickich 
związanych z krakowskim zakonem franciszkanów86. 

82 ASR, t. 1, s. 12–15.
83 H. Kowalska, op. cit., s. 11.
84 W. Sławiński, op. cit., s. 78.
85 S. Lubieniecki, Historia Reformationis Poloniae, in qua tum Reformatorum, tum 
Amtitrinitariorum orgio et progressus in Polonia et fi nitimis provinciis narrantur, 
Freistadii 1685, wyd. S. Barycz, Warszawa 1971, s. 56–58.
86 H. Barycz, Franciszek Lismanin, [w:] PSB, t. 17, Wrocław 1972, s. 465–470.
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Na synodzie pińczowskim nastąpiło wzmocnienie pozycji Stanisła-
wa Sarnickiego, który wszedł do ścisłego kierownictwa Zboru prote-
stanckiego jako jeden z dwóch diakonów z grona duchownych wraz 
z Marcinem Krowickim oraz świeckimi patronami, w celu zarządza-
nia kwestiami fi nansowymi zboru87. Wśród uchwał synodu pińczow-
skiego było także powzięcie decyzji o potrzebie zjednoczenia małopol-
skiego Zboru protestanckiego z braćmi czeskimi88, wobec czego Sta-
nisław Sarnicki zachował postawę negatywną, postulując zachowanie 
autonomii małopolskiego Zboru protestanckiego wobec Jednoty braci 
czeskich, poprzez spisanie w języku polskim własnej konfesji oraz za-
proszenie do Polski Jana Łaskiego młodszego89. W tym czasie (mię-
dzy 6 a 8 maja 1555 roku) Stanisław Sarnicki uczestniczył w zjeździe 
szlachty różnowierczej w Krzcięcicach, gdzie debatowano o kształcie 
unii kościelnej między małopolskimi kalwinistami a przedstawicie-
lami braci czeskich90. Musiał być negatywnie ustosunkowany wobec 
przyszłej wizji unii kościelnej z braćmi czeskimi, co potwierdziła 
w przyszłości jego nieobecność w czasie synodu w Koźminku.

Brak obecności Stanisława Sarnickiego w czasie synodu w Koźmin-
ku, odbywającego się między 24 sierpnia a 2 września 1555 roku do-
wodzi jego negatywnej postawy wobec unii zawieranej w czasie obrad 
synodu z Jednotą braci czeskich. Mimo jego zdecydowanego sprze-
ciwu 31 sierpnia 1555 roku w czasie synodu wyznań reformowanych 
w Koźminku doszło do zawarcia tzw. „pactum de unione totali” mię-
dzy polskimi różnowiercami, co zostało potwierdzone obecnością po-
selstwa księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna w osobach starosty 
działdowskiego Wilhelma Krzyneckiego z Ronowa oraz osobistego 
kaznodziei księcia pruskiego Jana Funcka91. Jednocześnie zapadły tam 
ustalenia dotyczące podziału kompetencji w małopolskiej organizacji 
kościelnej, której zbory m.in. w Niedźwiedziu, Łańcucie i Dubiecku 
miały przypaść Stanisławowi Sarnickiemu jako sprawującemu funk-

87 H. Kowalska, J. Sikorski, op. cit., s. 217; H. Kowalska, op. cit., s. 21.
88 ASR, t. 1, s. 18.
89 ASR, t. 1, s. 19−20; H. Kowalska, J. Sikorski, op. cit., s. 217.
90 S. Lubieniecki, op. cit., s. 56, 58; H. Kowalska, op. cit., s. 21.
91 ASR, t. 1, s. 20.
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cję superintendenta kalwińskiej prowincji ruskiej92. Z badań Wojcie-
cha Sławińskiego wynika, że w czasie synodu w Koźminku ustalono 
również terytorialny zakres sprawowanych obowiązków kościelnych 
przez Erazma Glicznera, późniejszego superintendenta zborów konfe-
sji augsburskiej w Wielkopolsce, któremu przypadły wówczas zbory 
w Chmielniku i Bobowej93. Głównym postanowieniem synodu w Koź-
minku było zawarcie unii między małopolskim Zborem kalwińskim 
a Jednotą braci czeskich prowincji małopolskiej, na podstawie której 
przyjęto podstawę dogmatyczną Jednoty Brackiej z zachowaniem roz-
dzielności samorządu kościelnego94. 

Przedstawiciele małopolskiego Zboru kalwińskiego z czasem mie-
li przejąć liturgię braci czeskich oraz porzucić swoje obrządki i ce-
remonie. Spotkało się to ze sprzeciwem Stanisława Sarnickiego, 
który, podobnie jak jego patron Jan Boner, zaproponował wezwa-
nie do Polski Jana Kalwina oraz spisanie w języku polskim własnej 
konfesji, co zakończyło się wystosowaniem listu zapraszającego re-
formatora do Polski95. Potwierdzeniem zawartego kompromisu było 
uroczyste nabożeństwo odprawione 1 września 1555 roku, w czasie 
którego, zgodnie z wymaganiami ceremonii braci czeskich przy-
jęto „kilku ludzi triusque sexus ku uczestnictwu Pana Chrystusa”, 
a następnie gdy zebrało się większe grono zarówno Jednoty Brac-
kiej, jak i Zboru kalwińskiego „Wieczerza Pańska sprawowana była. 
A tak służebnicy albo ministrowie ich z naszymi a panowie ich
z naszymi szli do Stołu Pańskiego”96.  

Zawarta unia kościelna w Koźminku, zdaniem znawcy wpływu 
relacji wyznaniowych na życie polityczne, Wojciecha Sławińskiego, 
oprócz motywacji czysto religijnej, czego wyrazem była działalność 
Hieronima Filipowskiego oraz Feliksa Krucigera, uwarunkowana 

92 O. Bartel, Marcin Luter w Polsce, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1962,
 t. 7, s. 39–40. 
93 W. Sławiński, Erazm Gliczner wobec Zgody Sandomierskiej. Przyczynek 
do biografi i, „Czasy Nowożytne. Periodyk poświęcony dziejom polskim 
i powszechnym od XV do XX wieku” 2003, t. 15, s. 10–11.
94 ASR, t. 1, s. 18–45.
95 H. Kowalska, J. Sikorski, op. cit.
96 ASR, t. 1, s. 42–44.
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była względami politycznymi97. Pomyślny dla różnowierców prze-
bieg sejmu piotrkowskiego, ustalający wspólne wyznanie wiary dla 
polskich protestantów, został podbudowany połączeniem dwóch róż-
nowierczych Kościołów w jeden. Odbyło się to przy dużym współ-
udziale przedstawicieli Jednoty Brackiej, która reprezentowana była 
m.in przez: Jana Czernego, Jerzego Izraela, Jana Lorenca oraz Jana 
Rokitę. Zwracali oni uwagę bardziej na kwestie duszpasterskie niż, 
jak większość delegatów małopolskich, na problemy organizacyjne98. 
Przedstawiona powyżej złożoność zagadnienia unii kościelnej mię-
dzy małopolskim Zborem kalwińskim a braćmi czeskimi wynikała 
z obawy o polityczną ingerencję świeckich patronów jaka towarzy-
szyła reprezentacji braci czeskich oraz o powierzchowne traktowanie 
ich konfesji, przejawiane przez innych delegatów małopolskich, któ-
rzy marginalizując zagadnienia liturgii oraz kwestii dogmatycznych 
bez głębszych dyskusji dążyli do jak najszybszego podpisania unii, na-
wet wbrew opinii większości członków swego Kościoła99. Należy pod-
kreślić, że tylko część przedstawicieli małopolskiego Zboru kalwiń-
skiego, bardziej uwrażliwiona i świadoma zagadnień doktrynalnych 
m.in. dotyczących kwestii chrystologicznych100, dążyła do radykalniej-
szego wzmocnienia pozycji Kościoła w obrębie Rzeczpospolitej101.

Kolejny raz chęć budowania silnej pozycji w małopolskim Zborze 
kalwińskim przez Stanisława Sarnickiego zaznaczyła się w czasie 
zjazdu ministrów małopolskiego Zboru kalwińskiego w Iwanowicach 
pod Krakowem we wrześniu 1555 roku, w czasie którego Stanisław 
Sarnicki otrzymał potwierdzenie nominacji na diakona i jednocześnie 
został oddelegowany na ministra do Niedźwiedzi w dobrach Stani-
sława Mateusza Stadnickiego102. Powyżej przedstawione kwestie za-

97 W. Sławiński, op. cit., s. 79.
98 ASR, t. 1, s. 19–20.
99 W. Sławiński, op. cit., s. 80.
100 K. Górski, Grzegorz Paweł z Brzezin. Monografi a z dziejów polskiej literatury 
ariańskiej XVI wieku, Kraków 1929,s. 36; J. Jasnowski, Piotr z Goniądza. Życie, 
działalność i pisma. Studium z dziejów ruchu religijnego w Polsce w drugiej połowie 
XVI stulecia, „Przegląd Historyczny” 1936, t. 33, s. 11.
101 ASR, t. 1, s. 19–20, 38, 41; H. Kowalska, op. cit., s. 21–23.
102 H. Kowalska, J. Sikorski, op. cit.
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równo dotyczące doktrynalnego, jak i politycznego związku między 
małopolskim Zborem kalwińskim a braćmi czeskimi powodowały, 
że zawarta unia w Koźminku z góry skazana była na niepowodzenie. 
Według zamysłów małopolskiej szlachty różnowierczej była jednym 
z elementów służących do zwołania soboru narodowego jednoczącego 
wszystkie odłamy wyznań reformowanych.

Determinacja szlachty różnowierczej dotycząca realizacji tych pla-
nów objawiła się parę miesięcy później w czasie synodu w Seceminie, 
odbywającym się między 21 a 29 stycznia 1556 roku, kiedy ponownie 
rozważano zasady nawiązania rozmów służących zjednoczeniu odła-
mów wyznań reformowanych. W rozmowach tych brał także udział 
Stanisław Sarnicki, który reprezentował swojego patrona, wpływowe-
go wówczas w kręgach politycznych Jana Bonera. W czasie prowa-
dzonej polemiki synodalnej świeccy patroni dążyli do marginalizacji 
kwestii dogmatycznych i politycznych, co przejawiało się w staraniach 
o odsunięcie od toku dyskusji zależnych ministrów103. 

W czasie secemińskiego synodu doszło do antytrynitarskiego wy-
stąpienia Piotra z Goniądza, który wygłosił i zaprezentował 22 stycz-
nia 1556 roku koncepcję konfesji nazwanej przez jednego z ministrów 
biorących udział w synodzie: „confessio (…) plene blasphemiam in fi -
lium Dei et gloria eius”104. Pomijając wątek polemiczno-dogmatyczny, 
projekt konfesji autorstwa Piotra z Goniądza, był na tyle ciekawy, że 
za radą Stanisława Sarnickiego, autor tego dzieła został wysłany 
do Filipa Melanchtona i świadczył o dużych wpływach luteranizmu 
wśród małopolskich różnowierców zwłaszcza w jego fi lipistycznej 
odmianie105. Oprócz kwestii związanych z teologicznymi podstawa-
mi wyznawanej wiary, czego wyrazem była propozycja nowej kon-
fesji, poruszano w czasie synodu secemińskiego sprawy organizacyj-
ne. Dowodem tego było odciążenie w obowiązkach koordynacyjnych 
Feliksa Krucigera, co nastąpiło poprzez przekazanie części obowiąz-
ków trzem „compresbyterom” w osobach: Grzegorza Pawła ministra 
w Pełsznicy, Jakuba Sylwiusza ministra w Krzcięcicach oraz Stanisła-

103 ASR, t. 1, s. 49–50; A. Jobert, Od Lutra do Mohyły. Polska wobec kryzysu 
chrześcijaństwa 1517–1648, Warszawa 1994, s. 41–43.
104 ASR, t. 1, s. 47–48.
105 S. Lubieniecki, op. cit., s. 111–116.
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wa Sarnickiego ministra w Niedźwiedziu106. Uchwała synodu w Se-
ceminie, powierzająca zwierzchnictwo Zboru samym ministrom była 
zgodna z organizacyjną podstawą obowiązującą w Jednocie Brackiej 
prowincji małopolskiej, nakazującą odsuwanie od kluczowych funkcji 
w życiu kościelnym patronów świeckich, przez co dążono do unieza-
leżnienia od politycznego wpływu na działalność religijną. 

Dopełnieniem działalności religijnej Stanisława Sarnickiego w la-
tach 60. XVI wieku były traktaty polemiczno-dogmatyczne, w których 
ten minister kalwiński prowadził polemikę z przeciwnikami dogmatu 
o istnieniu Trójcy Świętej oraz występował jako zagorzały zwolennik 
narodowego, czyli sarmackiego wymiaru protestantyzmu. Złożoność 
poruszanych zagadnień zmusza autora do zasygnalizowania jedynie 
problemu, który zostanie przedstawiony na podstawie szczegółowej 
analizy dorobku piśmienniczego Stanisława Sarnickiego z zakresu 
teologiczno-dogmatycznego. W jego skład wchodzą takie  dzieła, jak: 
Judicium et censura Ecclesiarum piarum de dogmata in quibusdam 
provinciis septentrinalibus contra adorandam Trinitatem per quodam 
turbulentos noviter sparsa (1563), O uznaniu Pana Boga wszechmogą-
cego troje kazanie (1564), Collatio in qua aperte demonstratur blasphe-
mia Gregorii Pauli Bresinensis, quondam Cracoviensis ministri, adeo 
conformes esse, in trginta nempe articulis doctrinae Arii, ut ovum ovo 
non sit similios (1563) oraz Rozmowa Piotrkowska o Bogu w Trójcy 
jedynym z pozwolenia Zygmunta Augusta króla w czasie sejmu 1565 
przez Sarnickiego Jakóba Sylwiusza i innych prawowiernych Lutera-
nów z Grzegorzem Pauli Brzezińskim i Jerzym Schomannem Antytry-
nitarzam, przez S. Sarnickiego na język polski przełożona (1566)107.

Kolejną dziedziną, z której znany był Stanisław Sarnicki było pi-
śmiennictwo prawno-ustrojowe, świadczące o patriotycznej postawie 
autora oraz wrażliwości na potrzebę przeprowadzenia gruntownych 
reform instytucjonalnych państwa. W tym duchu zostało napisane 
przez niego dzieło z zakresu prawno-ustrojowego pt. Statuta i Metryka 
przywilejów koronnych językiem polskim spisane, i porządkiem pra-
wie przyrodzonym a bardzo snadnym nowo zebrane, przez Stanisława 
Sarnickiego szlachcica i obywatela Chełmskiej ziemie, Woysk. Kra-

106 ASR, t. 1, s. 51–52.
107 K. Estreicher, Bibliografi a polska, cz. 3, t. 16 [S−Sh], Kraków 1929, s. 140–149.
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snostawskiego wydane w Krakowie w 1594 roku. Zakres poruszanej 
problematyki, jak i nowatorstwo w ujmowaniu zagadnień legislacyj-
nych świadczyć może o wielkim zaangażowaniu w proces kodyfi kacji 
prawa polskiego, wpisującej się w działalność głównych przedstawi-
cieli ruchu egzekucyjnego. Stanisław Sarnicki dziełem tym udowod-
nił głębokie przywiązanie do instytucji państwa oraz potrzebę jego 
naprawy w najbardziej newralgicznym obszarze, jakim były podstawy 
ustrojowe oraz sprawnie obowiązujące prawa. 

Dzieło Stanisława Sarnickiego stanowiło kontynuację zamierzeń 
nowożytnej kodyfi kacji prawa polskiego, które zostały zapoczątkowa-
ne tzw. Korekturą praw Mikołaja Taszyckiego z 1532 roku, poprzez 
kolejne próby stworzenia prawnych podstaw zarówno ustrojowych, jak 
i wynikających z form procesowych stosowanych w sądownictwie po-
wszechnym108. Do nich należały kolejne inicjatywy osób prywatnych, 
posiadających jednak doświadczenie jurystyczne z zakresu legislacji, 
czego wyrazem była podjęta przez Jakuba Przyłuskiego inicjatywa 
w postaci dzieła zatytułowanego Prawa, statuty i przywileje Króle-
stwa Polskiego (Leges seu statuta ac privilegia Regni Poloniae) wy-
danego drukiem w 1553 roku109 oraz powstałe 10 lat później Statuta 
Regni Poloniae in ordinem alphabeti digesti autorstwa Jana Herbur-
ta110. W układzie chronologicznym następnym z kolei był zbiór praw 
Stanisława Sarnickiego, nad którym autor pracował od 1588 roku, kie-
dy na sejmie koronacyjnym Zygmunta III Wazy nastąpiło ogłoszenie 
zapotrzebowania na bieżącą kodyfi kację praw. Ostatecznie dzieło Sta-
nisława Sarnickiego z zakresu kodyfi kacji prawa ogłoszono w 1592 
roku przed sejmem, co w konsekwencji doprowadziło do rozesłania 
po wszystkich prawie województwach jego prospektu. Spowodowało 
to, że Statuta i Metryka przywilejów koronnych językiem polskim spi-
sane, uzyskały aprobatę wielu sejmików, które zleciły swoim posłom 
w instrukcjach poselskich przedłożenie pracy Sarnickiego uwadze 
108 A. Sucheni-Grabowska, Obowiązki i prawa królów polskich w opiniach pisarzy 
epoki Odrodzenia, [w:] Między monarchią a demokracją. Studia z dziejów Polski 
XV–XVIII wieku, red. A. Sucheni-Grabowska, M. Żaryn, Warszawa 1994, s. 59–64.
109 Ibidem, s. 64–69.
110 J. Picur, O zbiorze Statuta y przywileje koronne z łacińskiego języka na polskie 
przełożone, nowym porządkiem zebrane autorstwa Jana Herburta, „Folia Iuridica 
Universitatis Wratislaviensisˮ 2017, t. 6, s. 167–192.



 139 

Stanisław Sarnicki – historyk, pastor, patriota

sejmu. Na przykład sejmik średzki zasugerował, aby sejm oddelego-
wał deputowanych komisarzy w celu sprawdzenia dzieła Sarnickiego 
„ku wpatrzeniu się” w jego treść, natomiast sejmik lubelski zapropono-
wał wyasygnowanie środków pieniężnych jako nagrody dla autora111. 
Praca Stanisława Sarnickiego nie była ostatnią próbą uporządkowa-
nia prawnego w Koronie Królestwa Polskiego, czego przejawem było 
ogłoszenie drukiem przez Janusza Januszowskiego w 1600 roku Sta-
tutów, praw i konstytucji koronnych łacińskich i polskich oraz przez 
Pawła Szczerbica Promptuarium statutorum omnium et constitutio-
num Regni Poloniae wydanego w 1604 roku112. 

W Digestvm. O porzadzeniu gruntownym Statutu wedle onej po-
wieści. Qui bene diuidit, bene docet Stanisław Sarnicki zaprezentował 
wyższość układu systematycznego nad alfabetycznym oraz wyjaśnił 
dlaczego dodał obok „legesˮ także wzory dla praktyki. Argumentując 
za zastosowanym układem dzieła, Sarnicki tak pisał: 

(…) A zasię przeciwnym obyczjem, ktoby genus in partes dzielił, iuż iest vitium 
nielada iako iest na przykład ten Statut, który na obiecadło dzielą113. Bo jednej rze-
czy szukając, musi latać po Statucie, które Statuty po kartach są roznie rozciskane. 
Jako na przykład, gdyby kto chciał mieć wiadomość prawa Duchownego, musi na-
przód wejrzeć w literę A, ali się trafi  Abbas. I zaś na końcu w literze S Sacramenta, 
Sacrilegium: dopiero znowu wrócić się na śrzodek, y patrzeć Haereticu, Moniales. 
(…) To tak o każdej rzeczy musi się kłusać czytelnik z myślą swą, tułając się tam 
i sam by szalony w Kanikułę. (…) Y dla tego jako baczę, profectu gruntownego 
w Polszcze nie biorą studenci Iuris: wyjąwszy longo usu, kto torbę długo nosi za 
Rzecznikiem114. 

Autor tego zbioru praw zwracał również uwagę na konieczność ujed-
nolicenia systemu prawnego i uporządkowania praw już istniejących: 

111 H. Kowalska, J. Sikorski, op. cit., s. 222–223.
112 J. Picur, op. cit., s. 183.
113 Stanisław Sarnicki odnosił się głównie do dzieła Jana Herburta, Statuta Regni 
Poloniae in ordinem alphabeti digesta, Kraków 1563, idem, Statuta i przywileje 
koronne, Kraków 1570.
114 Ibidem, s. 6.
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(…) tymże obyczajem, kto zasię totum in species a nie in partes dzieli, też vitium 
nie małe. Jako na przykład: Statut, który przez Króle jako jeden po drugim pano-
wał, dzielą, intitułuiąc: Statut Kazimierzów, Statut Iagełłów, Statut Alexandrów, 
Zygmuntów, etc. Też i tu nieporzytki płyną: Bo y tu całej rzeczy trudno, y ku pa-
mięci, y ku wyrozumieniu jeszcze trudniej jest115. 

Klasyczny podział prawa rzymskiego na „personae, res, actionesˮ 
według Stanisława Sarnickiego był niewystarczający, co znalazło 
wyraz w odmiennym układzie jego pracy oraz negatywnej opinii 
o pracach konstruowanych na takim podziale. Uważał on ponadto, że 
niepraktyczny wymiar takiego dzieła spowodować może zbytnie na-
gromadzenie treści, co w konsekwencji utrudniać będzie korzystanie 
z takiej pracy. Stanisław Sarnicki pisał tak: 

(…) jako y regula defi nitionis w sobie zamyka, jako jest ona diwizia kędy, Statut 
dzielą in personas, res, & actiones: gdyż się żadną miarą, żadnym obyczajem nie 
zmieści, ani wybuduie wszystka materia Statutowa, zostanie iey siła na goli, y nie 
będzie się po szwie porała. Abowiem takiego sposobu rozdział cieśniejszy jest nad 
rzecz która się dzielić ma. Takci jest zaprawdę, żeć to jest to jest diwizia iuris impe-
rialis, jako ex codice Iustiniani na oko to widzieć: ale Institutiones Iustiniani, jeno 
tylko część prawa tę odprawują, którą zową: Diiudicatiua iustitia: y jest to barzo 
własna diuisia Iustitia diiudicatiua116. 

Ponadto uważał, że dotychczasowe zbiory praw były niewystarcza-
jące, gdyż brakowało w nich zapisów dotyczących poszczególnych in-
stancji prawnych, pisał:

„(…) ale tam de universo statu imperij: o Marszałku, o Kancellariiey, o Sey-
miech nic nie traktuje, ani statu i regimen totius imperii nie opisuje, co prawa nasze 
Polskie w sobie zamykają. Otóż Statut Polski szerzey skszydła swe rozciąga, a pra-
wo Cesarskie de specie tylko mówi, to jest de iustitia sorensi seu diiudicatiua. A tak 
ex speciali diuisione czynić generalem, ex particularem vniuersalem, jest to wielkie 
absurdum, y musi się zatym rzecz wszystka łamać y kruszyć (…)117.

115 Ibidem, s. 7.
116 Ibidem, s. 6.
117 Ibidem, s. 7.
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Różnorodność zapisów prawnych i ich nagromadzenie, zdaniem 
Sarnickiego zmusiła go do uwzględnienia całości korektury w jed-
nym miejscu, „(…) Jako ci czynią co Statut dzieląc namieszali nie 
iednostajnych rzeczy y rozmaitych: jako są formy pozwów, zapisów, 
reiestrów, ordinacji żupnych, Uniwersałów, etc. Które rzeczy nie są 
leges właśnie mówiąc, ani tak zwane bądź mogą, jednakże ich opu-
ścić zgoła nie godziło sięˮ118. Na końcu Digestvm, Stanisław Sarnic-
ki przywołuje cytaty z dzieł sławnych uczonych z dziedziny prawa, 
czego przykładem jest Alciati119. W Memoriale na drugim seymie, 
anni M. D. XCIII. Senatowi także publice przez authora podane za-
łączonym do Statutów y Metrik przywilejów koronnych, Stanisław 
Sarnicki powołuje się na sejm z 1520 roku, na którym postanowiono 
przeprowadzić korekturę praw. Sarnicki w Memoriale tak zwraca się 
do senatorów: „Jako starzy Panowie Polscy o to uprzejmie sie starali, 
aby prawa swe całe, porządne, y korigowane mieli: pokazuje się stąd 
dowodnie y jaśnie, że od stu lat u Panów swych Krółów Polskich, 
ustawicznie na Seymach sie tego upominali, y gorliwie o to prosili: 
y oni im też to obiecowali. Co z wielu Statutów może się pokazać: 
a osobliwie roku 1520. w Bydgoszczey uczynionego (...)ˮ120. Wska-
zując swoje pobudki do napisania niniejszego zbioru praw, Stanisław 
Sarnicki przedstawił próby sporządzenia korektury od czasów pano-
wania Zygmunta Augusta: „(…) Ale potym jako Zygmunt [August] 
królował, świeższa y bardziej ugarająca przyczyna tej Correktury 
praw przystąpiła. Bo już czternaście seymów minęło, za Henryka, 
Stefana [Batorego], teraz których Constitucję rozstrzelane, y rozróż-
nione, jako scopę dissolutę w sexterniech leżą, a żaden się ich ad cer-
ta & artifi ciosam methodum porządzić y zreiestrować nie podjąłˮ121. 
Podkreślał również złożoność starego prawa: 

(…) Więc one stare [prawa], które tych wieków jakoby odłogiem leżą próżnu-
jąc, poniekąd są porządzone [sklasyfi kowane]: a te nowe pośledniejsze, na których 
więcej, a prawie wszytko należy, w swym nierzadzie, y zawrocie wariowane leżą: 

118 Ibidem, s. 6.
119 Ibidem, s. 7.
120 Ibidem.
121 Ibidem. 
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że w niej jednej rzeczy jako perły w korcu maku przychodzi szukać. Bo tenże Zyg-
munt ustawił, że posteriora ligant, y tego się dziś mocno dzierżą. (…) Że już tak 
wiele tych statutów różnych Constituciy narosło, y na każdy rok przyrasta, że certa 
sententia legu ex eis elici non potest [mogą być wydawane do nichi że są one odczy-
tywane z pewnością ale tak nie może być dalej] (…)122. 

Autor Statutów i Metryk przywilejów koronnych… zwrócił uwagę 
na nieuporządkowany stan prawny panujący w Rzeczpospolitej, jak 
również na konieczność powierzania funkcji twórcy prawa tym legi-
stom, którzy będą potrafi li umiejętnie to prawo wcielać w życie:

(…) Także w księgach które nie są dziełem pewnym obramowane, jest jakoby 
w lesie wielkim przebywać, którego ani początku ani końca nie widać. Ja się nie 
wydaję za Iuristę, ani też to jest powinna rzecz, kto umie lutnią czynić [zrobić], aby 
winien był umieć na niey grać: dosyć jest na Mechanika prostaka, że on uczyni lut-
nią dobrą, a drugi czyią to jest profesią, niechay na niej gra. Ieno iże przypowieść 
jest, Per partes itur ad artes, & per artes ad trium facultatum fontes: To jest, Theolo-
gię, Iuris, & Medicinę123. 

W dalszej części Stanisław Sarnicki przedstawił osobiste względy, 
którymi kierował się w napisaniu tego dzieła: „Otóż, iżem się z młodu nie 
obiter uczył artes y partes pod dobremi pręceptorami, a sześćdziesiąt mi 
też lat minęło, w tymem posługę swą chciał, za [w]spomżeniem Bożym 
Rzeczpospolitey oddawać. A w tym nie ma mi nikt zazdrościć, bo to jest 
vilium naturarum grzech, Zazdrość. Wszak się z tym niekriię, gotówem 
jest rationem reddere mego przedsięwzięcia publice & priuatimˮ124. 

Wobec braku bieżących zbiorów praw utrzymanych na dobrym po-
ziomie, Stanisław Sarnicki podjął wyzwanie sporządzenia Statutu, 
który przedstawił królowi, sejmowi, sejmikom i senatowi: 

(…) Y dla tego wizerunek tey rzeczy Seymie przeszłym Królowi Ie M. y Rze-
czypospolitey iawnie podał, y przytym sam Exemplarz: y nieznalazł się żaden, 
da pan Bóg, któryby mię w tym strofował:y owszem z wielkimi dzięki, wdzięczno-

122 Ibidem, s. 7.
123 Ibidem. 
124 Ibidem.
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ścią, y pochwałą ludzką to odemnie, tak na seymikach, jako y na Walnym Seymie 
przyjęto. Bo w przedniejszych Województwiech kilkanascie Małey y Wielkiey Pol-
ski, dokładnie to moje podanie w Artykuły było wpisane, y panom Posłom poruczo-
ne: y potem na Seymie wielkim w kole Poselskim, nemine reclamante, kilka kroć 
tą rzecz była powtórzona y approbowana. A tak approbowane, że też tysiąc złotych 
na resztach poborowych, miasto honorarium było mi podarowane. Które postulatum 
od panów koła Poselskiego Królowi Ie M. y Senatowi, tamże przy żegnaniu, przez 
zacne ludzi, fauente & adnuente ordine Senatorio, było szerokiemi słowy odniesio-
ne. Lecz potym jako inne sprawy wszystkie Rzeczpospolitey, tak y ta na drugi Seym 
była odłożona. Otóż teraz mym Miłościwym Panom te rzecz przypominam, y zno-
wu ten Memoriał, jako excitarz podaję. Póki jeszcze oczy tą Statutową nadaremne 
widzą, y zdrowia nieco stanie, chcę służyć Rzeczpospolitey, y tego ku chwale Bożey 
naprzód, y dobremu Rzeczpospolitey dochować. Co daj Panie Boże125. 

W Proclama umieszczonej na karcie 8. Statutów i Metryk przywile-
jów koronnych… Stanisław Sarnicki tak pisze: 

Oznajmuje każdemu komu to należy wiedzieć, iż Statut Polski w druk wchodzi 
pod temi czasy, wedle tego jakom się z tą rzeczą na dwu przeszłych Sejmach publice 
deklarowałi opowiadał. A to dla tego, aby tym snadniej mógł być do Wojewodztw 
ku rewidowaniu i korrigowaniu rozesłany. Bo wypisywać tak wiele Egzemplarzów, 
jako wiele jest Powiatów, koszt wielki, i niepodobna rzecz ile mnie już staremu w le-
ciach człowiekowi, ratunku od Rzeczpospolitey niemając. Ale kiedy się tak poda, 
tedy snadniej i wolno będzie tym którzy się z tym rozumieją korrigować, i one kor-
rekturę, a także Consuetudiones powiatów zebrać, o co pilnie proszę mych M. Pa-
nów, y na Tribunat do Pana Marszałka Trybunału swoie videre odesłać do Lublina. 
Dla czego y kilkanaście kart nie pisanych na końcu dla korrigowania zostawione są: 
przykładem, jako było za świętej pamięci Króla Zygmunta Starego przy jego Consti-
tucjach uczyniono. Za którym postępkiem tą rzecz na Seym przyszły będzie mogła 
bydź snadnie odniesiona, i całe a zupełnie ex communi laudo pod rozsądek Króla 
Jego M. Senatu, Panów Posłów, i wszego Królestwa podana: A potym będzieli się 
zdało rekudowana. Do czego daj Panie Boże Królowi Jego M. zdrowie chęć, i spo-
sobność wszem Stanom: aby iuż z tych Labiryntów, które dotychmiast panowały 
przy sądziach, Rzeczpospolita mogła być wyprowadzona. Co daj Panie Boże126. 

125 Ibidem, s. 7.
126 Ibidem, s. 8.
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Statuta i Metryka przywilejów koronnych językiem polskim spisa-
ne... autorstwa  Stanisława Sarnickiego podzielone są na dwie odrębne 
części: Statut i Metrykę. Statut jak pisze Karol Estreicher jest systema-
tycznym układem całości polskiego prawa ustawowego, którego pod-
stawą jest 12 ksiąg. Metryka natomiast składa się z 3 ksiąg i zawiera 
varia, które z różnych przyczyn nie weszły w skład Statutu. Statut 
zajmuje strony od 1 do 876, natomiast Metryka od 877 do 1305127.

Dzieło Stanisława Sarnickiego Statuta i Metryka przywilejów ko-
ronnych… nawiązywało układem klasyfi kacji do tradycji rzymskiej 
republiki w postaci Ustawy XII Tablic, według zamysłu autora miało 
być „źródłem całego prawa publicznego i prywatnego .ˮ Nowatorstwo 
kodyfi kacji dzieła Stanisława Sarnickiego polegało na podziale pol-
skiego ustawodawstwa na 12 ksiąg, ale bez nawiązań do treści pra-
wodawstwa rzymskiego128. Czynnikiem gwarantującym atrakcyjność 
zbioru praw Stanisława Sarnickiego dla współczesnych mu nadwi-
ślańskich Sarmatów końca XVI wieku była klasyfi kacja ustaw według 
władz mających stać „na ich strażyˮ129. Zdaniem Stanisława Sarnickie-
go, każdy kto zostanie wojewodą, podkomorzym, starostą albo sędzią 
ziemskim, będzie „mógł pospołu porządnie, jak na tablicy spisane po-
winności swego urzędu mieć .ˮ Każdą księgę wyposażył w tablicę, któ-
ra czytelnikowi miała ułatwić poszukiwanie interesujących go praw130. 

Według układu zaproponowanego przez Stanisława Sarnickiego ta-
blice te ułożone były następująco: 

I. Tablica. Zamyka w sobie prawo Koronne Królewskie, którego principałem iest 
Krol. List 1., II. Tablica. Prawo Duchowne, którego powodem Arcybiskup. List 167., 
III. Tablica. Prawo Woiewodze, tego powodem Woiewoda. List 229., IIII. Tablica. 
Prawo Nadworne, tego powodem Marszałek. List 309., V. Tablica. Prawo Kancel-
lariiey, tego powodem Kanclerz. List 315., VI. Tablica. Prawo Fisci Skarbowe, tego 

127 K. Estreicher, op. cit., s. 145.
128 W. Wołodkowicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2000, 
s. 47.
129 H. Kowalska, J. Sikorski, op. cit., s. 222.
130 W. Sławiński, Statuta i Metryka przywilejów koronnych językiem polskim spisa-
ne i porządkiem prawie przyrodzonym, a bardzo snadnym nowo zebrane Stanisława 
Sarnickiego, [w:] Trybunał Koronny w kulturze prawnej rzeczypospolitej szlachec-
kiej, red. A. Dębiński, W. Bednaruk, M. Lipska, Lublin 2008, s. 134.
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powodem Podskarbi. List 333., VII. Tablica. Prawo Rycerskie, tego powodem Het-
man. List 423., VIII. Tablica. Prawo Graniczne tey iurisdiciiey powodem Podko-
morzy. List 457., IX. Tablica. Prawo Grodzkie, tego powodem Starosta. List 481., 
X. Tablica. Prawo Ziemskie, tego powodem Sędzia Ziemski. List 553., XI. Tablica. 
Prawo Kommissarskie, tego powodem Komissarze. List 837., XII. Tablica. Prawo 
Tribunalskie ultimae instantiae, principałem tego Tribunalistae. List 849131.

Księgi Statutów i Metryk przywilejów koronnych… Stanisława Sar-
nickiego kończą się „Reiestrem abecadłowym ,ˮ natomiast w przedmo-
wie do czytelnika autor mówi, że „dla większej powagi ksiąg tych, 
dla wyrażenia lepszego unji koronnej z Litewskim Xięstwem, dla Rady 
Koronnej i Trybunału, acz się jeszcze miało kilka tablic albo fi gur przy 
osobie Króla J. M. przydać, przytem i wojew. wołoskiego i multańskie-
go chorografi a – ale fatum nieszczęsne… rzemieslnika, co te rzeczy 
odprawować miał, niewinnie… marnie, … nie bez żalu i szkody, o ta-
kiego bowiem drugiego trudno, nagle półkacznym postrzałem z świa-
ta wzięłoˮ132. Mówił o sztycharzu podpisującym się inicjałami G. B., 
którego ryciny wymieniane są w opisie dzieła.

Stanisław Sarnicki czerpał swój materiał z dzieła Jakuba Przyuł-
skiego Prawa, statuty i przywileje Królestwa Polskiego (Leges seu 
statuta ac privilegia Regni Poloniae), z utworu Jana Herburta pt. Sta-
tuta Regni Poloniae in ordinem alphabeti digesta oraz z drukowanych 
konstytucji sejmowych. Statuty i Metryki przywilejów koronnych… 
powstały pod wpływem prawa rzymskiego, zapewne poprzez oddzia-
ływanie Jakuba Przyłuskiego, co występuje jedynie w „tablicachˮ do-
dawanych do każdej z 12 ksiąg Statutu133.

Dzieło Stanisława Sarnickiego miało charakter kompilacyjny, według 
układu, którego pomysłodawcą był sam autor. Zdaniem Karola Estreiche-
ra, układ pracy autorstwa Stanisława Sarnickiego jest „niesłychanie pry-
mitywny ,ˮ na co wpływ miał zastosowany podział władz m.in. na króla, 
hetmana czy podkomorzego134. Wpłynęło to, na pomieszanie przepisów 
z najrozmaitszych działów prawa w każdej księdze Statutu, co może 

131 S. Sarnicki, Statuta i Metryka..., op. cit., s. 134–135.
132 K. Estreicher, op. cit., s. 147.
133 Ibidem.
134 Ibidem. 
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świadczyć o braku dostatecznego wyobrażenia o współczesnej technice 
prawnej obowiązującej w czasach Stanisława Sarnickiego135. Oryginal-
ny pomysł Stanisława Sarnickiego podziału prawa na Statut i Metrykę 
spowodował zgromadzenie materiału prawodawczego (tzn. przywilejów) 
w osobny zbiór, natomiast w drugim zbiorze pomieszano przepisy z wzo-
rami dla praktyki. Według Karola Estreichera chociaż układ zastosowa-
ny przez Stanisława Sarnickiego w Statucie jest niedostateczny, to jednak 
jest on lepszy niż abecadłowy autorstwa Jana Herburta136. 

Zbieżność pracy Stanisława Sarnickiego z dziełem Jana Herburta, 
widoczna jest bardziej w porównaniu z utworem Janusza Januszow-
skiego pt. Statuta praw i konstytucje koronne łacińskie i polskie na-
pisanym pod patronatem Mikołaja Firleja w latach 1590–1597. Dzie-
ło Janusza Januszowskiego miało układ alfabetyczny i konkurowało 
z utworem Stanisława Sarnickiego, który krytycznie odniósł się do tej 
pracy, co spowodowało jej korektę i ostateczną systematyzację w dru-
ku w 1600 roku. Zdaniem Karola Estreichera systematyzacja zasto-
sowana przez Stanisława Sarnickiego wywarła wpływ na układ jego 
pracy, co spowodowało znaczne nagromadzenie materiału prawodaw-
czego w stosunku do pracy Januszowskiego137. 

Drugą pracą konkurencyjną do Statutów i Metryk przywilejów ko-
ronnych... było dzieło ks. Pawła Szczerbica pt. Promptuarium statu-
torum omnium et constitutionum Regni Poloniae wydane drukiem 
w 1604 roku. Według Karola Estreichera praca Szczerbica wyróżniała 
się doskonalszym układem i prawniczym ujęciem, co nastąpiło za-
pewne pod wpływem mecenasa przedsięwzięcia Jana Zamoyskiego138. 

Wszystkie trzy dzieła autorstwa Stanisława Sarnickiego, Janusza Ja-
nuszowskiego i ks. Pawła Szczerbica powstały pod wpływem tego sa-
mego prądu kodyfi kacyjnego, który był efektem ruchu egzekucyjnego 
w 2. połowie XVI wieku, a bezpośrednio pod wpływem ustaleń sejmu 
koronacyjnego 1588 roku oraz sejmów z lat 1589–1600, które domaga-
ły się sporządzenia Statutu w języku polskim, skrócenia jednocześnie 
trybu procesu sądowego i ułożenia „korekturˮ praw lokalnych. Efektem 

135 Ibidem.  
136 Ibidem. 
137 Ibidem. 
138 Ibidem. 
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tych zabiegów było powstanie trzech powyżej przedstawionych projek-
tów oraz korektury pruskiej, posiadającej wymiar prawa lokalnego139. 

Główną przyczyną braku akceptacji dzieła Stanisława Sarnickiego 
zarówno na sejmach, jak i w opiniach Jana Zamoyskiego, Mikołaja 
Firleja czy króla Zygmunta III Wazy były kwestie dotyczące stosun-
ków kościelnych, jakie zawarł autor w Statutach i Metrykach przywi-
lejów koronnych...140.

Konstatując charakterystykę dzieła Stanisława Sarnickiego pt. Sta-
tuta i Metryka przywilejów koronnych językiem polskim spisane... na-
leży uwzględnić trzy cechy tego utworu. Jak zauważa Karol Estreicher 
właściwością pracy Sarnickiego są liczne „tabliceˮ dodawane na po-
czątku każdej z 12 ksiąg, w których dąży do systematyzacji przepisów 
zawartych w danej księdze, co odbywać się ma, zdaniem Stanisława 
Sarnickiego, „na wzór praw rzymskich .ˮ Zastosowana systematyzacja 
według podziału rzymskiego na „res, personae, actionesˮ okazała się 
niewystarczająca wobec prawniczej struktury dzieła141. Kolejną cechą 
charakterystyczną dzieła są pewne objaśnienia do tekstów, nieprzekra-
czające jednak granic odsyłaczy do innych miejsc Statutu142. Ostatnią, 
trzecią właściwością zawartą w Statutach i Metrykach przywilejów 
koronnych… Stanisława Sarnickiego jest przeprowadzenie przekładu 
z łaciny na język polski większości praw i przywilejów. Jedynie część 
zawartych w Statutach i Metrykach przywilejów koronnych… przywi-
lejów i praw została utrzymana w oryginalnym języku łacińskim143.  

Konstatując powyższe ustalenia, należy stwierdzić że Stanisław 
Sarnicki zaliczał się do tych przedstawicieli „złotego wieku ,ˮ którzy 
swoją różnorodną działalnością nadawali główny ton w życiu poli-
tycznym, religijnym oraz kulturalnym, przyczyniając się jednocześnie 
do budowy trwałych podstaw sarmackiej umysłowości Rzeczpospoli-
tej Obojga Narodów w 2. połowie XVI wieku.

Stanisław Hadyna

139 Ibidem, s. 148.
140 Ibidem. 
141 Ibidem. 
142 Ibidem. 
143 Ibidem, s. 148.
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Stanisław Sarnicki – Historian, Clergyman, Patriot
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Summary
The main goal of this article is to introduce the fi gure of Stanisław Sarnicki, one of the 
greatest historians of Modern Times, whose literary writing was kept in the Sarmatian 
spirit of the second half of 16th century. He was one of the most prominent reformist 
activists organising the foundations of the Reformed Evangelical Church in Lesser 
Poland. This article is a contribution for further in-depth research analysis of the rich 
heritage of Stanisław Sarnicki in historiographic, reformative, legal and political fi elds. 
The last paragraph of the article presents the characteristics of the most prominent work 
of Stanisław Sarnicki in the fi eld of codifi cation of law, a part of a broad fi eld of the 
enforcement movement legislative achievements as a form of Sarmatian patriotism from 
16th century.
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Stanisław Sarnicki – Historiker, Pastor, Patriot

Schlüsselwörter

Stanisław Sarnicki, Universalgelehrter der Regierungszeit von Stefan Bato-
ry, Sarmatismus, Reformierungsbewegung, calvinistischer Minister, größe-
re evangelische Kirche, kleinere evangelische Kirche, Arianer, Sandomierz
-Zustimmung, rechtliche und politische Grundlagen der Republik Polen in 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Satzung, Urkunde, Exekutions-
bewegung

Zusammenfassung
Das Ziel des Artikels ist es, Stanisław Sarnicki vorzustellen, einen der bedeutendsten 
Historiker der Neuzeit, dessen historisches Schaff en im Geiste der sarmatischen 
Mentalität der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gehalten wurde, und einen der 
führenden Reformierungsaktivisten, der die Grundlagen der evangelisch-reformierten 
Kirche in Kleinpolen [Małopolska] organisierte. Der Artikel ist ein Beitrag zu 
einer weiteren vertieften Forschungsanalyse des reichen Nachlasses von Stanisław 
Sarnicki in den Bereichen Historiographie, Reformation sowie Recht und Politik. Der 
letzte Teil des Artikels stellt die Merkmale von Stanisław Sarnickis grundlegender 
Arbeit zur Rechtskodifi zierung vor, die sich in einen breiten Aspekt der legislativen 
Errungenschaften der Exekutionsbewegung als eine Form des sarmatischen Patriotismus 
des 16. Jahrhunderts einfügt.

Станислав Сарницкий − историк, пастор, патриот

Ключевые слова

Станислав Сарницкий, полимат эпохи правления Стефана Батория, 
сарматизм, реформаторское движение, министр кальвинистской церкви, 
Большая церковь, Малая церковь, польские братья, сандомирский 
договор, правовые и политические принципы государственного 
устройства Речи Посполитой во второй половине 16 века, статут, 
метрика, экзекуционистское движение

Резюме
Цель статьи − представление личности Станислава Сарницкого, одного из 
главных историографов Нового времени, чья работа была выдержана в духе 
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сарматского менталитета второй половины  16 века, одного из самых видных 
протестантских деятелей, создавшего основы евангельской реформаторской 
церкви в Малопольше. Статья призвана стать точкой отправления для 
дальнейшего исследования богатого наследия Станислава Сарницкого в области 
историографической, религиозной и государственно-правовой деятельности. 
В последней части статьи даётся характеристика основополагающей работы 
Станислава Сарницкого в области кодификации права, которая вписывается в 
широкий контекст законодательных достижений экзекуционистского движения, 
являющегося формой выражения сарматского патриотизма в 16 веке. 



ARTYKUŁY

 153 

NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ
2020, nr 1 (69)

Jacek Knopek
Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ORCID 0000-0002-9878-5808

Emigracja polska i Polonia na Bliskim Wschodzie 
w XIX i XX wieku. Zarys syntezy

Słowa kluczowe

Bliski Wschód, Polacy, Polonia, emigracja

Streszczenie
W artykule wskazano na XIX- i XX-wieczne migracje ludności polskiej na Bliski 
Wschód, do którego to regionu zaliczono kraje – Irak, Jordanię, Kuwejt, Liban, Syrię 
oraz Palestynę. Badaniem objęto tylko te osoby i grupy, które zaliczyć można do gro-
na emigrantów, a więc świadomie podejmujących decyzję o wyjeździe. W materiale 
nie zajmowano się tymi, którzy również trafi ali do regionu bliskowschodniego, ale 
nie z własnej woli. W toku przeprowadzonego wywodu stwierdzono, że wielowie-
kowe kontakty łączące Polskę i Polaków z Bliskim Wschodem przyniosły różnorod-
ne formy relacji, od migracji żywiołowych (niewolnicy, jeńcy), poprzez poznawcze 
(podróżnicy, pielgrzymi, publicyści), naukowe (studenci, nauczyciele akademiccy) 
i matrymonialne (związki małżeńskie), do migracji zorganizowanych (specjaliści, 
wojskowi). Następstwem tego typu migracji były skupiska polonijne, które powstały 
we wszystkich krajach bliskowschodnich. Emigranci polscy znaleźli się na Bliskim 
Wschodzie po rozbiorach Rzeczypospolitej, służąc głównie w wojsku bądź admini-
stracji tureckiej. W okresie międzywojennym pojawiło się w regionie nieliczne wy-
chodźstwo zarobkowe, związane z napływem polskich Żydów na terytorium Palesty-
ny. W latach II wojny światowej nastąpił niespotykany dotąd napływ polskiej ludności 
cywilnej i wojskowej na te tereny, co miało związek z wychodźstwem wojennym oraz 
ewakuacją armii ze Związku Radzieckiego. Po 1956 r. do regionu tego przybywali 
polscy specjaliści i kadry naukowo-techniczne przysyłane w celu realizacji nawią-
zanej współpracy gospodarczej z krajami arabskimi. Ich pobyt w regionie zakończył 
się w 1989 r., aczkolwiek nieliczne osoby i grupy zawodowe przebywały tam nadal.
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W wyniku skomplikowanych procesów historycznych towarzyszą-
cych narodowi i państwu polskiemu, Polacy znaleźli się na wszystkich 
zamieszkałych przez człowieka kontynentach świata. W dużej mierze 
zasiedlanie konkretnych państw i regionów związane było z procesa-
mi migracyjnymi, które powodowały wyjazdy mieszkańców z ziem 
polskich poza granice etniczne. W ich wyniku od 2. połowy XVIII 
wieku ludność polska udawała się na emigrację, która przybierała cha-
rakter sezonowy, czasowy i stały. Jej następstwem było wytworzenie 
skupisk polskich i polonijnych poza granicami państwa, którego gra-
nice kształtowały się po I oraz po II wojnie światowej. Termin „Polo-
nia” w swej osnowie metodologicznej odnosi się głównie do stałego 
osadnictwa Polaków poza granicami kraju, podtrzymującymi jednak 
z ojczyzną przodków różne formy kontaktów.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest ukazanie roli Polaków, wi-
dzianych poprzez pryzmat ich emigracji politycznej, ekonomicznej 
i społecznej na Bliski Wschód. Dotychczas problematyka ta nie znala-
zła całościowego określenia bądź opracowania w literaturze przedmio-
tu. W związku z tym, iż kategoria emigracji odnosi się do wyjazdów 
średnio- i długotrwałych, a kategoria Polonii ma na celu stałe osadnic-
two w kraju docelowym, w niniejszym studium nie będą analizowane 
te osoby i grupy, których obecność charakteryzowała się krótkoter-
minowym pobytem na tym terenie, jak rycerze, pielgrzymi, podróż-
nicy, naukowcy i stypendyści oraz turyści bądź osoby całkiem przy-
padkowe. Wyjątkiem będą te sytuacje, które przerodziły się z czasem 
w dłuższe pobyty Polaków na terenach bliskowschodnich. W analizie 
metodologicznej przedmiotem przekazu będą zatem głównie migracje 
XIX- i XX-wieczne, gdyż to one wykazywały właśnie takie tendencje. 
Wykorzystując z kolei monografi czną metodę badań, artykuł odno-
si się do współczesnych krajów zlokalizowanych na Bliskim Wscho-
dzie. Biorąc pod uwagę, iż historiografi cznie region bliskowschodni 
jest różnie interpretowany, do obszaru tego zaliczono: Irak, Jordanię, 
Kuwejt, Liban, Syrię oraz Palestynę. Co prawda arabskie podmioty 
prawno-międzynarodowe powstawały głównie po II wojnie świato-
wej, jednakże ich nazwy regionalne występowały znacznie wcześniej. 
Określając zatem chronologię badań, odwołano się w tym względzie 
do anachronizmu polegającego na tym, że współczesne granice państw 
arabskich wyznaczają oblicza historycznego świata arabskiego.
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*

Bliski Wschód, który był kolebką kultur i cywilizacji, cieszył się 
od pokoleń dużym zainteresowaniem Europejczyków. Mieszkańcy 
ziem polskich, którzy już w X wieku stali się cząstką zachodniej 
cywilizacji do tych zainteresowań nawiązywali. Stąd też na tereny 
bliskowschodnie, związane z miejscami wzmiankowanymi w Bi-
blii, od średniowiecza podążali rycerze, pielgrzymi, podróżnicy, 
a później dziennikarze, publicyści, naukowcy i badacze. Niektórzy 
z nich zostawali na miejscu przez kilka lat1. Trafi ali tu też jeńcy 
i niewolnicy, którzy za pośrednictwem Tatarów i Turków znaleźli 
się w świecie arabskim. Odzwierciedleniem tych kontaktów były 
zakony rycerskie powstające na ziemiach polskich, sprowadzane 
przyprawy i towary, także zwierzęta m.in. wielbłądy. Od czasów 
nowożytnych powstawały też pamiętniki i wspomnienia z podróży 
do miejsc świętych, spośród których na szczególną uwagę zasługuje 
przekaz Mikołaja Krzysztof Radziwiłła „Sierotki”2. Później do gru-
py tej dołączyli hodowcy koni arabskich, wojskowi i poddani sułta-
na osmańskiego.

W XIX stuleciu, kiedy państwo polskie nie istniało mapach eu-
ropejskich, na Bliskim Wschodzie znalazły się niewielkie grupy 
Polaków. Głównie byli oni na usługach Turcji oraz Egiptu, którym 
to podmiotom prowincje bliskowschodnie były podporządkowane. 
Więcej polskich emigrantów udało się za pośrednictwem Stambułu 
na Bliski Wschód po upadku powstania listopadowego oraz w na-
stępstwie Wiosny Ludów. Do grona najbardziej znanych Polaków, 
którzy przybyli wówczas na Bliski Wschód należał zmarły w 1850 
roku w syryjskim Aleppo gen. Józef Bem, który po przyjęciu is-
1 Przykładem takim był Wojciech z Pakości herbu Leszczyc, wojewoda brzeski, 
który w 1347 r. przebywał w Jerozolimie. Złożył tam śluby, że dopóki Ziemia 
Święta nie zostanie odzyskana przez chrześcijan, to nie będzie zasiadał do posiłku 
przy stole. Później został przyjęty do zakonu rycerskiego założonego przez Filipa 
de Mézières. Ten ostatni, jako kanclerz króla Cypru Piotra I, udał się z poselstwem 
do Królestwa Polskiego celem znalezienia sprzymierzeńców do walki z islamem. 
Zob. M. Głodek, Utopia Europy zjednoczonej. Życie i idee Filipa de Mézières 
(1327−1405), Wydawnictwo Uczelniane WSP, Słupsk 1997.
2 M.K. Radziwiłł Sierotka, Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu 1582−1584, 
oprac. L. Kukulski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1962.
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lamu – jako Murat Pasza – został tureckim generałem3. Do zna-
nych postaci, które były obecne w regionie należał także Michał 
Czajkowski. Po konwersji na islam w 1851 roku kontynuował on 
służbę w wojsku tureckim jako Sadyk Pasza. Wojciech Chrzanow-
ski w 1838 roku zorganizował w Bagdadzie korpus kawalerii arab-
skiej, tworząc jednocześnie mapy topografi czne Iraku i Kurdystanu. 
Antoni Aleksander Iliński, znany też jako Mehmet Iskander Pa-
sza, w 1855 roku jako generał armii tureckiej został gubernatorem 
Bagdadu4. W służbie Mehmeda Alego na Bliskim Wschodzie był 
obecny Izydor Borowski, który później w randze generała w wojsku 
szacha perskiego zginął podczas wojny z Afganami w 1838 roku. 
Doktor medycyny Ignacy Żagiell był nadwornym lekarzem księcia 
Halima, najmłodszego syna egipskiego paszy, spędził w regionie 
łącznie dwadzieścia lat5. 

Pojedyncze osoby docierały na Bliski Wschód jako uciekinie-
rzy z armii rosyjskiej, która wyznaczała wówczas strefy wpływów 
na Kaukazie. Podejmowane próby ucieczki na ogół kończyły się 
chłostą, więzieniem lub śmiercią. Niektórym jednak udawało się 
dotrzeć na tereny bliskowschodnie przez terytoria irańskie i irackie. 
Do osób takich należał niejaki Domański, niegdyś żołnierz 1. puł-
ku strzelców pieszych, którego władze carskie zesłały na Kaukaz. 
Stamtąd udało mu się zbiec do Persji, skąd powędrował do Bagdadu 
i dalej do Bejrutu. Polacy odwiedzający Egipt spotkali go później 
nad Nilem6. Do grona innych uciekinierów należeli też: Piotr Ada-
mowicz z 2. pułku lansjerów, który dotarł do Bejrutu, Jan Saczek 
z 4. pułku piechoty, Jan Suski z 2. pułku piechoty, Piotr Zaleski, 

3 On też do prowincji syryjskiej sprowadził artylerzystów Hoszowskiego, Strzelec-
kiego i Kabata oraz kawalerzystów Kozłowskiego i Treczkina. 
4 Na temat historycznych kontaktów Polaków z regionem bliskowschodnim zob. 
J.S. Bystroń, Polacy w Ziemi Świętej, Syrji i Egipcie 1147−1914, Księgarnia Geo-
grafi czna „Orbis“, Kraków 1929; S. Kościałkowski, Polacy a Liban i Syria w toku 
dziejowym, Instytut Polski, Bejrut 1949; S.A. Korwin (Pawłowski), Stosunki Polski 
z Ziemią Świętą, przedm. J. Mitkowski, Wyd. Pax, Warszawa 1958.
5 W. i T. Słabczyńscy, Słownik podróżników polskich, Wyd. Wiedza Powszechna, 
Warszawa 1992, s. 355−356.
6 J. Knopek, Migracje do Afryki Północnej w XX wieku, Wyd. Akademii Bydgoskiej 
im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2001, s. 73 i n.
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który kilka lat spędził w Kurdystanie, po czym osiadł jako murarz 
w Kairze7.

Poza emigracją wojskową na Bliski Wschód docierało także wy-
chodźstwo cywilne. W Palestynie i Syrii do tego grona należały posta-
cie: Borzęckiego z Krakowskiego, który w 1862 roku był dyrektorem 
telegrafu w Bejrucie; Dobrowolskiego i Karola Brzozowskiego, którzy 
byli tam wówczas zatrudnieni na stanowiskach inżynierów telegrafi -
stów. Przyrodnik Artur Janowski mieszkał na terytorium Syrii; doktor 
Adam Dobrowolski miał praktykę w Bejrucie; Władysław Jabłonow-
ski jako komendant szpitala osiadł w Bagdadzie; Hieronim Żaba był 
sanitarnym inspektorem portu w Jaffi  e. Kilku Polaków pełniło na tym 
terenie także funkcje konsularne: w Jaffi  e przebywali jako tłumacze 
August Żaba i Ludwik Szpitznagel, pracownicy konsulatu rosyjskiego, 
wicekonsulem w Jaffi  e był też Ignacy Pietraszewski, późniejszy profe-
sor języka tureckiego w Petersburgu; sekretarzem konsulatu austriac-
kiego w Safed na terenie Palestyny był z kolei Józef Miklasiewicz, syn 
arabskiego chrześcijanina i Polki, który przyjął nazwisko po matce8. 
W Bejrucie interesy austriacko-węgierskie reprezentował niejaki Hal-
ler z Galicji, a w Jerozolimie Remigiusz Kwiatkowski; konsulem w Je-
rozolimie i konsulem generalnym w Bejrucie był z kolei Józef Adam 
Sienkiewicz, reprezentujący interesy Francji w regionie9. 

W XIX-wiecznej rzeczywistości bliskowschodniej pewną rolę od-
grywali także polscy duchowni, którzy prowadzili tam działalność 
duszpasterską, dzięki kontaktom opierającym się na ich rodzimych 
zgromadzeniach i domach zakonnych. Za pośrednictwem zakonu ka-
pucynów obecny był tam o. Kamil z Warszawy, który zmarł w 1892 
roku w klasztorze św. Antoniego pod Ghazirem, po czym jego zwłoki 
spoczęły w grobowcu zakonnym w Bejrucie. Wśród innych przedsta-
wicieli tego zgromadzenia wyróżnić można br. Rufi na (Leonarda Otto 
z Pułtuska) i o. Peregryna Malinowskiego, który w Bejrucie pracował 
przez 14 lat. W zakonie jezuitów wyróżniał się o. Maksymilian Ryłło10,

7 J.S. Bystroń, op. cit., s. 213−232.
8  Ibidem, s. 239−245.
9  S. Kościałkowski, op. cit., s. 91−93.
10  Zob. M. Czermiński, O. Maksymilian Ryłło Towarzystwa Jezusowego. Misyonarz 
Apostolski, t. 1−2, Wyd. Misyj Katolickich, Kraków 1911−1912.
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który z kolegium bejruckiego powołany został do pełnienia obowiąz-
ków kościelnych w Afryce Środkowej oraz Franciszek Obrąpalski 
z Mińska Litewskiego, który do Bejrutu przybył w 1840 roku i nauczał 
w kolegium jezuickim w Ghazirze. Ojciec Władysław Szczepański, 
poza opieką duszpasterską, interesował się także archeologią biblijną. 
W Zgromadzeniu Sióstr Józefi tek pracowała s. Gabriela Szczygielska, 
która zmarła w 1898 roku w Saidzie. W Zgromadzeniu Sióstr Miłosier-
dzia przebywała z kolei s. Elżbieta Słomkowska wywodząca się spod 
Żnina na Pałukach11. 

Także Żydzi polscy zaczęli od końca XIX wieku migrować na ob-
szary bliskowschodnie. W okresie międzywojennym z odrodzone-
go państwa polskiego wyjechało do Palestyny sto kilkanaście tysię-
cy obywateli pochodzenia żydowskiego, z czego powróciło do kraju 
po nieudanej emigracji ok. 8 tysięcy12. Żydzi polscy emigrowali do 
tego regionu także za pośrednictwem innych krajów europejskich, dla-
tego szacuje się, że w latach 1918−1939 znalazło się ich w Ziemi Świę-
tej ok. 200 tysięcy. 

W okresie międzywojennym administracja brytyjska i żydowska 
zatrudniała w Palestynie kilkunastu polskich urzędników i przedsta-
wicieli handlowych, którzy byli potrzebni na miejscu, dlatego że nie-
którzy spośród migrantów żydowskich mówili głównie w języku pol-
skim. W związku z masową emigracją tej społeczności uruchomiono 
w Tel Awiwie przedstawicielstwa gospodarcze, fi nansowe i ubezpie-
czeniowe. Były wśród nich biura podróży, a nawet oddział Banku 
Polskiego PKO13. Do portów bliskowschodnich przybywały także 
polskie statki obsługiwane przez rodzimy personel i administrację, 
co wiązało się głównie z tą mniejszością etniczną. W latach 30. XX 
wieku przedłużono nawet w kierunku bliskowschodnim polską linię 
lotniczą. 

Jeszcze w 2. połowie XIX wieku, kiedy do Ziemi Świętej zaczęły 
docierać coraz większe grupy chrześcijan, pojawiła się myśl powoła-
11 S. Kościałkowski, op. cit., s. 78−82.
12 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN w Warszawie), zespół Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych (dalej: MSZ), sygn. 9886: A. Zarychta, Dwudziesto-
lecie emigracji z Polski 1918−1938, k. 1−172 (tabele). 
13 A. Klugman, Polonica w Ziemi Świętej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1994, 
s. 33 i n.
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nia do życia w Jerozolimie Domu Polskiego. W miejscu takim piel-
grzymi mieli znaleźć odpoczynek, wytchnienie, wyżywienie i nocleg. 
Nadto placówka mogłaby dbać o opiekę duszpasterską w języku pol-
skim. Po dwóch pierwszych, krótkotrwałych próbach, trzeciej fundacji 
dokonał przebywający w Jerozolimie ks. Marcin Pińciurek14. W celu 
zrealizowania zamierzenia zakupił on odpowiednią posesję, wokół 
której zaczęto kształtować życie polonijne. Na mocy testamentu, 
po jego śmierci, dom ten został przekazany Archidiecezji Gnieźnień-
sko-Poznańskiej, która skierowała do pracy na Bliskim Wschodzie 
siostry zakonne skupione w Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek z Po-
znania. W latach 40. XX wieku powstała tam druga placówka o takim 
charakterze – tzw. Nowy Dom Polski.

Po odrodzeniu państwa polskiego w 1918 roku relacje z Bliskim 
Wschodem tylko w nieznacznym stopniu uległy rozszerzeniu. Wśród 
przedstawicieli Polonii żyła tam jedynie niewielka grupa, głównie po-
tomków dawnej emigracji cywilnej i wojskowej. Do niej dołączali inni 
obywatele polscy, ale nie była to emigracja liczna. Wśród nich obec-
ni byli: lekarz okulista Franciszka Unikowska z Łodzi, praktykująca 
w Bejrucie; lekarz Michał Jeruzalski, który praktykę swą realizował 
na dworze szacha perskiego. W Bejrucie mieszkała rodzina Pluciń-
skich, przedstawiciel handlowy Kazimierz Srebrny, warszawski arty-
sta malarz Jan Kober, emerytowany pułkownik Jerzy Grobicki z żoną 
Anną i Aleksander Grobicki z żoną Ireną. Dyrektor Monopolu Tyto-
niowego Tadeusz Gutowski osiadł w Damaszku; inżynier górnik Józef 
Rusinek prowadził badania geologiczne na terenie Libanu; Stanisław 
Łodziński miał warsztat samochodowy w Bejrucie, podobną profe-
sją zajmował się w Bejrucie Wacław Puk pochodzący z Warszawy. 
W Aleppo jako elektrotechnik pracował Ignacy Herbst pochodzący ze 
Lwowa, także w tym mieście osiedlił się Rafael Horn, który pracował 
jako bankier. Handlowcem przemysłu drzewnego w Bejrucie był Ka-
rol Tugendhold. Kilku Żydów polskich miało także zakłady produk-
cyjne na terenie Palestyny15.

W latach 30. XX wieku do Palestyny udali się – za pośrednictwem 
kontraktów indywidualnych – polscy hutnicy, którzy na miejscu mie-
14 Zob. M. Pińciurek, Jubileusz dwadzieścia pięć lat pobytu w Świętym Mieście 
Jeruzalem, nakładem autora, Jerozolima 1926.
15  S. Kościałkowski, op. cit., s. 122−128 i 135−138.
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li znaleźć zatrudnienie w przemyśle szklanym. W 1935 roku w hucie 
szkła w Gavish pracowało 17 polskich rzemieślników. Po zakończe-
niu kontraktów część z nich udała się do huty szkła zlokalizowanej 
pod Kairem w Egipcie16. W tym czasie przebywało tam kilku polskich 
duchownych, do których dołączali inni. W klasztorze ojców kapucy-
nów przebywał wspomniany już o. Peregryn Malinowski wywodzący 
się ze Śląska. W sanktuarium maryjnym w Blannes pracowała sza-
rytka s. Elżbieta. Sześć innych sióstr korzystało wówczas z gościny 
ss. Franciszkanek Misjonarek Maryi, a trzy siostry wywodziły się ze 
Zgromadzenia Boromeuszek17. 

Nową kartę w kontaktach polsko-arabskich otworzył wybuch II woj-
ny światowej, kiedy to państwo polskie dostało się pod wpływy dwóch 
sąsiadujących totalitaryzmów – niemieckiego i radzieckiego. Wskutek 
przegranej wojny obronnej we wrześniu 1939 roku tysiące polskich 
uchodźców cywilnych i wojskowych w pośpiechu opuszczało ziemie 
polskie, kierując się do Rumunii i Węgier. Chcieli oni dotrzeć do sie-
dziby polskich władz na obczyźnie, początkowo we Francji, a później 
w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie doszło do eksterminacji ludności 
na ziemiach włączonych do Rzeszy Niemieckiej i ZSRR. Ze wschod-
nich rubieży ziem polskich władze radzieckie wywoziły w głąb swe-
go państwa przede wszystkim inteligencję, która mogłaby stanąć 
na drodze do pełnej sowietyzacji. Sytuacja materialna i duchowa wy-
wiezionej na Wschód ludności polskiej była wręcz katastrofalna, po-
mógł jej dopiero wybuch wojny niemiecko-radzieckiej i podpisanie 
w Londynie układu Sikorski − Majski, dzięki czemu na terytorium 
ZSRR doszło to formowania jednostek wojskowych.

Bliski i Środkowy Wschód stał się trzecim co do wielkości 
ośrodkiem związanym z działalnością polskich struktur cywilnych 
i wojskowych w okresie wojny. Wpływ na taki stan rzeczy miały 
terytoria bliskowschodnie, które znajdowały się wcześniej pod kon-
trolą mocarstw zachodnioeuropejskich, a także bliskie sąsiedztwo 
łączące region z Półwyspem Bałkańskim oraz obszarem Związku 
Radzieckiego. Tam bowiem dotarły po wrześniu 1939 roku tysiące 
polskich rodzin. Stąd też na Bliskim Wschodzie gościnę znalazła 
16 AAN w Warszawie, MSZ, sygn. 6267: Raport Konsulatu RP w Tel-Awiwie 
z 11 IV 1935.
17 S. Kościałkowski, op. cit., s. 119−122.
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ludność polska wywodząca się z trzech środowisk. Pierwsza gru-
pa rekrutowała się z uchodźców cywilnych i wojskowych, którzy 
znaleźli się w Europie Środkowej wraz z opuszczeniem przez rząd 
polski kraju. Z miejsc internowania w Rumunii i na Węgrzech żoł-
nierze polscy podejmowali próbę przedostania się na tereny alianc-
kie traktem lądowym przez Bałkany i Turcję oraz morskim przez 
Morze Śródziemne. Druga grupa to wojskowi w armii gen. Andersa 
na terenie Związku Radzieckiego. Wojsko to ostatecznie opuści-
ło ten kraj i zostało ewakuowane na terytoria kolonialne Wielkiej 
Brytanii. Także i w tym przypadku wojskowym towarzyszyła lud-
ność cywilna, w tym ich rodziny. Trzecia grupa, najmniej liczna, to 
emigracja polska, która znalazła się na ziemiach bliskowschodnich 
przed 1939 rokiem oraz ich potomstwo18.

W związku z zaistniałą sytuacją już od jesieni 1939 roku trwały 
rozmowy między rządem emigracyjnym a władzami francuskimi 
na temat powołania do życia polskich jednostek lądowych i po-
wietrznych na Bliskim Wschodzie, które od grudnia prowadził gen. 
Władysław Sikorski. Ostatecznie decyzja dotycząca sformowania 
brygady polskiej u boku francuskiej Armii Lewant zapadła wiosną 
1940 roku. 2 kwietnia wydany został rozkaz o utworzeniu Brygady 
Strzelców Karpackich. Na dowódcę tej formacji powołano płk. dypl. 
Stanisława Kopańskiego, który wkrótce uzyskał awans do stopnia 
generała. Jeszcze w kwietniu na pogranicze syryjsko-libańskie 
do Homs zaczęli przybywać ofi cerowie, podofi cerowie i potencjalni 
żołnierze, którzy mieli zasilić nową jednostkę. Z kolei w Bejrucie 
zorganizowano punkt zborny dla ochotników przybywających bez-
pośrednio z Francji, Turcji i Półwyspu Bałkańskiego. W czerwcu 
1940 roku, kiedy nastąpił atak Niemców na państwa zachodnie, 
brygada składała się już z 2 786 żołnierzy. Po załamaniu militar-
nym Francji, gen. W. Sikorski apelował do żołnierzy, aby kontynu-
owali walkę u boku Wielkiej Brytanii. Na przełomie czerwca i lipca 
brygada opuściła obszary francuskie na Bliskim Wschodzie i uda-
ła się do Palestyny, na brytyjskie terytorium mandatowe. Stamtąd, 
w wyniku zaostrzającej się sytuacji międzynarodowej, skierowano 
ją do Egiptu. Liczyła wówczas 311 ofi cerów i 4 257 żołnierzy. Jed-
18 J. Knopek, Przemiany zbiorowości polonijnych w Azji, „Dzieje Najnowsze” 2000, 
nr 1, s. 209 i n. (tamże literatura przedmiotu).
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nostka ta zajęła odcinek położony na zachód od Aleksandrii. Tam 
też przeszła na nowy etat, uzyskując nazwę Samodzielnej Brygady 
Strzelców Karpackich, co gwarantowało jej samodzielność taktycz-
ną. Z terytoriów północnoafrykańskich, kiedy nastąpiło wyparcie 
niemieckiego zgrupowania Africa Korps, ponownie skierowano ją 
do Palestyny, gdzie rozpoczęto proces przekształcania jej w dywizję 
piechoty. Formalnie 3 maja 1942 roku powstała na jej bazie 3. Dywi-
zja Strzelców Karpackich19.

Ponadto, podobnie jak to miało miejsce we Francji, także na Bli-
skim Wschodzie rozpoczęto tworzenie trzech kompanii polskiej Le-
gii Ofi cerskiej, do której wchodzili żołnierze przybywający z Europy 
Środkowej, niemający przejściowo przydziału. W grudniu 1940 roku 
Legię tę przeniesiono z Palestyny do Egiptu, gdzie strzegła obiek-
tów wojskowych. Z czasem grupę przetransportowano z powrotem 
do Palestyny i rozwiązano, przydzielając ofi cerów do formującego się 
2. Korpusu Wojska Polskiego. Na podobnych zasadach formowano 
także Legię Podofi cerską w sile jednego batalionu, która pełniła obo-
wiązki na wartowniach i przy pilnowaniu sprzętu wojskowego, głów-
nie w Afryce Północnej20.

Na mocy porozumienia polskich władz emigracyjnych z decydenta-
mi brytyjskimi i radzieckimi doszło do ewakuacji na Bliski i Środko-
wy Wschód, sformowanej na terytorium ZSRR armii gen. W. Andersa. 
Jednostkom tym towarzyszyła ludność cywilna, która chciała się wy-
dostać z tego niegościnnego kraju.  Dla grup tych przygotowano obozy 
z kwarantanną, gdyż w większości przypadków ludność wymagała 
szczególnej opieki medycznej, aprowizacyjnej i psychologicznej. Póź-
niej, najczęściej po kilkutygodniowej hospitalizacji, żołnierzy prze-
wożono do jednostek wojskowych, a cywilów kierowano do obozów 
przejściowych. Ewakuację tę rozpoczęto na przełomie marca i kwiet-
nia 1942 roku i trwała ona do końca listopada tego roku. W sumie ze 
Związku Radzieckiego ewakuowano 115 742 osoby, z czego 38 422 
stanowiła ludność cywilna, w tym ok. 14 000 dzieci. Ponadto ewaku-

19W ostatnim czasie pozycję książkową najlepiej obrazującą życie i działalność 
uchodźców polskich w regionie bliskowschodnim wydał Jacek Pietrzak. Por. idem, 
Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej. Ośrodki, 
instytucje, organizacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
20 Ibidem. 
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owano 5 733 junaków i junaczek, czyli młodzieży, którą można było 
poddać przysposobieniu obronnemu. 

Polaków z terenu ZSRR, a także uchodźców wojennych przyby-
wających z Europy Środkowej, rozlokowano początkowo w przy-
gotowanych ośrodkach na terenie Iraku, Libanu, Palestyny, Syrii 
oraz Iranu i Pakistanu. Polskich uchodźców przybywających za po-
średnictwem Bałkanów umieszczano głównie w osiedlach bliskow-
schodnich, natomiast ludność ewakuowana z ZSRR trafi ała do obo-
zów na terenach środkowowschodnich. W związku z istniejącym 
wówczas zagrożeniem ze strony wojsk niemieckich, dla ludności tej 
przygotowano obozy w Afryce Wschodniej, Azji Środkowej oraz 
w innych częściach świata. Na miejscu tworzyli oni typowe życie 
społeczno-kulturalne, organizowane m.in. staraniem władz pol-
skich na obczyźnie21. 

Na Bliskim i Środkowym Wschodzie powstały szkoły polskie 
i punkty konsultacyjne. Młodzież kierowano do szkół junackich, ma-
jących stanowić zaplecze dla Armii Polskiej walczącej w Afryce i Eu-
ropie. Na potrzeby wojskowych i cywilów wydawano kilkadziesiąt 
tytułów czasopiśmienniczych. Ponadto młodzież polska studiowała 
w Libanie, gdzie możliwość dalszej edukacji uzyskało ponad 300 
osób. Na miejscu utworzyli oni stowarzyszenie pod nazwą Bratnia 
Pomoc Studentów Polskich z siedzibą w Bejrucie. W regionie tym 
powstawały także podręczniki dla dzieci i młodzieży, zainicjowano 
również ośrodek naukowy w Bejrucie, w którym wydawano nawet 
prace naukowe22. 

Wraz z zakończeniem działań wojennych ośrodki polskie na Bli-
skim i Środkowym Wschodzie zaczęły tracić na znaczeniu. Doszło 
do demobilizacji oddziałów polskich, przemieszczano też ludność cy-
wilną, grupując ją w obozach tranzytowych i tym samym wymuszając 
dalszą wędrówkę. Na miejscu zaczęła także działać Polska Misja Re-
patriacyjna, która zachęcała do powrotu nad Wisłę, do nowej rzeczy-
wistości społeczno-politycznej23. Niektórzy z wychodźców skorzystali 
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23Według danych przygotowanych przez Państwowy Urząd Repatriacyjny na po-
czątku 1945 r. na terenach bliskowschodnich migranci polscy stanowili następujące 
wielkości: Egipt – 897 osób; Liban – 1 524 osoby; Palestyna – 7 208 osób; Syria – 
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z tej oferty i powrócili do ojczystego kraju. Większość była jednak pod 
wpływem rządu londyńskiego i to za jego pośrednictwem podejmo-
wali oni wyjazdy na Wyspy Brytyjskie, do Ameryki Północnej, a tak-
że do innych części świata. Do końca lat 40. XX wieku obozy przej-
ściowe zlokalizowane na terenie Bliskiego Wschodu przestały istnieć. 
Na miejscu pozostawali tylko nieliczni. Byli to głównie ci, którzy uzy-
skali zatrudnienie na miejscu oraz młode Polki, które wyszły za mąż za 
przedstawicieli społeczności zachodnioeuropejskich i arabskich. Były 
to stosunkowo niewielkie grupy. Spośród krajów bliskowschodnich 
Liban najdłużej utrzymywał akredytację dla dyplomatów polskiego 
rządu emigracyjnego, stąd na obszarze tym występowała najliczniej-
sza grupa tzw. emigracji zachodniej. Na początku lat 50. XX wieku 
szacowano ją na kilkaset osób. W grupie tej było 60 obywateli polskich 
i 200 obywateli libańskich, angielskich, amerykańskich i francuskich 
pochodzenia polskiego. Mimo to w Bejrucie funkcjonowało przedsta-
wicielstwo Głównej Komisji Skarbu Narodowego, a także ukonsty-
tuowało się Towarzystwo Pomocy Polakom, na czele którego stanęła 
W. Kapuścińska-Tabbah24.

Po II wojnie światowej, polskie władze ludowe, pozostające 
pod dużym wpływem polityki Kremla, zaczęły nawiązywać bliż-
sze stosunki z krajami arabskimi. Dały temu wyraz w czasie kon-
fl iktów bliskowschodnich z 1956, 1967 i 1973 roku. Jednocześnie 
zaczęły wspierać ruchy lewicowe bądź takie, które zamierzały 
oprzeć swą politykę na krajach tzw. demokracji ludowej. Jedną 
z dróg pozyskania krajów arabskich z Bliskiego Wschodu dla wła-
snych celów politycznych było wysłanie kontyngentu polskiego 
wojska w ramach misji Narodów Zjednoczonych, do jakiej doszło 
w latach 70. XX wieku. Od listopada 1973 do lipca 1979 roku Pol-
ska Wojskowa Jednostka Specjalna o przeznaczeniu logistycznym 
brała udział w Siłach Doraźnych ONZ, nadzorujących zawieszenie 
broni między Egiptem i Izraelem. Była to konsekwencja kolejnego 
konfl iktu zbrojnego między Izraelem a państwami arabskimi, zwa-
nego historiografi cznie wojną Jom Kippur. Jednostka polska liczyła 

2 323 osoby. Zob. K. Kersten, Repatriacja ludności polskiej po II wojnie światowej. 
Studium historyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974, s. 230.
24 Liban, „Rocznik Polonii” (Londyn) 1952, s. 106, 158; Liban, „Rocznik Polonii” 
(Londyn) 1956/1957, s. 16.
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od około 800 do ponad 1 000 ofi cerów, żołnierzy i pracowników 
cywilnych. Na terenach bliskowschodnich polski kontyngent zmie-
niał się rotacyjnie co pół roku, dlatego też w misji tej pełniło ogó-
łem służbę 11 699 osób, w tym było 11 117 wojskowych i 582 cy-
wilów. Od czerwca 1974 do grudnia 1993 roku podobna jednostka 
brała udział w siłach nadzorujących rozdzielenie wojsk izraelskich 
i syryjskich na Wzgórzach Golan. Była to także konsekwencja 
tego samego konfl iktu, z tą jednakże różnicą, że w terenie kontyn-
gent polskich wojsk liczył 130 osób w czasie jednej zmiany. Misja 
ta jednak miała charakter rozwojowy, dlatego też do czerwca 1994 
roku w polskich jednostkach służbę pełniły ogółem 4 034 osoby, 
w tym 3 981 stanowili ofi cerowie i żołnierze, a 53 cywile. Dodatko-
wo, w uznaniu zasług polskiej jednostki, w październiku 1991 roku 
dowództwo całej Misji ONZ objął gen. Roman Misztal. Do 2009 
roku na tym terenie służbę wypełniało ogółem 9 540 osób. Polska 
ekipa była także obecna na pograniczu iracko-irańskim w latach 
1988−1990, jako pokłosie dziesięcioletniej wojny toczonej przez 
te dwa muzułmańskie kraje. W terenie znalazło się wówczas 45 
polskich przedstawicieli. Od połowy 1992 roku polska jednostka 
medyczna w liczbie ok. 150 osób brała udział w tymczasowych Si-
łach Zbrojnych ONZ w Libanie Południowym. W kwietniu 1994 
roku polski kontyngent został poszerzony o batalion logistyczny. 
Ponadto polscy ofi cerowie pełnili służbę w Kwaterze Głównej tych 
sił. Łącznie do 2009 roku na misji tej obecnych było 7 682 polskich 
wojskowych i osób cywilnych25.

Duże zaangażowanie wykazywała Polska także na terytorium Ira-
ku, gdzie na początku lat 90. XX wieku wspólnota międzynarodo-
wa wystąpiła przeciwko reżimowi Saddama Husajna, który zawłasz-
czył suwerenne prawa Kuwejtu. Konsekwencją tego stanu rzeczy 
był udział polskich przedstawicieli w kilku misjach międzynarodo-
25 Na temat polskich kontynentów wojskowych na Bliskim Wschodzie zob. W. Gó-
ralski, Udział Polski w misjach pokojowych w krajach Azji i Afryki (1953−1993), 
„Przegląd Orientalistyczny” 1996, nr 3−4, s. 119−132; K. Łastawski, Misje i opera-
cje pokojowe w polskiej polityce zagranicznej, „Stosunki Międzynarodowe” 2006, 
nr 1−2, s. 29−40; J. Zając, Udział Polski w misjach pokojowych i stabilizacyjnych 
na początku XXI wieku, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2007, nr 4, 
s. 191−207 oraz strona internetowa: http://skmponz.pl/misje-pokojowe-pola-
kow-1953-2010; [dostęp: 10.12.2016].
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wych: w ramach UNIKOM na pograniczu Iraku i Kuwejtu w latach 
1991−2003 brało udział 56 przedstawicieli; misja UNGCI zgromadzi-
ła w Iraku od 1991 roku 62 osoby; iracka UNSCOM od 1992 roku 
miała 8 delegatów; w misję MIF zorganizowaną w Zatoce Perskiej 
w latach 2000−2001 zaangażowanych było 6 Polaków; w operacji 
„Enduring Freedom” na terytorium Kuwejtu obecnych było w 2002 
roku 40 zainteresowanych osób. Największe, jak dotąd, zaangażowa-
nie strony polskiej w misjach międzynarodowych miało także miejsce 
w Iraku. W ramach Polskiego Kontynentu Wojskowego wysyłanego 
do tego kraju od 2003 roku wzięło ogółem udział 15 700 osób, głów-
nie wojskowych26. 

Następstwem politycznego zaangażowania po II wojnie światowej 
polskich władz państwowych po stronie krajów arabskich była podję-
ta aktywizacja w zakresie rozwoju stosunków dyplomatycznych i rela-
cji gospodarczych. W przypadku Iraku Polska Ludowa już w miesiąc 
po dokonaniu tam rewolucji w 1958 roku nawiązała z nowymi władza-
mi stosunki dyplomatyczne. Podobnie kwestia ta wyglądała w przypad-
ku Syrii, gdzie władzę przejął Hafi z al-Asad. Władze PRL-u wspierały 
także niepodległościowe dążenia Arabów do utworzenia własnego pań-
stwa w Ziemi Świętej, czego owocem było przyjmowanie palestyńskich 
studentów na polskie uczelnie. Kwestie te zdecydowały o pomocy po-
litycznej oraz rozpoczęciu wymiany handlowej, czemu towarzyszyło 
wysyłanie do regionu specjalistów z różnych dziedzin, którzy mieli po-
móc w modernizacji tamtejszych gospodarek. Pozostawali oni w terenie 
na kontaktach zbiorowych i indywidualnych od kilku miesięcy do kilku 
lat. Na początku przeważały inwestycje związane z budową komplet-
nych obiektów przemysłowych, które wkrótce przyniosły zaangażowa-
nie w innych projektach. Polacy byli tam traktowani na ogół jako dobrzy 
fachowcy, pomagający w rozwoju gospodarczym tych państw. Kwestia 
ta doprowadziła do powstania na Bliskim Wschodzie zbiorowości pol-
skich nowego typu. Wyjeżdżały tam bowiem kadry naukowo-technicz-
ne, które pracowały na miejscu w wyznaczonych najczęściej i chronio-
nych przez instytucje militarystyczne kampusach. Po wypełnieniu kon-
traktu mieli oni wrócić do ojczyzny. W trakcie swego pobytu nierzadko 
propagowano na miejscu polskie zwyczaje, kulturę i wartości.

26  K. Łastawski, op. cit.
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Spośród krajów bliskowschodnich najlepsze kontakty Polska Ludo-
wa miała z Irakiem27 i Syrią28, mniej intensywne natomiast z innymi 
państwami regionu – Jordanią29, Kuwejtem30 i Libanem31. Tam też zna-

27 Polskie przedsiębiorstwa jak Polimex Cekop, Budimex i Dromex budowały 
w tym kraju cukrownie w Mosulu, kopalnie siarki w Miszraq, cegielnie w Mosulu 
i Basrze, cementownie w Falludżi, zaporę w Basrze, rozdzielnie i podstacje energe-
tyczne, drogi i fragmenty autostrad, przepompownie i stacje uzdatniania wody. Pol-
scy specjaliści wykonywali także liczne usługi w zakresie irygacji i melioracji, geo-
dezji oraz kartografi i. Na dużą uwagę zasługiwał eksport polskiego budownictwa 
i usług budowlano-montażowych. W 1980 r. przedsiębiorstwo Kolmex uzyskało 
także duży kontrakt na dostawy taboru kolejowego. Inwestycjom tym towarzyszyły 
polskie kadry naukowo-techniczne, które na miejscu je budowały, a później nadzo-
rowały proces produkcyjny. Por. J. Piotrowski, Stosunki Polski z krajami arabskimi, 
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1989, s. 27−31.
28 W Syrii strona polska zbudowała kopalnię i przetwórnię fosforytów, zakłady 
montażu aparatów telefonicznych, rzeźnie, walcownię stali, fabrykę amunicji my-
śliwskiej, młyny zbożowe, zbiorniki na towary płynne, cukrownie, a także udzieliła 
pomocy przy rozbudowie i modernizacji przemysłu stalowego, petrochemicznego 
i szklarsko-ceramicznego. W 1980 r. Stocznia Gdańska zbudowała dla Syrii dok 
pływający. Por. ibidem, s. 46−49.
29 W kraju tym Polimex zbudował bazę paliwową dla lotniska w Ammanie, Elektrim 
zajmował się budową linii energetycznych i dostawą sprzętu elektromaszynowego, 
Ciech dostarczał chemikalia i siarkę, inne zaś przedsiębiorstwa dostarczały teksty-
lia, blachy, armaturę metalową oraz artykuły rolno-spożywcze. W latach 80. XX w. 
w Jordanii pracowało jeszcze ok. 100 specjalistów pracujących na tzw. kontraktach 
serwisowych, obsługując dostawę towarów dla polskich przedstawicielstw pracu-
jących w Iraku. W latach 1985−1987 w Jordanii przebywała na kontraktach grupa 
polskich ekspertów z branży szklanej, którzy uczestniczyli przy budowie huty szkła 
w Ma`an na południu tego kraju. Por. ibidem, s. 33−34.
30 Wymiana handlowa między krajami opierała się głównie na eksporcie z Polski 
towarów konsumpcyjnych, rolno-spożywczych oraz maszyn i urządzeń. Ponadto 
strona polska była eksporterem wyspecjalizowanych usług do tego kraju. W latach 
80. XX w. pracowało nad Zatoką Perską 135 specjalistów z polecenia Polservice`u, 
głównie lekarzy, kierowców i inżynierów elektroników. Za pośrednictwem Metro-
nexu 42 specjalistów zajmowało się obsługą komputerową. Polimex-Cekop wysłał 
do kraju tego 50 inżynierów i inne kadry. PKS z kolei 10 kierowców, świadczących 
usługi transportowe. Ponadto w 1983 r. rozpoczęło w tym kraju działalność przedsię-
biorstwo polonijne pod nazwą U.S.P. International, zatrudniające m.in. 60 polskich 
inżynierów i robotników. Por. ibidem, s. 34−37.
31 Jeszcze przed rozpoczęciem wojny domowej w Libanie, do kraju tego trafi ały pol-
skie towary: Agros sprzedawał artykuły rolno-spożywcze i słodycze; Animex bydło 
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lazło się najwięcej polskich specjalistów. Jeszcze w początku lat 80. 
XX wieku Irak odbierał ok. 1/6 polskiego eksportu przeznaczonego dla 
tzw. krajów rozwijających się. W państwie tym pracowało także ponad 
14 000 osób kadry naukowo-technicznej, zatrudnionych przy różnego 
rodzaju większych inwestycjach, budując drogi, szpitale, gmachy uży-
teczności publicznej, infrastrukturę elektryczną i wodno-kanalizacyj-
ną oraz obiekty z innych sfer życia społeczno-gospodarczego. Jedno-
cześnie z krajów o tzw. orientacji demokratycznej zaczęła przybywać 
do Polski młodzież chcąca się kształcić w trybie ponadpodstawowym 
i wyższym. Zaowocowało to polsko-arabskimi związkami małżeński-
mi, spośród których niektóre przenosiły się na teren bliskowschodni. 

Mimo licznych relacji historycznych łączących społeczeństwo i pań-
stwo polskie z regionem bliskowschodnim skupiska polskie i polonijne 
na przełomie XX i XXI wieku należały do niewielkich32. W Iraku, 
przed drugą wojną w Zatoce Perskiej z 2003 roku, mieszkało zale-
dwie kilkanaście rodzin polsko-arabskich, skupionych w Bagdadzie 
oraz kilka rodzin osiadłych w innych miastach. Osoby te spotykały się 
w miarę możliwości, co było uzależnione od lokalnych przepisów do-
tyczących cudzoziemców, w Ambasadzie RP z okazji organizowanych 
świąt narodowych i religijnych. Liczniejsze skupisko powstało w Jor-
danii, liczyło ono ponad 250 osób. W kraju tym od 9 stycznia 1989 
roku funkcjonowało Towarzystwo Przyjaźni Jordańsko-Polskiej, któ-
remu patronował były premier i senator Bahjat Talhouni. Pierwszym 
jego przewodniczącym został ówczesny burmistrz Ammanu i później-
szy premier Abdel Rauf Rawabdeh33. Mimo dobrych konotacji fami-

rzeźne, wołowinę, drób i wieprzowinę; Textilimpex i Confexim artykuły tekstylne; 
Eletrim kable; Stalexport wyroby hutnicze; Kolmex lokomotywy i wagony; Polmot sa-
mochody, głównie Polonezy; Polimex maszyny do kruszenia kamieni. Liban przez lata 
był dla strony polskiej miejscem tranzytowym dla towarów eksportowanych do innych 
państw arabskich na Bliskim Wschodzie i Półwyspie Arabskim. Por. ibidem, s. 37−39.
32 Zob. J. Knopek, Przemiany zbiorowości polonijnych…, op. cit., s. 216−218.
33 Osoba ta ustąpiła ze stanowiska 20 lutego 1990 r. podczas dorocznego zebrania 
TPJP. W skład nowego zarządu weszli wówczas: Wasef Azar (dyrektor naczelny 
kopalni fosforytów) jako przewodniczący, Khalid Kana`an jako zastępca, Mamdo-
uh Abbadi jako sekretarz generalny, Khalid Shream jako skarbnik oraz członkowie: 
Khaldoun Abu Hassan, Tawleq Qawar, Ziad Humsi, Makram Zuraikat i Khader 
Fayyad. Por. K. Bojko, Stosunki polsko-jordańskie, Jordan Press Foundation, Am-
man 2015, s. 45−46.
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lijnych inicjatywa ta stosunkowo szybko, bo już w pierwszym okresie 
lat 90. XX wieku, przestała funkcjonować. Oparciem dla miejscowej 
Polonii, składającej się głównie z obywatelek polskich, które wyszły 
za mąż za Jordańczyków, była miejscowa Ambasada RP. Zorganizo-
wała ona w siedzibie placówki Koło Polek, a we wrześniu 2000 roku 
uruchomiono oświatowy punkt konsultacyjny oraz bibliotekę polską. 
W latach 1993−1997 ok. 40-osobowa grupa polskich specjalistów bu-
dowała w tym kraju odlewnię stali w Irbid, a kierownikiem kontraktu 
pozostawał inż. Wojciech Sikora34. W Kuwejcie mieszkało wówczas 
ok. 60 Polek, które wyszły za mąż za obywateli tego państwa. W więk-
szości wystąpiły one w latach 90. XX wieku, kiedy poprawiła się sytu-
acja kobiet w systemie politycznym tego kraju, do władz państwowych 
o przyznanie im obywatelstwa, nie rezygnując jednakże z dotychcza-
sowego polskiego. Potomstwo z małżeństw polsko-arabskich przejmo-
wało także podwójne obywatelstwo polsko-kuwejckie. Na terytorium 
tego państwa funkcjonował wówczas Punkt Konsultacyjny Szkoły 
Polskiej przy Ambasadzie RP oraz Polskie Towarzystwo Kulturalne. 
Po kilkadziesiąt osób mieszkało też w Libanie i Syrii, a kilkanaście 
w arabskiej Palestynie. Wywołanie intifady w Palestynie, wojna do-
mowa w Libanie oraz rozpoczęcie podobnego konfl iktu wewnętrznego 
związanego z „arabską wiosną” w Syrii spowodowały liczne wyjazdy 
rodzin polsko-arabskich bądź potomstwa z tych małżeństw. Pozostali 
tam jedynie nieliczni.

*

Wielowiekowe kontakty łączące Polskę i Polaków z Bliskim Wscho-
dem przyniosły różnorodne formy relacji, od migracji żywiołowych 
(niewolnicy, jeńcy) poprzez poznawcze (podróżnicy, pielgrzymi, pu-
blicyści), naukowe (studenci, nauczyciele akademiccy) i matrymonial-
ne (związki małżeńskie) do migracji zorganizowanych (specjaliści, 
wojskowi). Wszystkie wyżej wymienione formy przemieszczania się 
ludności prowadziły do lepszego poznania świata arabskiego, nierzad-
ko zrozumienia go bądź naukowego opracowania. W wyniku podej-
mowanych wypraw do ziem polskich docierały kolejne informacje 

34 Ibidem, s. 51−52.
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o krajach i ludziach tego obszaru, spisywano pamiętniki i wspomnie-
nia, udostępniano relacje, wygłaszano prelekcje z takich pobytów bądź 
drukowano je w formie artykułów i książek. Inicjatywy te powodo-
wały, że Bliski Wschód stawał się bardziej rozpoznawalny nad Wisłą.

Pojedyncze osoby z ziem polskich przebywały na Bliskim Wscho-
dzie w dłuższej perspektywie czasowej już w okresie średniowiecza 
i czasach nowożytnych. Podobnie kwestia ta kształtowała się do XIX 
i XX wieku. Ze względów kulturowych, religijnych i gospodarczych 
na obszarze tym nie pojawiły się większe grupy emigrantów polskich. 
Wyjątek pod tym względem stanowiły lata II wojny światowej oraz 
wyjazdy specjalistów w okresie Polski Ludowej. Nie zaowocowały 
one jednak powstaniem znaczących skupisk polonijnych w tej części 
świata, aczkolwiek w każdym państwie bliskowschodnim obecność 
Polaków została wyraźnie zauważona. W perspektywie historycznej 
wyróżnić można: uchodźców politycznych, emigrantów zarobkowych, 
wojskowych, kadry naukowo-techniczne, duchownych i przedstawi-
cieli migracji matrymonialnych.

Jacek Knopek
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Polish Emigration and Diaspora in the Middle East in 
the 19th and 20th Centuries. Outline of a Synthesis
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Summary
This article shows Polish people’s migrations to the Middle East, which includes Iraq, 
Jordan, Kuwait, Lebanon, Syria and Palestine, from 19th and 20th century. The study 
involved only these people and groups that could be included in emigrants’ group, that is 
people knowingly deciding about their departure, and those that ended up in the Middle 
East against their will were not included. In the course of the argument it was found out 
that centuries-old contacts connecting Poland and Poles with the Middle East brought 
various forms of relations from natural migrations (slaves, prisoners), through cognitive 
migrations (travellers, pilgrims, publicists), scientifi c migrations (students, academics), 
matrimonial migrations (marriages) to organized migrations (experts, military). The 
result of these migrations were Polish communities that were created in all countries of 
the region.
After the Partitions of Poland Polish emigrants found themselves in the Middle East, 
serving mostly in military or the Turkish administration. In the interwar period few 
economic emigrations appeared in the region, which was associated with the infl ux of 
Polish Jews into Palestine. During the II World War, because of the war emigrations 
and evacuation of Soviet Union’s army, there was an unusual infl ux of Polish civilian 
and military population. After 1956 Polish specialists, alongside scientifi c and technical 
staff  were sent to this region to implement economic cooperation with Arabic countries. 
Their stay in the region ended in 1989, however, a few people and professional groups 
were still staying there.

Polnische Emigration und Auslandspolen im Nahen 
Osten im 19. Und 20. Jahrhundert. Überblick über die 
Synthese

Schlüsselwörter

Naher Osten, Polen, Auslandspolen, Emigration

Zusammenfassung
Der Artikel verweist auf die Migrationen der polnischen Bevölkerung im 19. Und 20. 
Jahrhundert in den Nahen Osten, zu denen der Irak, Jordanien, Kuwait, Libanon, Syrien 
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und Palästina gehören. Die Studie umfasste nur diejenigen Personen und Gruppen, die 
als Auswanderer eingestuft werden konnten, d.h. diejenigen, die sich bewusst entsch-
ieden haben, auszuwandern, jedoch nicht denjenigen, die auch in die Region des Nahen 
Ostens kamen, aber nicht aus eigenem Willen.
Im Laufe der dargestellten Ausführung wurde festgestellt, dass die jahrhundertealten 
Kontakte, die Polen und die Polen mit dem Nahen Osten verbinden, verschiedene For-
men von Beziehungen brachten, von spontanen Migrationen (Sklaven, Kriegsgefan-
gene) über kognitive Migrationen (Reisende, Pilger, Publizisten), wissenschaftliche 
Migrationen (Studenten, akademische Lehrer) und eheliche Migrationen (Ehen) bis hin 
zu organisierten Migrationen (Fachleute, Militär). Die Folge dieser Art von Migration 
waren polnische Gemeinschaften, die in allen Ländern der Region gegründet wurden. 
Polnische Auswanderer befanden sich nach den Teilungen der Republik Polen im Nahen 
Osten und dienten hauptsächlich in der Armee oder in der türkischen Verwaltung. In 
der Zwischenkriegszeit kam es in der Region zu einer kleinen Anzahl von wirtschaft-
lichen Auswanderungen, die mit dem Zustrom der polnischen Juden in die palästinen-
sischen Gebiete zusammenhängen. Während des Zweiten Weltkriegs kam es zu einem 
beispiellosen Zustrom von polnischen Zivilisten und Soldaten in diese Gebiete, der mit 
Kriegsemigration und Evakuierung der Armee aus der Sowjetunion verbunden war. 
Nach 1956 wurde die Region von polnischen Fachleuten und wissenschaftlichen und 
technischen Mitarbeitern besucht, die zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit arabis-
chen Ländern entsandt wurden. Ihr Aufenthalt in der Region endete 1989, obwohl nur 
wenige Menschen und Berufsgruppen dort blieben.

Польская эмиграция и диаспора на Ближнем 
Востоке в XIX и XX веках. Краткий очерк

Ключевые слова

Ближний Восток, поляки, польская диаспора, эмиграция

Резюме
В статье описывается эмиграция польского населения в XIX и XX веках 
на Ближний Восток, под которым понимаются следующие страны – Ирак, 
Иордания, Кувейт, Ливан, Сирия и Палестина. Исследование касалось только тех 
людей и групп, которые могут считаться эмигрантами, т.е. лицами, сознательно 
решившими покинуть родину. Предметом исследования не являлись лица, 
прибывшие на Ближний Восток не по своей воле.
В ходе интервью было отмечено, что многовековые связи Польши и поляков с 
Ближним Востоком создали различные формы отношений, начиная со спонтанных 
миграций (рабы, военнопленные), через ознакомление (путешественники, 
паломники, публицисты), научные экспедиции (студенты, преподаватели) и 
семейные связи (брачные отношения), организованной миграцией (специалисты, 
военные) заканчивая. Следствием подобного рода передвижения населения стали 
польские общины, возникшие во всех странах региона. 
Польские эмигранты оказались на Ближнем Востоке после разделов Польша 
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и служили в основном в армии или турецкой администрации. В межвоенный 
период в регионе появилось небольшое количество экономических мигрантов, 
связанного с притоком польских евреев на территорию Палестины. Во время 
Второй мировой войны наблюдался беспрецедентный приток польского 
гражданского и военного населения в этом регионе в результате военного 
беженства и эвакуации польской армии из Советского Союза. После 1956 г. в 
регион стали прибывать польские специалисты и научно-технический персонал, 
направленный для осуществления экономического сотрудничества с арабскими 
странами. Их присутствие в регионе закончилось в 1989 году − хотя небольшая 
доля людей и профессиональных групп продолжали там оставаться.
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Streszczenie 
Przedmiotem artykułu jest analiza prac powstałych na temat historii Chrztu Rusi 
w 988 roku, z uwzględnieniem poszczególnych prób chrystianizacji zapoczątkowa-
nych przez kniazia Igora, poprzez działania Olgi i zakończenia procesu przez Wło-
dzimierza. Opis ten ma przybliżyć czytelnika do wydarzenia, które miało miejsce 
na Jasnej Górze w Częstochowie w dniach 9−11 września 1988 r., kiedy to w sposób 
uroczysty celebrowano 1000-lecie Chrztu Rusi. Przywołane zostały ponadto arty-
kuły prasowe, które w sposób okrojony (były ocenzurowane) przedstawiały wy-
darzenie milenijne i dawały pogląd na temat tego, czym dla osób wierzących było 
uczczenie w Polsce wydarzeń sprzed 1000 lat. 
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I. Wstęp

Obchody 1000-lecia Chrztu Rusi na Jasnej Górze w dniach 10–11 
września 1988 roku wciąż budzą zainteresowanie teologów, religio-
znawców, historyków i politologów1. Analizowany jest ich kontekst 
dziejowy, przebieg, ale przede wszystkim znaczenie dla katolickich 
wiernych. Wydarzenia te były stale monitorowane przez służby bez-
pieczeństwa PRL, zdawkowo o nich wspominała ogólnopolska i lokal-
na państwowa prasa2. Natomiast stronie katolickiej zależało, by jasno-
górskie spotkanie przedstawić w odpowiednim świetle i szczególnie 
uwypuklić te wątki, które mówiły o współistnieniu obrządkowym, ale 
i narodowym pojednaniu polsko-ukraińskim. Ważne miejsce w tych 
namysłach odgrywało wspomnienie wydarzenia Chrztu Rusi w 988 
roku. Inicjatorzy obchodów podczas homilii i spotkań modlitewnych 
z wiernymi wielokrotnie odwoływali się do jego religijnego oraz 
kulturowo-dziejowego znaczenia dla Europy Środkowo-Wschodniej 
i ukraińskiego narodu. W niniejszym artykule pragnę ukazać ową 
problematykę w artykułach publikowanych  na łamach miesięcznika 
„Jasna Góra”. 

II. 

Aby zrozumieć wyjątkowość Jasnogórskiego Jubileuszu warto od-
wołać się do historycznego, ale i historiografi cznego wymiaru Chrztu 
Rusi. Zarówno bowiem jego data, jak i kontekst, w którym był doko-
nany są różnie ukazywane przez historyków, co często jest uzależnione 
ich narodowo-konfesyjną przynależnością3. Jeszcze w XIX wieku ba-

1 Wystarczy przyjrzeć się tematom referatów wygłoszonych podczas konferencji 
naukowej. Zob. Trwa konferencja o roli Jasnej Góry w procesie pojednania polsko-
-ukraińskiego, ekai,  https://ekai.pl/trwa-konferencja-o-roli-jasnej-gory-w-procesie
-pojednania-polsko-ukrainskiego/ (bez paginacji) [dostęp: 20.02.2019].
2 Uroczystości na Jasnej Górze, „Gazeta Częstochowska” 1988, nr 37 (1673), s. 2.
3 С.В. Алексеев, Крещение Руси: Источники против интерпретаций, „Исто-
рическое обозрение” 2004, вып. 5, s. 20–33; А. Г. Кузьмин, Крещение Руси: 
концепции и проблемы, „Вопросы религии и религиоведения” 2009,  вып. 1, ч. 
2, s. 11–48; А.А. Галушка, Хрещення Русі 987−989, [w:] Енциклопедія історії 
України, у 10 т., редкол., В.А. Смолій (голова) та ін. Київ 2013, т. 10, Т–Я, 
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dacze rozprawiali o możliwości dokonania chrztu Kijowa przez apo-
stoła Andrzeja w I wieku n.e. Historycy wskazują, iż w 866 roku miała 
miejsce próba chrystianizacji Rusi za pomocą pierwszych misjonarzy 
bizantyjskich. Jest wielce prawdopodobne, że wówczas wybudowano 
w Kijowie pierwszą cerkiew pw. św. Eliasza (Ilii) oraz ustanowiono 
biskupstwo misyjne. Jednak bardziej znaczących początków chrześci-
jaństwa na terenie Rusi Kijowskiej należy szukać w roku 944, kiedy 
to książę Igor, jedynie z najbliższą świtą, przyjął chrzest4. Natomiast 
kontynuatorką chrystianizacji Rusinów była księżna Olga (żona za-
mordowanego Igora), panująca w imieniu swego młodocianego syna 
Światosława. Okoliczności ochrzczenia Olgi mają kilka wersji. Jed-
na z nich mówi, że około roku 955 przyjęła chrzest od wysłanników 
z Konstantynopola, z którymi nawiązała żywy kontakt. Osobiście dwa 
lata później odwiedziła stolicę wschodniego cesarstwa, witana bardzo 
uroczyście przez cesarza Konstantyna VII Porfi rogenetę (957). Kolej-
na wersja mówi o tym, że w 954 roku poganka Olga przyjęła chrzest 
pod imieniem Helena w zamian za obietnicę związku małżeńskiego 
z cesarzem5. Jak wiadomo do ślubu owego nie doszło. Księżna nawią-
zała również kontakty z chrześcijaństwem zachodnim oraz z cesar-
stwem zachodniorzymskim, poprosiła również Ottona I o przysłanie 
na Ruś kapłanów łacińskich. Istnieją natomiast jeszcze przynajmniej 
dwie inne wersje przyjęcia chrztu przez księżnę. Pierwsza z nich gło-
siła, że przyjęła chrzest w Kijowie, ponieważ istniała już tam gmina 
chrześcijańska, utworzona przez przybyszów z Grecji i Palestyny. 
Druga natomiast mówiła o tym, że jej chrzest musiał nastąpić przed 
śmiercią męża, gdyż jako poganka musiałaby ponieść śmierć w trak-
cie pogrzebu Igora. Istnieje jeszcze jedna, lecz najrzadziej wspominana 
teoria, że chrzest przyjęła wraz ze swym mężem Igorem w 944 roku. 
Natomiast Światosław nie był skory do przyjęcia chrześcijaństwa, wy-
gnał w 962 roku przysłanego przez Ottona biskupa Adalberga. Jednak 
do swej śmierci w roku 972 nie prześladował chrześcijan6. Po nim na-

s. 427; Н.С. Гордиенко, «Крещение Руси»: факты против мифов и легенд. По-
лемические заметки, Ленинград 1986.
4 A. Andrusiewicz, Cywilizacja rosyjska, t. 1. Warszawa 2004, s. 56.
5 Ibidem, s. 57.
6 Ibidem, s. 58.
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stąpił Włodzimierz, książę nowogrodzki. Wersji przyjęcia przez niego 
chrztu także jest kilka. Jedna z nich głosiła, że do wyboru chrześcijań-
stwa doszło w 987 roku, kiedy to Włodzimierz przyjął chrzest w Kor-
suniu. Miał go udzielić arcybiskup Leoncjusz w tradycji cyrylo-meto-
diańskiej. Druga, tzw. kijowska wersja mówi o tym, że Włodzimierz 
przyjął chrzest w Kijowie w 988 roku w świątyni pod wezwaniem św. 
Klemensa, również w obrządku cyrylo-metodiańskim. Miało to świad-
czyć o silnym związaniu i pokazaniu swego rodzaju wspólnoty z Ko-
ściołem zachodnim7. Rok 988 miał się zapisać na zawsze w historii 
Rusi, ponieważ właśnie wówczas Włodzimierz ogłosił Ruś jako całość 
państwem chrześcijańskim.

III. 

Tak znaczna ilość wersji Chrztu Rusi przyczyniła się do stworzenia 
polemiki religijnej, gdyż dla późniejszych pokoleń – wobec dokona-
nej kościelnej schizmy – ważne było stwierdzenie, jakie miał on ob-
licze – wschodnie czy zachodnie, bardziej łacińskie czy bizantyjskie. 
Bez względu na datę i swe „oblicze” chrzest wprowadził Ruś w ob-
ręb kultury chrześcijańskiej, a w dalszych wiekach losy prawosławnej 
Cerkwi łączyły się integralnie z losami Rusi. Wraz z nią przeżywa-
ła feudalne rozbicie, najazd mongolski, dominację litewską. Doszło 
do rozbicia politycznego Rusi – część jej terenów należała do pań-
stwowości moskiewskiej, inna – litewskiej, a później polsko-litewskiej 
i Rzeczypospolitej. Wiązało się to jednocześnie z rozdzieleniem sa-
mej Cerkwi (metropolia moskiewska i kijowska). Prawosławie mo-
skiewskie podlegało przemianie w ramach wschodniej despotii carów 
i cesarzy. Metropolita uzyskując tytuł patriarchy, nie zyskał w ra-
mach państwowości należnej pozycji, szybko wprowadzono ustrój 
synodalny (reformy Piotra I), Cerkiew podporządkowano świeckiemu 
urzędnikowi (oberprokurator), cerkiewna hierarchia stała się częścią 
urzędniczej biurokracji, a duchowieństwo parafi alne – ubogie i sła-
bo wykształcone – posiadało słaby konstrukt etyczno-moralny8. Inne 

7 Ibidem, s. 61−62.
8 A.И. Белкин, К вопросу о причинах церковной реформы Петра I (методоло-
гический аспект), „Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования”, 
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problemy przeżywała Cerkiew kijowska. Kultura ruska, której inte-
gralną częścią było prawosławie, zdominowała litewskich najeźdźców, 
straciła jednakże swoją rolę w ramach państwowości polsko-litewskiej 
i późniejszej Rzeczypospolitej. Podległe swoim świeckim opiekunom 
i słabo wykształcone duchowieństwo prawosławne nie potrafi ło za-
dbać o zachowanie dogmatyczno-obrządkowej czystości Cerkwi. Za-
równo wśród duchowieństwa, jak i świeckich pojawiły się głosy wzy-
wające do naprawy, reformy. Do tego doszło niebezpieczeństwo ze 
strony rozprzestrzeniających się nurtów protestanckich, strach przed 
– propagującymi oświatę katolicką wśród Litwinów i Rusinów – je-
zuitami9. Część działaczy świeckich oraz hierarchów widziała ratu-
nek dla Cerkwi w unii z Rzymem. Akt unijny podpisany w Brześciu 
w 1596 roku zainicjował działalność Kościoła unickiego, nie stał się 
jednak lekarstwem na cerkiewne bolączki, szybko pojawiła się grupa 
opornych, zaś obrońcami prawosławia okrzyknęli się Kozacy, co do-
prowadziło do ciągłych sporów i wojen, a w konsekwencji przyłącze-
nia Kijowa i całej lewobrzeżnej Ukrainy do Moskwy10. Jednocześnie 
pojawiła się naukowa polemika wokół aktu unijnego. Z jednej strony 
wystąpili – wzmocnieni reformami dokonanymi przez Piotra Mohyłę11

 – obrońcy prawosławia, z drugiej bazylianie12. Ci ostatni stworzyli 
niezwykle rozbudowaną okołounijną publicystykę teologiczną, ale 
również określoną interpretacyjnie unicką historiozofi ę. I co ciekawe 
dla naszych rozważań, ważne miejsce w ich refl eksjach odgrywała te-
matyka związana z Chrztem Rusi. Ich zdaniem unia brzeska nie była 
jakimś rewolucyjnym, narzuconym prawosławnym aktem, raczej po-
wrotem do postanowień unii fl orenckiej, a przede wszystkim chrztu 

№ 10, 2010/2, s. 68.
9 Szerzej: S. Obirek, Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodó w w latach 
1564−1668. Działalnoś ć  religijna, społeczno-kulturalna i polityczna, Krakó w 1996.
10 K, Koczegarow, Polityka rosyjska wobec Rzeczypospolitej (lata 60. XVII wieku − 
początek XVIII wieku). Kwestia ukraińska, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-
-Wschodniej” 2016, t. 14, z. 1, s. 67−91.
11 M. Melnyk, Spór o zbawienie: zagadnienia soteriologiczne w świetle prawosław-
nych projektów unijnych powstałych w Rzeczypospolitej (koniec XVI−połowa XVII 
wieku), Olsztyn 2001.
12 Pisma Hipacego Pocieja, Jozafata Kuncewicza Leona Kreuza-Rzewuskiego, 
Joachima Morochowskiego, Ignacego Kulczyńskiego czy Ignacego Stebelskiego.
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Włodzimierza. Bowiem chrzest Rusinów dokonał się w okresie ko-
ścielnej jedności, czyli w katolicyzmie obrządku wschodniego. Zatem 
akty unijne były jedynie przypomnieniem, nawiązaniem do owego 
aktu chrystianizacji13. Nie dziwi zatem iż – aby udowodnić potrzebę 
swego istnienia w ramach Rzeczypospolitej – prawosławni pragnęli 
zaproponować interpretację przeciwną. Ich zdaniem chrzest odbył się 
w okresie kościelnego podziału. Co więcej zwiększono ilość poten-
cjalnych chrztów mających się dokonać za czasów Askolda i Dira, 
misji cyrylometodiańskiej, Igora, Olgi, a nawet apostoła Andrzeja 
w I wieku n.e. Przy czym wszystkie owe akty miały być dokonywane 
w okresach kościelnego rozbicia, walk wschodnich cesarzy i zachod-
nich, niechęci hierarchów prawosławnych wobec katolickich14. Spór 
ten funkcjonował do końca istnienia Rzeczypospolitej i przeniósł się 
do późniejszych historiografi i narodowych15. Prawosławna historiozo-
fi a wyznaczyła natomiast politykę rosyjską względem unitów po roz-
biorach Rzeczypospolitej. Skoro w jej wykładni unię w Brześciu na-
rzucili Rusinom Polacy-katolicy, to po upadku państwa tych ostatnich 
nic nie stało na przeszkodzie, by unici-Rusini (w rozumieniu Rosjan 
13 В. Шевченко, Православно-католицка полеміка та проблеми унійності в 
житті Руси-Україны доберестейського періоду, Київ 2001, s. 165–168.
14 Szerzej: Н. О. Сінкевич, Повість про кількаразове хрещення Русі: виникнен-
ня та розвиток в полемічному дискурсі першої половини XVII cт., [w:] На-
уковий збірник, присвячений 1020-літтю хрещення Київської Русі-України: 
Матеріали науково-практичної конференції «1020-ліття хрещення Русі-У-
країни – із Києва по всій Русі», 21 жовтня 2008 р., Київ 2008, s. 315–324; 
eadem, „Повесть о поэтапном крещении Руси»: возникновение, эволюция и 
интерпретация сюжета в православных сочинениях первой половины XVII в., 
[w:] Православие Украины и Московской Руси в 15−17 вв.: общее и различное, 
Москва 2012, s. 209–227; eadem, Поэтапное Крещение Руси: становление и 
развитие сюжета в православных сочинениях первой половины XVII в., „Тру-
ды Киевской Духовной Академии” 2013, № 19, s. 43–60.
15 Н. Moрaвец,  Бачення Берестейської унії та історії Уніятської Церкви в 
роботі „Історія Руської Церкви” архієпископа Філарета Гумілевського, 
„Kиївська Старовина” 2005, nr 6, s. 33–46; N. Morawiec, Unia brzeska w twór-
czości historycznej Płatona Lewszyna, [w:] Dziedzictwo polsko-ukraińskie, red. 
S. Chazbijewicz, M. Melnyk, K. Szulborski, Olsztyn 2006, s. 193–215; idem, Unio-
nizacja i latynizacja w myśli historycznej rosyjskiego prawosławia (1805–1917), 
[w:] Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, red. U. Cierniak, J. Gra-
bowski, Częstochowa 2006, s. 459–468.
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unici-Rosjanie) porzucili dawne „łacińskie” naleciałości obrządkowe 
i „dyktat” unickich „pseudoświętych” (Jozafat Kuncewicz)16 i powró-
cili do prawosławia. Rozpoczęte przez Katarzynę II „zjednoczenie”, 
przerwane w okresie rządów Pawła I i Aleksandra I kontynuował Mi-
kołaj I i jego następcy17. Po „zjednoczeniu” unitów białoruskich w 1839 
roku przyszła kolej na unitów chełmskich w 1875 roku, natomiast 
po II wojnie światowej „zjednoczycielem” okazał się sam… Stalin. 
Na mocy aktu podpisanego w 1946 roku we Lwowie włączono 
do prawosławia również unitów galicyjskich, a Kościół grekokatolicki 
przestał istnieć18. Oczywiście w aktach ofi cjalnych. Duchowieństwo 
i wierni na Ukrainie sowieckiej przeszli do „podziemia”, natomiast 
Kościół ten rozwijał się w środowiskach emigracyjnych. W Polsce za-
czął być tolerowany od 1957 roku19, natomiast szersze zmiany przynio-
sły lata 8020. Igor Hałagida zauważył, iż pojawiło się ówcześnie nowe 
pokolenie ukraińskiej mniejszości w Polsce (również wśród grekokato-
lickich hierarchów), poszukujące swej narodowo-religijnej tożsamości. 
Natomiast w polskim środowisku intelektualnym nastąpiło odkrycie 

16 Szerzej: N. Morawiec, (De)Konstrukcje świętości. Jozafat Kuncewicz w rosyjskiej 
historiografi i synodalnej, „Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian 
PAU”, t. 14, Heroizm i martyrologia w kulturze Słowian, pod red. U. Cierniak, 
Kraków 2018, s. 79–112.
17 M. Radwan, Carat wobec Kościoła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 
1796−1839, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2004. Także: A. Miro-
nowicz, Likwidacja unii kościelnej na soborze połockim (1839 r.), „Białoruskie Teki 
Historyczne” 2009, t. 7, s. 39−49. 
18 I. Biłas, Likwidacja greckokatolickiej diecezji przemyskiej oraz tragiczne losy jej 
ordynariusza biskupa Jozafata Kocyłowskiego w kontekście polityki wyznaniowej 
ZSRR, [w:] Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 3, red. S. Stępień, Przemyśl 
1996, s. 277–290. Szerzej: Z. Wojewoda, Zarys historii Kościoła greckokatolickie-
go w Polsce w latach 1944–1989, Kraków 1994.
19 I. Hałagida, Kościół greckokatolicki i jego wierni narodowości ukraińskiej na za-
chodnich i północnych ziemiach Polski w latach 1947–1957, [w:] Ziemie Zachodnie 
i Północne Polski w okresie stalinowskim, red. C. Osękowski, Zielona Góra 1999, 
s. 157–165; S. Stępień, Represje wobec Kościoła greckokatolickiego w Europie 
środkowo-wschodniej po II wojnie światowej, [w:] Polska – Ukraina. 1000 lat są-
siedztwa, t. 2, red. S. Stępień, Przemyśl 1994, s. 227–234.
20 R. Drozd, Ukraińska mniejszość narodowa wobec przemian politycznych w Polsce 
w latach 1980–1989, „Słupskie Studia Historyczne” 1999, nr 7, s. 175–185.
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kwestii ukraińskiej i unicko-prawosławnego „problemu”, pojawiły się 
prace publicystyczne i naukowe dotykające ukraińskiej problematyki 
konfesyjnej. Swoistym symbolem pojednania dwóch chrześcijańskich 
narodów stała się ikona Matki Bożej Częstochowskiej. Kolejne piel-
grzymki odbywane przez mniejszość ukraińską na Jasną Górę stawa-
ły się coraz liczniejsze (szczególnie pielgrzymka w 1987 r. z okazji 
950-lecia ogłoszenia przez księcia Jarosława Mądrego Matki Bożej 
opiekunką Rusi-Ukrainy)21. Mimo braku zgody władz na odtworzenie 
hierarchii greckokatolickiej czy ofi cjalne uznanie istnienia katolickie-
go obrządku wschodniego w PRL, sytuacja grekokatolików w Polsce 
uległa poprawie. Przy czym Hałagida zauważył, iż w ówczesnej poli-
tyce władz komunistycznych wobec grekokatolików można dostrzec 
pewną dwutorowość. Z jednej strony aparat partyjno-państwowy ofi -
cjalnie wspierał wizje liberalizacji i zmian – także w kwestiach wy-
znaniowych, z drugiej – w wewnętrznych dokumentach partyjnych 
czy urzędowych – był niezwykle zachowawczy i negatywnie nasta-
wiony do wszelkich reform22.  

W roku 1987 doszło do szeregu spotkań między polsko-ukraińskimi 
biskupami. W Rzymie 8 października w Papieskim Kolegium Polskim 
oraz 17 października w Kolegium Ukraińskim św. Jozafata ogłoszono 
deklarację o pojednaniu między Polskami i Ukraińcami. Zwrócono 
wówczas uwagę na znaczenie Jasnej Góry i ikony Matki Bożej w kon-
taktach polsko-ukraińskich23. Będący ówcześnie kardynałem Józef 
Glemp, w odpowiedzi na przemówienie Arcybiskupa Większego Lwo-
wa w taki sposób zwracał uwagę na rolę Częstochowy. 

Gdy mówię o tym, że wrócimy do ołtarzy, mam na myśli przede wszystkim te 
ołtarze, przy których dokona się jubileuszowa celebra Eucharystii dziękująca Bogu 
za tysiąclecie chrześcijaństwa Rusi (...) − myślimy o tym ołtarzu na Jasnej Górze. 
Miejsce to ma swoją wielką wymowę, zwłaszcza gdy się pomyśli, że w swojej Oj-

21 I. Hałagida, Raport Departamentu IV MSW dotyczący katolickich obchodów 
milenium chrztu Rusi, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944−1989” 2008, nr 
1(6), s. 412–413.
22 Ibidem, s. 413.
23 Szerzej: M. Melnyk, Ukraińcy i Polacy. Pojednani ewangelią, „Edukacja 
Humanistyczna” 2017, nr 2 (37), s. 24−31.
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czyźnie tych ołtarzy mają tak mało. Niektórzy uczeni twierdzą, że cudowna Ikona 
Jasnogórska mogła być namalowana we Włoszech, może w Pizie lub we Florencji, 
a później przez Andegawenów dotarła na Węgry, skąd została przewieziona do Pol-
ski. Jednakże tradycja nieprzerwanie utrzymuje, że obraz był namalowany w Pale-
stynie, potem przebywał w Bizancjum (tak jak Całun Turyński), a następnie został 
przywieziony na Ruś, by w roku 1382 znaleźć się na Jasnej Górze. Na Ruś wiara 
chrześcijańska przyszła także z Bizancjum. Święty Włodzimierz przejął stamtąd 
Ewangelię i obrządek, przyjął także cześć ku Matce Najświętszej, która głęboko za-
korzeniła się w narodzie ruskim. Jeżeli Matka Boża Jasnogórska przyszła z Bliskie-
go Wschodu do Środkowej Europy − do Polski, a droga Maryi jest drogą wytyczoną 
przez Opatrzność Bożą, to dziś trzeba, aby ludy z pogranicza Wschodu i Zacho-
du przychodziły do Niej. Rzeczywiście wiele ludów przychodzi w pielgrzymkach 
do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze, zaś najbliżej poło-
żone ludy słowiańskie mają w dotarciu do Niej największe trudności. Maryja, w ja-
kimkolwiek byłaby czczona obrazie zawsze jest Matką Kościoła i naszą Matką24.

Obchody odbyły się w dniach 10–11 września 1988 roku na Jasnej 
Górze. Uczestniczyli w nich hierarchowie i duchowni obydwu obrząd-
ków z metropolitą Mirosławem Iwanem Lubaczewskim i prymasem 
Józefem Glempem na czele oraz – jak szacowała bezpieka – około 50 
tys. wiernych (w tym około 30 tys. Ukraińców obrządku wschodnie-
go)25. Przy czym od samego początku powstały dwie wersje Jubileuszu 
– państwowa i kościelna. Tę pierwszą doskonale obrazują lakoniczne 
informacje w częstochowskiej prasie. To ciekawe, gdyż miasto było 
przecież gospodarzem obchodów. Jedyny artykuł, który został wydru-
kowany na ten temat znajduje się w tygodniku „Gazeta Częstochow-
ska” z 14 września 1988 roku, pod tytułem: Uroczystości na Jasnej 
Górze. Napisano w nim: 

W ubiegłą sobotę i niedzielę w Klasztorze na Jasnej Górze, odbyły się uroczy-
stości dla uczczenia jubileuszu 1000-lecia Chrztu Rusi Kijowskiej. Na zaprosze-
nie Prymasa Polski przybył na nie kardynał Mirosław Iwan Lubaczewski, arcybi-
skup większy Lwowa, zwierzchnik wiernych Katolickiego Kościoła Ukraińskiego. 

24 „Znak” 1988, nr 4 (395), s. 36−37. Cyt. za: M. Melnyk, Ukraińcy i Polacy. 
Pojednani ewangelią…, op. cit.,  s. 26.
25  I. Hałagida, Raport Departamentu IV..., op. cit., s. 419.
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W niedzielę przed południem przewodniczył on w uroczystej mszy świętej w ob-
rządku greckokatolickim celebrowanej przez biskupów i kapłanów z różnych stron 
Polski i świata. W modlitewnym zgromadzeniu uczestniczyli kardynałowie Józef 
Glemp, Franciszek Macharski i Henryk Gulbinowicz oraz arcybiskup Mirosław 
Marusyn, sekretarz Watykańskiej kongregacji dla Kościołów Wschodnich oraz 
zwierzchnicy Katolickiego kościoła Ukraińskiego w Stanach Zjednoczonych i Ka-
nadzie. Po mszy świętej słowa do wiernych wygłosił Prymas Polski26.    

Tekst świadczy, iż dla komunistów wydarzenia Jubileuszowe były 
istotne. „Władza” pragnęła wykorzystać je do własnych celów, do sza-
chowania i w miarę potrzeby – związanego przecież z dialektyką za-
rządzania masami – antagonizowania, szczucia i podżegania. Należa-
ło zatem bez zbytniej egzaltacji zamieścić krótką informację, sprawić 
jednocześnie wrażenie opieki świeckiej władzy nad katolickimi oby-
watelami. Jej brak, mógłby bez wątpienia potęgować i tak znaczące 
niezadowolenie społeczeństwa z powodu skostniałego systemu poli-
tycznego i wciąż istniejącej cenzury w prasie.

Z drugiej strony zaistniała także druga wizja, postrzegająca Jubi-
leusz jako ważny element polsko-ukraińskiego dialogu oraz akt pro-
wadzący do legitymizacji Kościoła unickiego w ramach PRL. Jak za-
uważył Marek Melnyk, Jubileuszowe spotkanie wypracowało na Ja-
snej Górze pewien „model działań pojednawczych na masową skalę”, 
a wśród Polaków i Ukraińców zrodziło poczucie godności, poczucie 
tożsamości, zakotwiczonej w dziesiątkach pokoleń27. 

IV. 

Zastanówmy się jak problem Chrztu Rusi był ukazany na łamach 
miesięcznika „Jasna Góra”. Był to periodyk Sanktuarium Matki Bo-
żej Jasnogórskiej w Częstochowie, wydawany od 1983 roku przez 
Kurię Generalną Zakonu Paulinów i zarząd Klasztoru Jasnogórskie-
go. Założycielem miesięcznika  był ówczesny przeor Jasnej Góry 
o. Rufi n Abramek (1937–1990). Kolejnymi redaktorami byli pau-

26 Uroczystości na Jasnej Górze, „Gazeta Częstochowska” 1988, nr 37 (1673), s. 2.
27 Jasna Góra a dialog polsko-ukraiński, eKAI, https://ekai.pl/jasna-gora-a-dialogu-
polsko-ukrainski/. [dostęp: 20.02.2019].
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lini: o. Zachariasz Jabłoński, o. Dominik Krzysztof Łuszczek, 
o. Kazimierz Maniecki, o. Robert Jasiulewicz i aktualnie – o. Tomasz 
Leśniewski28. Pismo powstało w okresie PRL, więc nie ominęły go 
utrudnienia w postaci cenzury. 70 pierwszych numerów miesięczni-
ka zawiera aż 315 cięć cenzorskich29. Ostatni numer „Jasnej Góry” 
jako miesięcznika ukazał się pod numerem 6 (233) w czerwcu 2003 
roku (co oczywiste w kalendarzowym roku było 12 kolejnych nu-
merów). Następny był zgoła odmienny, ponieważ nastąpiła zmiana. 
Wciąż obowiązywała nazwa miesięcznik, ale skupiał on w sobie dwa 
miesiące30. Pierwszym numerem, gdzie w nazwie użyto określenia 
„dwumiesięcznik”, był nr 1 (237) z 2004. Od tego momentu zaczę-
ła obowiązywać nazwa „Jasna Góra. Dwumiesięcznik Sanktuarium 
Matki Bożej Jasnogórskiej“ (bez użycia nazw miesięcy i tylko sześć 
w ciągu roku)31. Co ciekawe aktualnie „Jasna Góra” ma też swoje 
e-wydanie32. Koncentruje się na informowaniu wiernych o działal-
ności Sanktuarium, ale także propaguje rodzime formy pobożności 
maryjnej, odnotowuje przejawy twórczości inspirowane maryjnością 
(poezję, utwory literackie, utwory muzyczne), uczestniczy również 
w dialogu ekumenicznym m.in. poprzez wywiady z ludźmi różnych 
wyznań i narodowości33. Szczególnie dla społeczności częstochow-
skiej pismo stało się odzwierciedleniem tego, co działo się za „mura-
mi” Zakonu Paulinów. Warto także przed analizą zaznaczyć, iż choć 
teksty okresu PRL dają wiarygodny obraz wydarzeń, to jednak wciąż 
28 S. Tomoń, Jubileusz 25-lecia czasopisma „Jasna Góra”, Jasna Góra, Biuro 
Prasowe, http://www.jasnagora.com/wydarzenie-4467, [dostęp: 5.02.2019].
29  Jubileusz miesięcznika, Jasna Góra, Biuro Prasowe,  http://www.jasnagora.com/
wydarzenie-4273, [dostęp: 5.02.2019].
30 Czyli  nr 7−8 (234) lipiec−sierpień 2003. Podobnie było z kolejnymi, czyli nr 
9–10 (235) wrzesień−październik 2003 oraz nr 11–12 (236) listopad−grudzień 
2003.
31 Spis treści Miesięcznika Jasna Góra, Jasna Góra, Biuro Prasowe, http://www.
jasnagora.com/mjg.php, [dostęp: 5.02.2019]. 
32 Jego dystrybucją zajmuje się Maksymilian Mencel Drescheweg 5A, 9490 Vaduz. 
Księstwo Liechtenstein Redakcja, Jasna Góra, Biuro Prasowe, https://www.
dwumiesiecznikjasnagora.pl/redakcja, [dostęp: 5.02.2019]. 
33 Jasna Góra, archiwum, Jasna Góra, https://www.dwumiesiecznikjasnagora.pl/
archiwum. [dostęp: 20.02.2019].
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pomiędzy słowami napisanymi w tamtym okresie znajdujemy: „[_ _ 
_ _] [Ustawa z dnia 31.07.1981  r. O kontroli publikacji i widowisk art. 
2 pkt. 3 (Dz. U. nr 20 poz. 99, zm.:  1933 Dz. U. Nr 44 poz. 204)]”, tym 
samym zauważyć można ingerencję cenzora.

Oczywiście redaktorzy „Jasnej Góry” na Jubileusz Chrztu Rusi 
zwrócili baczną uwagę, relacjonowali uroczystości kościelne, opisy-
wali poszczególne wydarzenia związane z obchodami, ale i prace nad 
przygotowaniem ołtarza. Czytamy zatem: 

Od 9 do 11 września 1988 roku, szczyt jasnogórski został zabudowany ikonosta-
sem z ikon wykonanych przez Jerzego Nowosielskiego. Uroczystej liturgii eucha-
rystycznej w obrządku bizantyjsko-ukraińskim przewodniczył kardynał Mirosław 
Lubaczivski Arcybiskup Większy Lwowa z udziałem Arcybiskupów i Biskupów 
posługujących Ukraińcom na emigracji. Episkopat Polski reprezentowało trzech 
kardynałów z Prymasem na czele i 14 biskupów, uczestniczyło ok. 40 tysięcy wier-
nych obydwu obrządków34. 

W artykule czytamy również, iż zdaniem jego autora znaczenie 
„celebracji” wykraczać miało „poza wymiar religijny i stanowiło zna-
czący etap przełamywania zaszłości historycznych między narodem 
polskim i ukraińskim”35. Redaktorzy zwracali uwagę czytelników 
na samą liczbę przybyłych na Jasną Górę wiernych obydwu obrząd-
ków, ale i znaczących hierarchów. Ich zdaniem wydarzenia o takiej 
randze, dotyczącego narodów Polski i Ukrainy nie było w historii. 
Pisali: „(...) Były to pierwsze publiczne uroczystości z ofi cjalnym 
udziałem grekokatolików, zorganizowane na terenie jednego z państw 
zależnych od ZSRR”. Przy czym polski episkopat wykazać się miał 
„dużą odwagą”36. Artykuł łączył dzieło Jubileuszu z szerszym namy-
słem Jana Pawła II. Redaktorzy szczególnie podkreślali, iż papież, 
jako wybitny znawca chrześcijaństwa wschodniego widział ważny 
element zbliżenia między chrześcijanami, jednocześnie brał w obro-

34 Z. S. Jabłoński OSPPE, Peregrinus Cracoviensis, „Kalendarium Jasnej Góry” 
1996, z. 3, s. 233.
35 Ibidem, s. 233.
36 Źródło: https://ekai.pl/30-lat-koscielnego-dialogu-polsko-ukrainskiego/, [dostęp: 
30.11.2018].



 187 

Chrzest Włodzimierza a jasnogórskie obchody 1000-lecia Chrztu Rusi...

nę – wyniszczony i prześladowany przez komunistów – Kościół gre-
kokatolicki. Cytowali zatem wystosowany do uczestników Jubileuszu 
przez papieża specjalny telegram: „Wasz Kościół, który wyrasta z ty-
siącletniego dziedzictwa Chrztu Świętego Włodzimierza i w Brześciu 
odnowił pełną jedność wiary i życia sakramentalnego z biskupem 
Rzymu, ukształtował w ciągu wieków własną tożsamość. Przyzywa-
jąc wstawiennictwa Bogarodzicy, oddaję Jej macierzyńskiemu sercu 
duchowych synów i córki Świętego Włodzimierza w Polsce, na Ukra-
inie i na całym świecie, modlę się by w przyszłym tysiącleciu doznali 
łaski nowego rozkwitu”37. 

Niezwykle znaczące są słowa Jana Pawła II w kontekście koniecz-
ności powierzenia losów grekokatolików opiece Jasnogórskiej Matki, 
jednocześnie przyznaniu, iż akt Włodzimierza przyczynił się do wy-
kształcenia szczególnej, rusko-ukraińskiej, ale i unicko-grekokatolic-
kiej tożsamości. Przy czym owi unici-grekokatolicy mają szczególne 
zadanie „solidarności” z umęczoną przez komunistyczny systemat 
prawosławną Cerkwią moskiewską. Redaktorzy „Miesięcznika” przy-
pominali, iż już 26 marca 1988 roku, w przemówieniu skierowanym 
do uczestników kolokwium pt. „Wierzący w Związku Radzieckim dzi-
siaj” papież powiedział: 

Zwróciliście uwagę na wierzących, którym przyszło żyć wśród przeszkód, 
a wszystko to z powodu ludzkiej solidarności; kieruje wami – jak sądzę braterska 
miłość inspirująca każde przekonania religijne – miłość, która jak stwierdziłem 
w moim liście apostolskim „Euntes in mundum”, czyni nas również solidarnymi 
uczestnikami radości braterskiego kościoła Patriarchatu Moskiewskiego przygoto-
wującego się do obchodów tysiąclecia tego wielkiego wydarzenia chrześcijańskie-
go, jakim był Chrzest Rusi. Ów wymiar solidarności, nie znający ani odległości ani 
granic, właściwy jest wierze religijnej, zwłaszcza chrześcijańskiej38. 

Widać zatem jak bardzo redaktorom zależało, by ukazać Jubileusz 
z szerszej perspektywy znaczeniowej – także ekumenicznej. Polsko-
37 J.P. II, Telegram, „Jasna Góra. Miesięcznik Sanktuarium Matki Bożej 
Jasnogórskiej” 1988, r. 6, nr 12, s. 3. 
38 J.P. II, O wierzących w Związku Radzieckim dzisiaj, Przemówienie do uczestni-
ków kolokwium „Wierzący w Związku Radzieckim dzisiaj” 26 marca 1988 r., „Jasna 
Góra. Miesięcznik Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej” 1988, r. 6, nr 12, s. 4. 
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-ukraińskie spotkanie na Jasnej Górze wpisano w katolicką tożsamość, 
a wśród Ukraińców miała ona mieć swe korzenie właśnie w akcie 
chrztu Włodzimierza.  

Zwróćmy także uwagę na artykuł pt. Jasnogórskie uroczystości 
1000-lecia Chrztu Rusi – Ukrainy autorstwa Rufi na Józefa Abramka, 
jasnogórskiego przeora w latach 1984–1990. Jego zdaniem to, co naj-
bardziej utkwiło w pamięci obecnych podczas obchodów milenijnych 
był „Wielki symbol: pocałunek Ukrainy z Polską” tj. „pocałunek na Ja-
snogórskim szczycie” prymasa Polski kardynała Józefa Glempa z gło-
wą Ukraińskiego Kościoła katolickiego Arcybiskupem Większym 
Lwowa kardynałem Myrosławem Lubaczewskim. Był to wymowny 
gest ukazujący moment przezwyciężenia wszelkich nieporozumień, 
ale także – wpajanych przez wspólnych wrogów – nieufności i żalów. 
Przeor jednocześnie zadawał pytanie – czy „wytarto wszystkie pla-
my krwi i wytarto wszystkie łzy?”. Podkreślał jednakże, iż nie takie 
wyznaczono zadanie jubileuszowym uroczystościom religijnym „nie 
do nacjonalistycznych treści powinna być sprowadzana ich wymo-
wa”. Patrząc na historię zdawał sobie sprawę z istnienia okresów, gdy 
pewne słowa „bolały wzajemnie”, były w nich bowiem „krew i łzy, 
i nienawiść”39. Do takich słów należały – jego zdaniem – pejoratywnie 
rozumiane terminy „Ukraińcy” i „Lachy”. Namysł nad wzajemnymi 
relacjami potęgował „podwójny ból”, gdyż ukazywał jak wiele w sto-
sunkach polsko-ukraińskich zależało od czynników zewnętrznych, 
od „obcych” elementów, „wspólnego wroga”, „wzajemnego podżega-
cza”, który „sam mógł uciskać skłóconych braci”. Dzięki jubileuszo-
wemu spotkaniu Polacy i Ukraińcy mogli radować się „każdym ge-
stem przezwyciężenia tych podejrzeń, oskarżeń”40. Pisał: 

W uroczystościach tych świętujemy potężne działanie Boga, dokonane zarów-
no wtedy, gdy posłużył się św. Włodzimierzem i Olgą, dla wprowadzenia Rusi 
w Chrześcijaństwo Bizantyjskie, jak i to, przez którą uchronił świętą cząstkę tego 
Chrześcijaństwa – Kościół Unijny, od zerwania jedności z Głową całego Kościoła. 

39 J. Rufi n Abramek, ZP Jasna Góra, Jasnogórskie uroczystości 1000-lecia Chrztu 
Rusi-Ukrainy, „Jasna Góra. Miesięcznik Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej” 
1988, r. 6, nr 12, s. 7.
40 Ibidem, s. 7.
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Wspominając Chrzest sprzed tysiąca lat, chrześcijanie Ukrainy święcą pamięć ła-
ski, w której kiedyś wszyscy uczestniczyli. Na zakończenie uroczystej Liturgii na 
Szczycie Jasnogórskim rozlega się wołanie chóru: „Niech się napełnią usta nasze 
chwałą Twoją o Panie i opiewaniem Twojej sławy. Pozwoliłeś nam uczestniczyć 
w świętych boskich nieśmiertelnych i życiodajnych Twych tajemnicach. Zachowaj 
nas w swojej świętości rozważaniu Twojej sprawiedliwości…”41. 

Jak zaznaczył sam przeor, spotkanie miało wielowarstwowy cha-
rakter. Ukazywało teologiczny, ale i historyczny wymiar kościelnej 
jedności, łączyło wyznawców właśnie na terenie Polski, Częstochowy, 
Jasnej Góry. To wówczas musiało mieć wielkie znaczenie, ponieważ 
katolicka pamięć o Chrzcie Rusi, miała być przeciwstawiona tej, którą 
wyznaczała polityka płynąca z Kremla. Nie dziwi zatem, iż uświado-
mienie sobie tego faktu przez przybyłych na Jubileusz musiało wzbu-
dzać poruszenie.

Kontynuując swą wypowiedź, Abramek wspomniał, że: 

Przez Chrzest Święty Włodzimierza Światosławicza naród Ukraiński, tak jak 
wcześniej przez Chrzest Mieszka Naród Polski osiągnął jedność w Chrystusie. Ta-
jemnica zła może ją zranić, ale nie wymazać. Podczas wielkiej procesji 1000-lecia 
wśród czcigodnych ikon, bohaterów i świętych tej milenijnej drogi Rusi Kijowskiej 
i Ukrainy rozstawionych na placu przed szczytem śpiewano o tych ranach i prze-
trwaniu. Jasna Góra była po raz pierwszy świadkiem i domem gościnnym dla uro-
czystości  unijnych na tak wielką skalę. Ale trzeba powiedzieć, że Unia znajdowała 
tu zawsze miejsce na liturgię i na łzy, na pieśń zakazaną i ikony. Mieszkali w Klasz-
torze i odprawiali modły kapłani uniccy. Sprawowana była tu liturgia greckoka-
tolicka w latach najsurowszych zakazów. W tym pocałunku pokoju na Szczycie 
Jasnogórskim wymienionym przez dwu najwyższych hierarchów Kościoła Katolic-
kiego Ukrainy i Polski, którzy na skutek historycznego rozwoju i losu obu narodów 
są jednocześnie ich duchowymi przywódcami – odkryliśmy radość teologiczną 
z powodu  „tysiącletniej godziny” chrześcijańskich dziejów bliskiego nam słowiań-
skiego sąsiada i z powodu spotkania braci zrodzonych w Kościele i wiernych jed-
nej Matce. Nie mogły i nie powinny być oddzielane humanistyczne i patriotyczne 
wątki tego wydarzenia, gdyż „sprawy boskie i ludzkie się łączą”. Nasze polskie 
doświadczenia dostarczają na to zbyt wyraźnych poświadczeń. Te narodowe, ludz-

41 Ibidem.
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kie, ukraińskie momenty Millenium  znalazły swoje znaczące miejsce w programie  
uroczystości jasnogórskich42.

W dalszej części Abramek pisał o „spotkaniu przed swoją ikoną”. 

W dniach 9−11 września Roku Maryjnego 1988, błogosławiona cząstka Świę-
tego Chrześcijaństwa obrządku wschodniego, która utożsamia się z Kościołem 
Katolickim Ukrainy, przybyła więc na Jasną Górę, aby u Bogarodzicy świętować 
pamiątkę zbawczego „zanurzenia” w Ciało i Krew Jej Syna. Arcybiskupi i Biskupi 
tego Świętego kościoła otoczyli swego Kardynała i ojca. Setki mężów, duchow-
nych, sióstr zakonnych, zespołów i chórów liturgicznych, a także wiernych, po raz 
pierwszy od półwiecza tak licznie  stanęli razem, stanęli przed ikoną, która również 
z tamtych rodzinnych dla nich ziem przybyła sześć stuleci temu43.

Co znamienne dokonane podczas Jubileuszu spotkanie wiernych 
przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej autor osadził w histo-
rycznej tradycji, bowiem – jego zdaniem – już książę kijowski Jarosław 
Mądry w 1036 roku „oddał Ruś w opiece Maryi Bogarodzicy”. Jan Pa-
weł II miał przypomnieć to „oddanie” w encyklice „Redemptoris Mater”, 
nawiązując jednocześnie do milenium. Akt dokonany w średniowieczu 
stał się wykładnią dla kolejnych pokoleń ruskich-ukraińskich „ludzi pro-
stych, myślicieli i świętych”. Szczególnie objawił się w kulcie maryjnym, 
gdyż obrazy Bogarodzicy „są i teraz jeszcze czczone na terenie Ukrainy, 
Białorusi i Rosji pod różnymi tytułami. Świadczą one o wierze i duchu 
modlitwy tego ludu, który pomny jest  obecności i opieki Matki Bożej”44. 
Przy tej okazji Abramek przywoływał słowa zmarłego w gułagu fi lozo-
fa i teologa prawosławnego Pawła Floreńskiego, który mówił, że: „Żeby 
zrozumieć Rosję, trzeba zrozumieć Ławrę”. Natomiast przeor dodawał: 
„Żeby zrozumieć Polskę, trzeba przyjść na Jasną Górę do Sanktuarium 
tak istotnego dla naszych dziejów, kultury i duchowości”45.

Te przywołania, które zostały przytoczone przez autora, ukazują 
sposób, w który hierarchowie Kościoła katolickiego przyjęli swoich 

42 Ibidem, s. 8. 
43 Ibidem, s. 10.
44 Ibidem.
45 Ibidem.
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odpowiedników ze wschodniej wspólnoty obrządkowej. Nie ulega 
wątpliwości, że cel, który przyświecał organizatorom został osią-
gnięty, a wymiar spotkania jest do dziś wspominany, jako kluczowy 
moment pojednania, które nastąpiło w tak ważnej rocznicy dla Ko-
ściołów wschodnich. Jednakże przeor wskazywał, by nie zapomnieć 
tego, co nastąpiło w związku z rocznicą w samej Rosji. W trzecim 
punkcie swego artykułu („Cud tysiąclecia sławiący Bogarodzicę”), 
dokonał bardzo odważnego wypunktowania tego, co zaistniało 
w świadomości i czynach osób, które przychyliły się do obchodów 
Chrztu. Pisał: 

Nieprzewidziane są drogi i powiewy Ducha Świętego! Kto mógł przypuścić jesz-
cze na początku tego roku, że za pomocą telewizji z Teatru Wielkiego w Moskwie, 
rozlegnie się na cały kraj hymn poświęcony wydarzeniom sprzed tysiąca lat: „Dzi-
siaj Ziemia Ruska staje przed Bogiem”?  Kto mógł przypuścić, że setki milionów 
widzów obejrzą fi lm  „Świątynia”?, że  zorganizuje się wystawy wspaniałych ikon, 
które ocalały dzięki czyjejś trosce i miłości w czasach pogardy? Kto pomyślał, że 
rozlegnie się wielkie wołanie, aby Kościół Prawosławny dokonał kanonizacji świę-
tych Nowomęczenników Rosyjskich? Jakże wielki jest zastęp tych Męczenników 
i Wyznawców, miłych Panu ofi ar niezwykłego ataku przeciw Kościołowi? Stalin 
– ten „ojczulek narodów” – jak piszą historycy radzieccy, jest odpowiedzialny 
za śmierć w obozach 280 Biskupów i 45000 kapłanów! Na Jasnogórskim Placu 
przed Szczytem, długo zatrzymywali się pielgrzymi i sama procesja 1000-lecia sta-
ła długo w modlitwie przed ikoną poświęconą tym ofi arą za wiarę46. 

Tutaj Abramek przywołał tych, którzy broniąc wiary i trwając 
w niej ponieśli największą ofi arę. Nie brakowało ich w Rosji. Dlatego 
spotkanie na Jasnej Górze miało na celu przywołanie ich poświęcenia 
i przypomnienie tych, którzy odwołując się do Boga stali się ofi arą 
sowieckiego systemu.

Taki namysł musiał zawierać prognozę na przyszłość. Abramek za-
tem zwracał uwagę na słowa prymasa Polski kardynała Józefa Glem-
pa, który mówił na jasnogórskim Szczycie o tym, iż wobec trudnej 
przeszłości, „tworzyć się będzie przy pomocy łaski Bożej lepsza przy-
szłość”, że „nadchodzą nowe czasy, w których świat będzie kształtował 

46 Ibidem, s. 10.
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nową cywilizację miłości”47. Zauważył, iż kardynał Glemp szczegól-
nie podkreślał, że relacje z Ukraińcami muszą być naprawione, przy 
czym odwołał się do konieczności zrozumienia terminu „Ukraina” i to 
przez samych Ukraińców, gdyż: 

„(…) Jest to Ojczyzna, która musi być pielęgnowana w sercu, szczególnie wtedy, 
kiedy nie ma jej jako ziemi, to musi być ona jako słowo, jako język, jako tradycja, 
jako więź łącząca przez wyznanie religijne z Bogiem. Ale ten lud utulony na Jasnej 
Górze, patrzył jednak na Wschód, do ziemi swej do braci. Naród polski przyjął ten 
„lud bez ziemi”. Jasna Góra w dniach milenijnych uroczystości, stała się symbo-
lem i znakiem, potwierdzeniem braterskiego przygarnięcia przez Polskę. Prosili-
śmy Boga, niech nikt więcej nie próbuje podżegać wzajemnie na siebie Polaków 
i Ukraińców! To nas i ich tyle kosztowało. Jasnogórska Bogarodzica nosi na sobie 
rany zadane tam i tu. Otrzymała je od tych, którzy chcieli dzielić i skłócać. Przy 
stacji frasobliwego Chrystusa, dziękowaliśmy wraz z nimi za wiarę, która pomo-
gła przetrwać łagry, piekło i zbrodnię bezbożnych. Podczas uroczystej modlitwy 
na szczycie wznosiła się modlitwa w litanii pokoju: 

„za to miasto, 
za ten święty Klasztor,
za każde miasto, krainę każdą
i za wszystkich wiernych w nich żyjących
módlmy się do Pana…”48.

Przeor Abramek podzielał opinię kardynała Glempa, iż potrzebne 
są dobrosąsiedzkie stosunki pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Ro-
zumiał, że w przypadku zmian geopolitycznych, które nastąpić mogą 
po rozpadzie państwa bloku sowieckiego, Ukraina będzie dążyła 
do niepodległości, co dla Polski i Kościoła katolickiego będzie miało 
zasadnicze znaczenie. Jednocześnie cytował słowa prymasa: „Jeste-
śmy szczęśliwi, że Serce Ukrainy zabiło tak żywo tu, gdzie bije serce 
Polski! Kiedy serca dwu narodów biją rytmem jednej miłości, rodzą 
się z tego błogosławione owoce. Może dotąd nie mieliśmy tak wy-
mownej chwili. To są cuda milenium, które leczą rany i wzmacniają 

47 Ibidem, s. 11.
48 Ibidem, s. 13.
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miłość, która przeszła chwile ognia, krwi i podejrzeń”49. I dalej: „(…) 
Naród, który tak umiłował swój język, kulturę i Kościół, swoją liturgię 
i pieśni – nie zginie! Słuchając tych śpiewów, modlitw i westchnień 
rozumiemy lepiej, że Kościół musi oddychać obydwoma płucami! Jak 
dobrze, że nie przestano oddychać katolicką wiarą płuc wschodu!”50. 
Jak widać z powyższego fragmentu autor podkreślał rolę owych 
„dwóch płuc”, które wyobrażały  harmonię, zgodę i równoważność 
wschodniego i zachodniego obrazu Kościoła. 

W miesięczniku „Jasna Góra” znajdziemy również materiał oparty 
na homilii abp. M. Marusyna pt. Ta ikona była świadkiem Chrztu Rusi. 
Marusyn przypomniał historię przybycia obrazu Matki Boskiej Czę-
stochowskiej, jednocześnie pragnął ukazać ikonę w kontekście wspól-
nej polsko-ukraińskiej historii oraz symboliki łacińsko-bizantyjskiej. 
Pisał „Do wszystkich z nas, tutaj zebranych dzisiaj na Jasnej Górze, 
przed cudowną Ikoną Najświętszej Bogarodzicy, z okazji 1000-le-
cia Chrztu Rusi Kijowskiej, bowiem przed tysiącem lat przybyła ona 
do Kijowa z Konstantynopola. Miała na sobie chwałę świętego mia-
sta Jeruzalem. Ta ikona, której autorem był święty Łukasz z Kijowa 
przybyła do kościoła św. Eufrozyny w Połocku. Stamtąd książę Jerzy, 
brat króla Halicko-Wołyńskiego państwa, Leon, przeniósł ją do Bełża. 
Przed 600 laty przybyła ona na Jasną Górę do Klasztoru OO. Pauli-
nów, gdzie nie przestaje sławić się cudami…”51.

Marusyn przypomniał również rolę, jaką odegrał książę Włodzi-
mierz, mówiąc: 

Wszystko to odbywało się pod opieką Matki Odkupiciela. Najświętszej Bogaro-
dzicy i zawsze Dziewicy. Włodzimierz ofi arował Maryi sławny gród Kijów, mat-
kę ruskich miast. Ukoronowany on został światłością świętej, sławionej, śpieszącej 
na pomoc Chrześcijanom Najświętszej Bogarodzicy. Na Jej cześć wybudował cerkiew, 
nazywając ją od święta Zwiastowania – by powitanie Archanioła skierowane do dzie-

49 J. Rufi n Abramek, ZP Jasna Góra, Uroczystości jasnogórskie, Milenium Chrztu 
Rusi-Ukrainy, „Jasna Góra. Miesięcznik Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej” 
1988, r. 6, nr 12, s. 15. 
50 Ibidem, s. 15.
51 Abp M. Marusyn, Ta ikona była świadkiem Chrztu Rusi, „Jasna Góra. Miesięcznik 
Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej” 1988, r. 6, nr 12, s. 16.  
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wicy, stało się także powitaniem dla tego miasta. Bowiem do niej rzekł Raduj się wy-
brana przez Boga, Pan z Tobą! A do miasta: Raduj się wierny Kijowie, Pan z Tobą!52. 

W słowach tych zwraca uwagę przede wszystkim podkreślana ranga 
miasta Kijowa, jako tego, które było stolicą Rusi-Ukrainy i od którego 
proces chrystianizacji miał się zacząć. Widać także jego maryjne ob-
licze. Kijów bowiem jedynie pod opieką „Najświętszej Bogarodzicy” 
stać się mógł grodem pierwszych kniaziów ruskich, miastem założy-
cielem, najważniejszym wśród innych. 

„Jasna Góra” w kolejnym artykule przypominał także zakończenie 
uroczystości milenijnych Chrztu Rusi 11 września i słowa wypowie-
dziane przez prymasa Polski Józefa Glempa: 

Cieszymy się z wami, Bracia hierarchowie i wierni narodowości ukraińskiej. 
I chcemy, aby radość, jaką w tych dniach daje Bóg, napełniała Wasze serca. Wczy-
tujemy się w głębokie myśli listów apostolskich, które Papież Jan Paweł II skierował 
do całego świata i do Was z okazji Chrztu władcy ruskiego świętego Włodzimierza 
i jego poddanych przed tysiącem lat. Episkopat Polski wydał również List pasterski 
do wiernych obrządku łacińskiego na temat Milenium, który został odczytany we 
wszystkich naszych kościołach. W liście tym wskazaliśmy na więzy wiary, któ-
re nas łączą. Ukazaliśmy, jak wiara szukała w swojej historii, w długiej historii, 
jedności między obrządkami. Jednym z najważniejszych aktów tej łączności była 
Unia Brzeska zawarta w latach 1595–1596, owoc długich pertraktacji i dialogów nie 
zawsze uznawanych. Dziś odczuwa się bardzo silnie pragnienie zbliżenia między 
wyznaniami. To pragnienie, które ujmujemy jako ruch ekumeniczny jest znakiem 
czasu i wypływa z tchnienia samego Ducha Świętego53. 

Opisywany Jubileusz przyczynił się niewątpliwie do zacieśnie-
nia relacji Polaków i Ukraińców mieszkających zarówno w Polsce, 
jak i poza jej granicami. Prasa w sposób nader skromny odnosiła się 
do tego wydarzenia. Jednak koniec dekady wiązał się z wieloma zmia-
nami w sytuacji wiernych obydwu obrządków. Niewątpliwie Kościół 
grekokatolicki jako wspólnota czuł się silniejszy. Wspominali o tym 
redaktorzy miesięcznika „Jasna Góra”. W piśmie znaleźć można ar-

52 Ibidem, s. 18.
53  Ibidem, s. 23.
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tykuł z czerwca 1989 roku, gdzie przypomina się wizytę, jaką złożył 
biskup Sofon Dmyterko w towarzystwie wikariusza generalnego ks. 
Mitrata Jana Martyniaka i dwu innych księży bazylianów 10 kwietnia 
1989 roku, gdy przybył na Jasną Górę i przypomniał owo „wielkie wy-
darzenie obchodów Milenium Chrztu Rusi na Jasnej Górze”. Mówił 
też o „wielkim nabożeństwie wiernych obrządku grecko-katolickiego 
do matki Bożej Częstochowskiej i podziękował Jasnej Górze za pięk-
ne uroczystości we wrześniu 1988 roku”. Przede wszystkim wyraził 
wdzięczność dla Jana Pawła II, uważał bowiem „iż nikt w świecie nie 
włożył tyle kłopotów, trosk, modlitw dla Kościoła unickiego”54. Zda-
niem redaktorów był to namacalny dowód, iż Jubileusz przyniósł za-
mierzony efekt – położył podwaliny pod ściślejsze relacje pomiędzy 
dwoma obrządkami i dwoma narodami.

V. Zakończenie

Obchody milenium Chrztu Rusi na Jasnej Górze w dniach 10–11 
września 1988 roku miały charakter wymowny i znaczący. Zaanga-
żowanie się Episkopatu Polski, jak i samego papieża Jana Pawła II, 
nie dawały możliwości zastopowania uroczystości przez komunistycz-
ną władzę. Pokazały możliwość porozumienia i wybaczenia krzywd, 
przypomniały wspólne korzenie i tradycję, zacieśniły wzajemne do-
brosąsiedzkie stosunki. Jasna Góra stała się w tym okresie najbez-
pieczniejszą przestrzenią polityczno-religijnego dialogu, miejscem 
wolności i wytchnienia od komunistycznej codzienności. Jubileusz 
został również szczegółowo omówiony na łamach miesięcznika „Jasna 
Góra”. Przede wszystkim pismo informowało o przebiegu uroczysto-
ści, cytowało słowa homilii, akcentowało najciekawsze – zdaniem re-
daktorów – wypowiedzi hierarchów. Z aprobatą ukazywało przykłady 
życzliwości między polskimi i ukraińskimi duchownymi i wiernymi, 
zachęcało do konfesyjnego zrozumienia, narodowego przebaczenia. 
Dla autorów artykułów przypomnienie tradycji istnienia tysiąca lat 
chrześcijaństwa na Rusi miało być ważne zarówno dla Ukraińców, jak 
i Polaków, konstruowało bowiem w obu narodach poczucie wspólnej 

54  Archimandryta Modest, Maryjne światła ze Wschodu, „Jasna Góra. Miesięcznik 
Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej” 1989, r. 7, nr 6, s. 17.
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chrześcijańskiej tożsamości, jednoznacznej przynależności kulturo-
wej. Pierwszoplanowym zadaniem inicjatorów obchodów Jubileuszu 
stało się ukazanie historycznego znaczenia „aktu Włodzimierza”. Ruś 
bowiem przyjęła chrześcijaństwo w obrządku wschodnim, jednak 
w chwili panowania jednego Kościoła chrześcijańskiego. Dialogicz-
nie połączone zostały tym sposobem pierwiastki zachodnio-łacińskie 
oraz wschodnio-bizantyjskie. W tym kontekście kolejne unie religij-
ne nie stanowiły rewolucyjnego wydarzenia, nie były „obcym” ak-
tem narzuconym prawosławnym Rusinom, były zawsze nawiązaniem 
do chrztu Rusi w 988 roku. W kontekście wspomnianego dialogicz-
nego połączenia elementów łacińsko-bizantyjskich oraz wschodnich 
i zachodnich w aktach chrztu, unii fl orenckiej czy brzeskiej omawiano 
dialog tychże elementów zachodzący w jasnogórskiej ikonie Bogaro-
dzicy. Jasna Góra ze względu na ruskie i bizantyjskie, jednocześnie 
typowo polskie i łacińskie oblicze Czarnej Madonny stała się ważnym 
ośrodkiem zachodnio-wschodniego, polsko-ukraińskiego i łacińsko-
bizantyjskiego dialogu. 

W dniu dzisiejszym powinniśmy spróbować spojrzeć na powyż-
sze przemyślenia oczyma polskiej i ukraińskiej społeczności koń-
ca lat 80. XX wieku. Jakże znamiennie musiały być odczytywane 
słowa wypowiadane przez hierarchów, którzy głosili konieczność 
obrządkowego i narodowego pojednaniu w okresie, w którym wciąż 
panowała komunistyczna utopia, ateistyczna ideologia, antykościel-
na propaganda, wszędobylska cenzura, inwigilacja itd. Przecież nie 
istniała ówcześnie niezależna państwowość ukraińska, nie było le-
galnie istniejącej grekokatolickiej hierarchii, była natomiast głęboka 
wiara w możliwość zmian, coraz bardziej realnych wobec upadają-
cego komunistycznego systemu. I jeszcze jedna kwestia – zapropo-
nowana przez hierarchów historiozofi a czy wręcz teologia historii. 
Zauważmy, iż łączyła ona przeszłość z teraźniejszością, ukazując 
Boską naturę zawierającego pierwiastki Wschodu i Zachodu obrazu 
częstochowskiej Bogarodzicy, ale i chrztu Włodzimierza, unii reli-
gijnych, Kościoła unickiego-grekokatolickiego oraz… samego Jubi-
leuszowego spotkania na Jasnej Górze. Znamienność tejże wykładni 
zrozumiemy, jeśli odniesiemy ją do sposobów postrzegania dziejów 
proponowanych przez ówczesnych komunistycznych intelektuali-
stów. Losy współczesnej Rosji – ich zdaniem – wynikały z dziejów 
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kijowskiej Rusi, akt chrztu Włodzimierza miał być zwycięstwem 
antyzachodniego praktycyzmu księcia, unie religijne efektem ła-
cińsko-polskiego spisku, Kościół unicki służyć miał „feudalnemu 
zniewoleniu ludu pracującego kijowskiej Rusi” itd. Widzimy zatem 
jak bardzo wizja ta różniła się od tej zaproponowanej na Jasnej Gó-
rze. W tym kontekście warto zatem wyodrębnić jeszcze jedno dzie-
ło jasnogórskiego Jubileuszu – zaproponowanie swoistej wykładni, 
która teologię dziejów chrztu Włodzimierza wpisywała w teologię 
ikony jasnogórskiej.  

Rafał Terszak
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Baptism of Vladimir the Great and the celebration of 
1000th anniversary of the Baptism of Kievan Rus in 
Jasna Góra (in “Jasna Góra” monthly journal)
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Summary
The subject of this article is an analysis of works on the history of Kievan Rus’ baptism 
in 988  and other individual attempts of Christianization initiated by Igor of Kiev 
– including the actions of Olga of Kiev and Vladimir the Great. The article aims to 
bring the reader closer to the event which took place in Jasna Góra in Czestochowa on 
September 9−11, 1988, when a grand celebration of 1000th anniversary of the Baptism 
of Kievan Rus took place. We cited a vastly limited volume of censored press articles 
introduced this millennial event and gave an outlook on what celebrating this event in 
the last 1000 years in Poland meant for the believers.

Die Taufe von Wladimir und die Feierlichkeiten von 
Jasna Góra zum 1000. Jahrestag der Taufe der Rus (in 
der Monatszeitschrift „Jasna Góra”)

Schlüsselwörter

Rus, Taufe, Igor, Olga, Wladimir, Brester Union, Sowjetunion, Jasna Góra, 
griechische Katholiken, Katholiken, Prior, Patriarch, Erzbischof, Bischof, 
Primas, Kiew

Zusammenfassung 
Der Gegenstand des Artikels ist die Analyse von Arbeiten zur Geschichte der Taufe der 
Rus im Jahr 988 unter Berücksichtigung der einzelnen Versuche der Christianisierung, 
die vom Prinzen Igor durch die Aktionen von Olga und den Abschluss des Prozesses 
durch Wladimir eingeleitet wurden. Diese Beschreibung soll dem Leser das Ereignis 
näher bringen, das vom 9. bis zum 11. September 1988 auf Jasna Góra in Częstochowa 
stattfand, als der 1000. Jahrestag der Taufe der Rus feierlich begangen wurde. Darüber 
hinaus wurden Presseartikel zitiert, die in begrenzter Form (zensiert) das Millennium-
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Event vorstellten und einen Überblick darüber gaben, was es für Gläubige war, die 
Ereignisse vor 1000 Jahren in Polen zu feiern.

Крещение Владимира и торжества по случаю 
1000-летия крещения Руси на Ясной Горе в 
Ченстохове (на страницах ежемесячника «Jasna 
Góra»)
Ключевые слова 

Русь, крещение, Игорь, Ольга, Владимир, Брестская уния, Советский 
Союз, Ясная Гора, греко-католики, католики, аббат, патриарх, 
архиепископ, епископ, примас, Киев

Резюме 
Предметом статьи является анализ работ по истории крещения в Руси в 
988 году, в частности с учётом попыток христианизации, осуществлённых 
князем Игорем, в дальнейшем княгиней Ольгой, аж до завершения процесса 
Владимиром Крестителем. Это описание призвано приблизить читателя к 
событию, состоявшемуся на Ясной Горе в Ченстохове с 9 по 11 сентября 1988 года, 
на котором торжественно отмечалось 1000-летие крещения Руси. Кроме того, 
были процитированы публикации в прессе, в которых в урезанной форме (ввиду 
цензуры) освещались торжества и давалось общее представление о том, какое 
значение для польских верующих имели торжества, приуроченные к событиям 
тысячелетней давности.
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Streszczenie 
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie różnych kreacji hetmana wielkiego li-
tewskiego Szymona Kossakowskiego w polskiej literaturze romantycznej. Podjęcie 
wspomnianej problematyki badawczej wiąże się z odmiennym postrzeganiem tej 
postaci przez twórców literatury romantycznej i historyków, widzących w S. Kos-
skowskim jednostkę wyłącznie negatywną, zdrajcę ojczyzny i rosyjskiego jurgielt-
nika. W artykule przeprowadzono analizę historyczno-literacką dramatów Juliu-
sza Słowackiego, Adama Mickiewicza oraz innych dzieł autorów romantycznych, 
w których jednym z głównych bohaterów jest hetman Kossakowski. Posłużyła ona 
do wyciągnięcia wniosków badawczych i zaprezentowania na tej podstawie róż-
nych sposobów kreacji postaci hetmana w literaturze romantyzmu. 
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Zamiast wstępu

Hetman Szymon Kossakowski to jedna z najbardziej negatywnych 
postaci w polskiej historiografi i. W czasach mu współczesnych, a więc 
w XVIII wieku nazywano go zdrajcą i carskim jurgieltnikiem. Ta 
czarna legenda nie uległa zmianie w kolejnych stuleciach. Warto jed-
nak zauważyć, że nie doczekał się on jak dotąd krytycznej, opartej 
na źródłach biografi i, która być może wyjaśniłaby motywy, jakie po-
pchnęły tego człowieka do zdrady ojczyzny i gorliwej służby na rzecz 
władczyni Rosji Katarzyny II1. 

Co ciekawe, literatura polskiego romantyzmu prezentuje Kossa-
kowskiego w nieco innym świetle niż historia, próbując momenta-
mi usprawiedliwiać jego postępowanie i doszukiwać się pozytywów 
w działalności hetmana. Tego typu spojrzenie przyczynia się do oce-
ny politycznych decyzji targowickiego przywódcy z nieco odmiennej 
perspektywy, niż czynili to historycy. 

Szymon Kossakowski w dramatach Juliusza Słowackiego

W dramacie Horsztyński J. Słowacki wspomina o Kossakowskim 
już w scenie I aktu I, a tłem do prezentacji jest rozmowa syna magnata, 
Szczęsnego z siostrą Amelią,  zafascynowaną przywódcą konfedera-
cji targowickiej, która widzi w nim wielkiego i dobrego człowieka, 
a także osobę podpierającą spróchniały, chwiejący się w posadach tron 

1 Na temat politycznej działalności hetmana zob. m.in.: S. Herbst, Z dziejów 
wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794 roku, Warszawa 1983, s. 118−119; 
Ł. Kądziela, Między zdradą a służbą Rzeczypospolitej, Warszawa 1993, s. 72−74, 
85, 103−104 i in.; W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 
1996, s. 619; idem, Kossakowski Szymon Marcin, [w:] Polski Słownik Biografi czny, 
t. 14, Wrocław 1968−1969, s. 288−293; J. Łojek, Upadek Konstytucji 3 Maja. 
Studium historyczne, Wrocław 1976, s. 74; J. Roszko, Ostatni rycerz Europy, 
Katowice 1983, s. 44−45; W. Tokarz, Polityka wojskowa konfederacji targowickiej, 
„Sprawozdania PAU” 1936, t. 9, s. 237−243; H. Samsonowicz, Historia Polski 
do roku 1795, Warszawa 1990, s. 252; W. Smoleński, Konfederacja targowicka, 
Kraków 1903, s. 20; B. Szyndler, Powstanie kościuszkowskie 1794, Warszawa 
1994, s. 125, 132−133; A. Zahorski, Powstanie kościuszkowskie 1794 roku, [w:] 
Trzy powstania narodowe, red. S. Kieniewicz, A. Zahorski, W. Zajewski, Warszawa 
1994, s. 69−77. 
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Stanisława Augusta Poniatowskiego. Szczęsny nie zgadza się z siostrą, 
odmawia rodzicowi wielkości, twierdzi, że syn pod żadnym pozorem 
nie powinien chwalić ojca. 

Nieco później widzimy hetmana na uczcie w gronie stronników po-
litycznych. Młodszy brat Szczęsnego Michaś podgląda uczestników 
biesiady. Jest dumny, że rodzic nosi kitę z piór ozdobioną brylanta-
mi, co zdaniem chłopca dodaje mu splendoru i zewnętrznego uroku 
(„piękny jak w książce obrazek Pana Boga”)2. Dalsze opowiadanie 
Michasia koncentruje się wokół toastu wznoszonego przez hetmana 
za zdrowie carycy Katarzyny II. Szymon Kossakowski nazywa ją 
pieszczotliwie Kasią, dając zarazem znak, aby wszyscy biesiadnicy 
wstali. Polecenia tego nie wykonał pewien sędziwy szlachcic. Magnat 
uderza go w twarz, starzec upada pod stół, potem jednak podnosi się, 
dołączając do ucztujących i dziękując hetmanowi, że przerwał jego 
sen i odrętwienie. Obaj śmieją się głośno, wyraźnie zapominając o nie-
przyjemnej sytuacji. 

Poczynania hetmana są przedmiotem rozmowy kapucyna Proko-
pa i starego, zmęczonego życiem konfederata barskiego Ksawerego 
Horsztyńskiego. Obaj rozmówcy dostrzegają poruszenie wśród ludu 
wileńskiego, spodziewając się wybuchu antyrosyjskiego powstania. Za-
konnik twierdzi, że S. Kossakowski gromadzi silną partię, której użyje 
do uspokojenia nastrojów. Ksawery Horsztyński przekonuje duchowne-
go o konieczności upublicznienia kompromitujących Kossakowskiego 
dokumentów. Kapucyn zgadza się, oferując ich przywiezienie z Wilna. 

Hetman dowiaduje się od szlachcica Ksińskiego o miłości Szczęsne-
go do Salomei, żony jego starego wroga Horsztyńskiego. Nie gani syna 

za niewłaściwe ulokowanie uczuć, przeciwnie, wyraża radość z po-
jawienia się okazji do pognębienia znienawidzonego barzanina. Przy-
wołuje następnie Sforkę, nakazując, aby sprowadził z Wilna krawców 
i szewców, którzy będą szyć mundury dla wojska. Nie zaniedbuje przy-
gotowań wojskowych, pytając o stan prochów i musztrę żołnierzy. Wy-
prawę na Wilno stara się utrzymać w głębokiej tajemnicy. O nastrojach 
w stolicy Litwy otrzymuje informacje od wysłanych tam szpiegów. 
Sforka służy panu gorliwie, zdając sobie sprawę, że zarówno niesubor-

2 J. Słowacki, Horsztyński, [w:] Dzieła wybrane, red. J. Krzyżanowski, t. 3, Wrocław 
1983, s. 205. 
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dynacja, jak i nadmierna ciekawość, mogą rozwścieczyć magnata. 
Przekonał się o tym kucharz, który podpatrując musztrę został zastrze-
lony. Hetman z ironią tłumaczy słudze, że pomylił kucharza z kotem. 

W momencie, gdy Sforka próbuje rozmawiać o sprawach gospodar-
czych (karczowanie lasu, osadzenie na tym terenie braci morawskich)3 
S. Kossakowski nie chce go słuchać, zasłaniając się ważniejszymi obo-
wiązkami. Wspomniane obowiązki to polityka, o czym Sforka dosko-
nale wie. Znając serwilizm hetmana w stosunku do Rosji wspomina 
o zegarze na wieży, z którego wyskakuje litewska Pogoń rąbiąc pała-
szem rosyjskiego orła. Ponieważ jego zdaniem może być to obraźliwe 
dla carycy Katarzyny II sugeruje, aby hetman zniszczył zegar. Szy-
mon Kossakowski odmawia, uzasadniając to miłymi wspomnieniami 
z dzieciństwa. Kilka chwil później magnat wyrzuca swego powierni-
ka z komnaty, informując, że nie pochodzi z włoskiego rodu Sforzów, 
ale z rodziny, gdzie od pokoleń zajmowano się hodowlą książęcych 
psów. Analizując sytuację polityczną na Litwie S. Kossakowski wy-
raża przekonanie, że rozstrzygnie się ona w ciągu kilku najbliższych 
dni. Marzy mu się, aby Szczęsny zgniótł powstańców, nie jest jednak 
pewny, czy syn zdecyduje się stanąć u jego boku, deklarując tym sa-
mym wierność Rosji4. 

W akcie II dramatu dochodzi do spotkania S. Kossakowskiego 
z K. Horsztyńskim. Hetman pragnie przejąć i zniszczyć kompromi-
tujące dokumenty, będące w posiadaniu starego konfederata. Wła-
śnie, dlatego składa wizytę barzaninowi. Juliusz Słowacki nie mówi 
wprost, co znajduje się w papierach, można się tylko domyślać, że są 
tam dowody zdradzieckiej działalności S. Kossakowskiego w czasie 
konfederacji barskiej. Rozmowa jest okazją do cofnięcia się w prze-
szłość, do poznania źródeł nienawiści, jaką pałają do siebie ci dwaj 
ludzie. U jej podstaw leży niewątpliwie fakt, że K. Horsztyński uwiódł 
S. Kossakowskiemu żonę, a owocem związku była Amelia. Stary kon-
federat nie poczuwa się do winy, papierów oddać nie chce, co więcej 
organizuje zamach na Kossakowskiego. Hetman nazywa swego ad-
wersarza „podłym szlachciurą”, twierdzi, że dowody przeciwko nie-
mu są powierzchowne i zostały sfabrykowane przez Rosjan, którzy 

3 Jeden z odłamów reformacji, wyłonił się z husytyzmu w II połowie XV w. 
4 J. Słowacki, Horsztyński..., op. cit., s. 225. 
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celowo pozostawili w zdobytym przez Polaków obozie pismo, mające 
być dowodem jego zdrady. Mówi o tym wyraźnie, starając się, aby 
K. Horsztyński uwierzył w tę wersję: 

Tak! Zabrawszy obóz Moskali znalazłeś między gratami jakieś pismo, napisane 
może umyślnie na to, aby mnie oszkalować w oczach ziomków. Może umyślnie 
nawet dali sobie Moskale zabrać wojenne sprzęty, aby to pismo wpadło w ręce Po-
laków5. 

Szlachcic nie daje posłuchu tym słowom, nie jest zainteresowany 
pogodzeniem się z Kossakowskim. W pewnej chwili magnat ude-
rza szablą w lustro, dostrzegając stojącego z dubeltówką Świętosza. 
Wściekły oskarża K. Horsztyńskiego o próbę zamachu, rezygnując 
z odzyskania posiadanych przez szlachcica dokumentów. Ostatecz-
nie kwestionuje ich autentyczność, fałszerza widząc nie w Rosjanach, 
lecz w osobie starego konfederata. Oznajmia Ksaweremu o zajęciu 
następnego dnia jego zadłużonego majątku, odjeżdża, pozostawiając 
szlachcica w rozpaczy. 

Po przybyciu do swego zamku (zapewne w Łukojniach) Szymon 
Kossakowski informuje Sforkę i Karła o planowanym następnego dnia 
wyjeździe do Wilna. W posiadłości ma pozostać Szczęsny, zebrać woj-
sko i udać się za ojcem. Hetman liczy na pozyskanie syna do swych 
planów, wie o jego spotkaniu z Jakubem Jasińskim. Rozkazuje Sforce, 
aby podał mu listę szlachty, mającej przybyć do majątku wieczorem. 
Sługa myli się wręczając niewłaściwy papier. Targowiczanin uderza 
dworzanina kilkakrotnie, Karłowi zaś poleca wymierzyć trzydzieści 
batów. Karę tę później anuluje. 

Na wieść o insurekcji warszawskiej (akt III, scena II) magnat wpa-
da we wściekłość. Krzyczy, że lud stolicy wcale nie powstał, wydaje 
rozkaz, aby zastrzelić posłańca, potem zmienia jednak decyzję, pole-
cając przykuć nieszczęśnika do koła karety i zaciągnąć do gubernatora 
wileńskiego, generała majora Nikołaja Arseniewa. Nie będąc pewny 
postawy Szczęsnego postanawia posłużyć się Ksińskim, powierzając 
mu zadanie poprowadzenia pocztów szlacheckich na Wilno. Ludzie 
hetmana mają opanować Ostrą Bramę, przeciwdziałając w ten sposób 

5 Ibidem, s. 231. 
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wkroczeniu powstańców do miasta. W odniesieniu do przywódcy spi-
skowców rozkazy S. Kossakowskiego są jasne: 

Jasiński tamtą stroną chce się wkraść do Wilna. Schwytać i natychmiast powie-
sić go jak szpiega, bez sądu... rozumiesz... nie wierzyć mu, że się nazywa Jasiński6. 

W swej zaciekłości hetman posuwa się bardzo daleko, decyduje 
się nawet na aresztowanie syna, gdyby odmówił zaatakowania Wil-
na. Rozmawia z Amelią, która przeczuwając nieszczęście prosi go 
o pozostanie w zamku. Młoda kobieta szczegółowo relacjonuje swój 
sen, opowiada o wyciu psów i wizji zmarłej matki. Ostrzega hetmana, 
mówiąc, że może zginąć. Targowicki przywódca uważnie słucha tej 
wstrząsającej opowieści, ale zdania nie zmienia. Udaje się do Wilna, 
mając nadzieję zgnieść bunt w zarodku i uspokoić sytuację. 

W ostatniej z zachowanych scen dramatu Szczęsny decyduje się 
wesprzeć ojca7. Rozkazuje siodłać konie, zbiera też ludzi do wymar-
szu. W pewnym momencie ukazuje mu się cień hetmana. Młody czło-
wiek czuje się nieswojo, gdyż jego rodzic jest nienaturalnie spokojny, 
milczący, jakby nieobecny. Szczęsny alarmuje służbę, polecając, aby 
zajęła się hetmanem. Pokojowi twierdzą jednak, że nikogo nie widzie-
li. Syn nie wierząc tym zapewnieniom, zadaje sobie pytanie, czy przy-
padkiem nie dostał pomieszania zmysłów. Prosząc o szklankę wody 
słyszy głos rodzica, który domaga się tego samego. Młodzieniec krzy-
czy na służbę, aby przeszukała cały zamek, potem jednak dochodzi 
do siebie, prosząc o nierozgłaszanie całego zajścia. 

Do posiadłości Kossakowskich przyjeżdża Nieznajomy, informu-
jąc Szczęsnego o egzekucji ojca w Wilnie. Powstańcy pod wodzą 
J. Jasińskiego sforsowali Ostrą Bramę i zajęli Arsenał. W trakcie walk 
z Rosjanami do wodza sprzysiężenia podszedł stary człowiek, wręcza-
jąc mu plik dokumentów. Jakub Jasiński odczytał ich treść, to samo 
zrobili otaczający go ludzie. Zapanowała cisza, a później zaczęto krzy-
czeć, że Szymon Kossakowski jest zdrajcą. Rozgorączkowany tłum 
ruszył w stronę pałacu hetmana. Wkrótce Szymona Kossakowskiego 
wyprowadzono na zewnątrz. Był blady, ale spokojny. Miał na sobie 

6 Ibidem, s. 279. 
7 Jest to scena II, w akcie V. 



 209 

Hetman Szymon Kossakowski w literaturze polskiego romantyzmu

szlafrok i prosił o szklankę wody. Podjęta przez jednego z obserwa-
torów próba uciszenia tłuszczy i oddania hetmana pod sąd zawiodła. 
Targowiczanin wyspowiadał się, a przed wejściem na szubienicę oddał 
patrzącemu na niego człowiekowi trzymaną w dłoni tabakierkę. Potem 
został powieszony. Zdaniem Nieznajomego cierpiał krótko, bo około 
pół minuty8. 

Szczęsny zamierza jechać do Wilna i odczepić ojca z szubienicy, ale 
Nieznajomy odradza ten nierozważny pomysł. Mówi również zrozpa-
czonemu młodzieńcowi, że nawet gdyby wyruszył do Wilna wcześniej 
i miał pod swoją komendą wojsko oraz poczty szlacheckie i tak nie 
uratowałby hetmana od śmierci. Pragnąc ukoić ból Szczęsnego wrę-
cza mu tabakierkę, którą hetman Kossakowski trzymał w ręku przed 
wejściem na szafot. Na pudełku widniał portret syna targowickiego 
hetmana z lat dzieciństwa. Ten ludzki odruch wywołuje w Szczęsnym 
falę żalu i tęsknoty za ojcem. Wieść o śmierci Szymona Kossakow-
skiego rozchodzi się wśród służby, Szczęsny prosi, aby wszyscy pomo-
dlili się za duszę jego ojca. 

W Horsztyńskim J. Słowacki wyraźnie rysuje czarną legendę Szy-
mona Kossakowskiego. Postać targowickiego przywódcy jest tutaj po-
kazana w konwencji pewnego stereotypu (tzw. stereotyp hetmański, 
zwany inaczej magnackim), charakterystycznego dla sarmackich bo-
haterów J. Słowackiego9. Jego wyznacznikami są: duma, mściwość, 
okrucieństwo, gwałtowne usposobienie, wielkie aspiracje, demonicz-
ny chłód, skrywana namiętność10. 

Przedstawiony w utworze targowicki hetman praktycznie nie ma 
pozytywnych cech charakteru11. To człowiek zły i porywczy, a przy 
tym zdrajca sprawy narodowej i gorliwy sługa Katarzyny II. Szczyci 
się swoją pozycją wśród szlacheckiej braci, co potwierdza brylantowa 

8 J. Słowacki, Horsztyński..., op. cit., s. 315. 
9 M. Kryszczuk, Juliusz Słowacki wobec tradycji szlacheckiej, Warszawa 2011, 
s. 66. 
10 Z. Stefanowska, Konfederaci barscy, [w:] Próba zdrowego rozumu. Studia 
o Mickiewiczu, red. Z. Stefanowska, Warszawa 2001, s. 251−252. 
11 Zdaniem Janusza Skuczyńskiego rezydencja hetmana znajdowała się we wsi 
Skorule. Zdecydowanie więcej zwolenników ma jednak teza, że S. Kossakowski 
rezydował w Łukojniach. 
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kita na czapce. Nacechowany serwilizmem stosunek Szymona Kossa-
kowskiego do Rosji ujawnia się w trakcie uczty w zamku, zwłaszcza 
kiedy hetman uderza starego szlachcica, gdyż ten nie chciał wznieść 
toastu za zdrowie rosyjskiej monarchini. Warto jednak zauważyć, że 
S. Kossakowski mimo twardego popierania Rosji potrafi  czasem zdy-
stansować się od tego stanowiska. Jako przykład można podać choćby 
jego rozmowę ze Sforką, z której jasno wynika, że hetman nie chce 
pozbyć się zegara, którego mechanizm zbudowano w ten sposób, 
że „litewska Pogoń rąbie pałaszem rosyjskiego orła”12. Przedmiot ma 
dla niego znaczenie sentymentalne, przypomina czasy dzieciństwa. 
Na uwagę Sforki, że pozostawienie zegara może zdenerwować Impe-
ratorową reaguje śmiechem, nazywając sługę „starym politykiem”13. 
Scena ta tylko potwierdza tezę o ambiwalentnym stosunku hetmana 
do Rosji.  Cechuje go z jednej strony skrajna służalczość, z drugiej – 
chce mieć pewien margines niezależności, który zakłada realizację, 
przy wsparciu Rosji, własnych planów politycznych, z koroną królew-
ską włącznie. 

Juliusz Słowacki przedstawia S. Kossakowskiego jako człowieka 
brutalnego, despotycznego i chimerycznego14. Świadczą o tym czyny 
targowiczanina, a więc zamordowanie kucharza, pobicie Sforki, ska-
zanie na chłostę Karła czy okrucieństwo wobec posłańca z Warszawy, 
przynoszącego wieści o wybuchu w tym mieście insurekcji. Pod wzglę-
dem psychicznym hetman jest skonstruowany jakby dwupłaszczyzno-
wo – z jednaj strony jest to siła i gwałtowność jego uczuć, z drugiej 
zaś zewnętrzny, pozorny spokój, towarzyszący podejmowanym dzia-
łaniom. Jak pisze Marzena Kryszczuk, spokój ten można porównać 
do zamkniętego w piersiach pioruna, siłę uczuć zaś do gwałtownych 
uderzeń serca15. Zachodzi tutaj swego rodzaju związek, będący istotnym 
wyznacznikiem konstrukcji psychicznej postaci S. Kossakowskiego. 

Jak twierdzi Jarosław Maciejewski w postępowaniu hetmana moż-
na zaobserwować pewne wahania. Determinują je posiadane przez 

12 J. Słowacki, Horsztyński..., op. cit., s. 223. 
13 Ibidem, s. 223. 
14 R. Przybylski, Cena wyboru. „Horsztyński” J. Słowackiego, [w:] Wtajemniczenie 
w los. Szkice o dramatach, Warszawa 1984, s. 125.
15 M. Kryszczuk, op. cit., s. 71. 
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K. Horsztyńskiego papiery. To właśnie owe dokumenty miały przy-
czynić się do rezygnacji S. Kossakowskiego z antyrosyjskiego wystą-
pienia. W efekcie targowicki przywódca opowiedział się po stronie 
Katarzyny II i zaczął marzyć o koronie królewskiej16. Czy interpretacja 
ta jest słuszna? Z literackiego punktu widzenia na pewno tak, z histo-
rycznego niekoniecznie. Wiemy przecież, że obaj bracia Kossakowscy 
postawili na kartę rosyjską już pod koniec lat 70. XVIII wieku, a więc 
znacznie wcześniej, niż rozgrywa się akcja dramatu J. Słowackiego. 

Wracając do wspomnianych wyżej papierów należy wziąć pod uwa-
gę, że w poważnym stopniu decydują one o wyborze politycznej drogi 
S. Kossakowskiego. W rozmowie z K. Horsztyńskim hetman pragnie 
ich zwrotu, insynuując rosyjskie oszustwo i sfabrykowanie dowodów. 
Deklaruje zarazem uczciwość własnych zamiarów i świętość postępo-
wania. Te szlachetne intencje będą jego zdaniem w najwyższym stop-
niu zagrożone, gdy stary konfederat ujawni treść dokumentów: 

Być może... być może... Ale ja ci przysięgnę Horsztyński, że nic nie wiedziałem 
o tym szelmowskim papierze... Chcieli mnie zgubić!... A ty pomyśl... Wiedząc, że 
pismo takie jest w rękach mojego wroga, muszę się rzucać w przepaść, bo najczyst-
sze moje zamiary – najświętsze postępowanie może nie przydać się na nic17. 

Nieco później Kossakowski podkreśla, iż upublicznienie papierów 
przez Horsztyńskiego zgubi Polskę18. Hetman wątpi tutaj w słuszność 
obranej drogi, decyduje się jednak nią podążać ze względu na kom-
promitujące go dokumenty. Postanawia współdziałać z Rosją, będąc 
świadomym, że przykłada rękę do zguby Polski. Gdyby dostał koronę 
może ocaliłby kraj19. Tego rodzaju dylematy są co najmniej zastanawia-
jące u człowieka, którego historia jednoznacznie okrzyknęła zdrajcą 
narodu polskiego i który zawisł na powstańczej szubienicy w Wilnie. 
Juliusz Słowacki, choć przedstawia S. Kossakowskiego jako okrutnika 

16 J. Maciejewski, Kompozycja tragedii o Szczęsnym Juliusza Słowackiego, [w:] 
Prace o literaturze i teatrze ofi arowane Zygmuntowi Szweykowskiemu, red. 
J. Maciejewski i in., Wrocław 1966, s. 431. 
17 J. Słowacki, Horsztyński..., op. cit., s. 231.
18 Ibidem, s. 278. 
19 M. Kryszczuk, op. cit., s. 72−73. 
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i dumnego magnata stara się pokazać różne racje polityczne, towa-
rzyszące jego postępowaniu. Wpływa to na ukazanie tej postaci w nie 
do końca negatywnym świetle. 

Mówiąc o kreacji Szymona Kossakowskiego w Horsztyńskim warto 
podkreślić, że człowiek ten jest wyraźnie naznaczony krwią20. O towa-
rzyszącej hetmanowi krwawej aurze wspomina Maryna w rozmowie 
z Ksińskim: 

Ja się lękam pana hetmana... taki straszny – czerwony... on strzela do ludzi21, 

a także Szczęsny, gdy żona Horsztyńskiego Salomea pyta go o sio-
strę Amelię: 

Bardzo zatrudniona... Wyszywa na kanwie historię mego ojca czerwonym 
jedwabiem22. 

Krew pełni rolę hetmańskiego atrybutu, swego rodzaju elementu 
scenerii, w której dokonują się czyny S. Kossakowskiego. Symbolizuje 
brud i skażenie moralne hetmana, a więc wypada określić ją jako tzw. 
krew rubinową (przelaną w wyniku złych uczynków)23. 

Postać targowickiego przywódcy tworzy J. Słowacki nie uwzględ-
niając historii. Zarówno chronologia w Horsztyńskim, jak i scena egze-
kucji hetmana w Wilnie nie są zgodne z prawdą dziejową. Takie dzia-
łanie to świadomy zabieg poety, pragnącego pokazać bardziej ludzką 
stronę charakteru targowiczanina. Chodzi tutaj o głębsze poznanie 
motywów psychologicznych, determinujących jego poczynania. Moż-
liwe, że J. Słowacki nie uważał za słuszne uwypuklanie serwilistycz-
nego stosunku stworzonego przez siebie bohatera do Rosji24. 

Posługując się zasadami szekspirowskiego kontrastu Alina Witkow-
ska zestawia postać S. Kossakowskiego z K. Horsztyńskim. Nawiązu-

20 Ibidem, s. 73−74. 
21 J. Słowacki, Horsztyński..., op. cit., s. 244. 
22 Ibidem, s. 219. 
23 A. Mikołajczuk, Konotacje nazw drogich kamieni w utworach Juliusza Słowackie-
go (na przykładzie „rubinu”), „Przegląd Humanistyczny” 1994, t. 38, z. 1, s. 102. 
24  M. Kryszczuk, op. cit., s. 75. 
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jąc do dramatu Adama Mickiewicza Jakub Jasiński, czyli dwie Polski 
twierdzi, że Kossakowski i Horsztyński to tytułowe „dwie Polski”, 
połączone wprawdzie tym samym klejnotem szlacheckim, ale roz-
dzielone rzeką męczeńskiej krwi25. Zdaniem badaczki Horsztyński to 
patriota i bojownik sprawy narodowej, Kossakowski zaś symbolizuje 
dumnego magnata  i zdrajcę interesów państwa polskiego. W myśl tej 
interpretacji hetman to nie tylko przedstawiciel podupadającego i ule-
gającego postępującej degradacji stanu magnackiego, to także czło-
wiek do gruntu zły, posiadający wybujałą ambicję oraz zbyt wyso-
kie poczucie dumy własnej i narodowej. Lud posyła go na szubienicę 
bez sądu, nie okazując żadnej litości. Śmierć Kossakowskiego ma tutaj 
znacznie symboliczne i oznacza zejście ze sceny dziejowej typowego 
produktu kultury szlacheckiej, czyli magnackiego oligarchy. Rolę sę-
dziego pełni szlachecki patriota (K. Horsztyński), a także wzburzony 
lud, tłem zaś jest konwulsyjne konanie Rzeczypospolitej26. 

Z tezami Witkowskiej zgadzają się Maria Janion i Maria Żmigrodz-
ka, podkreślając kontrast opartej na zdradzie, uosabianej przez S. Kos-
sakowskiego targowickiej Polski, z Polską barską K. Horsztyńskiego, 
zorientowaną na martyrologię i męczeństwo w imię sprawy narodo-
wej27. Wspomniana Polska targowicka ilustruje mechanizm narodowej 
zdrady i dążenie do zaspokojenia własnych ambicji politycznych. Brak 
tutaj jakiejkolwiek wizji przyszłości i nadziei dla zniewolonego naro-
du28. Polska barska natomiast to gotowość  do przelania krwi i oddania 
życia na ołtarzu ojczyzny29. 

Zestawienie S. Kossakowskiego z K. Horsztyńskim to typowa opo-
zycja literacka. Mamy tutaj bowiem zdrajcę Polski i szlacheckiego pa-
triotę. Tylko czy  Horsztyński był człowiekiem do końca nieskazitel-
nym? Przecież uwiódł Szymonowi Kossakowskiemu żonę, ujawnił też 
kompromitujące hetmana papiery, bardziej z zemsty niż patriotyczne-
go obowiązku. Juliusz Słowacki zarysowuje tę kwestię w sposób bar-
dzo wyraźny. 
25 R. Przybylski, op. cit., s. 123. 
26 A. Witkowska, Literatura romantyzmu, Warszawa 1986, s. 155. 
27 M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Warszawa 1978, s. 166. 
28 K. Kurek, Polski Hamlet. Z historii idei i wyobraźni narodowej, Poznań 1999, s. 132. 
29 Ibidem, s. 132. 
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Nieco inny obraz Szymona Kossakowskiego zawarł J. Słowac-
ki w dramacie Ksiądz Marek. Akcja utworu rozgrywa się w czasach 
konfederacji barskiej, a przyszły hetman targowicki występuje jako 
szlachcic Klemens Kosakowski. Poznajemy go, gdy zatrzymuje się 
na kwaterę w gospodzie żydowskiego rabina (akt I). Do gospodarza 
odnosi się z wyższością, wręcz pogardliwie. Twierdzi, że rabin nie po-
winien go o nic pytać, gdyż za ciekawość może zapłacić życiem: 

Bo u mnie – Żyda powiesić 
To tak jak w pejsy go trzepnąć...30. 

Słowa te świadczą o tym, że K. Kosakowski nie szanuje drugiego 
człowieka, a ludzkie życie nie przedstawia dla niego żadnej wartości. 
Jest człowiekiem dumnym, gwałtownym, o niepospolitej sile i poryw-
czym usposobieniu, bardziej podobny do diabła niż człowieka: 

Patrz, pierś mam taką jak lew, 
A nozdrza takie jak koń, 
A w żyłach gwałtowną skroń, 
A włos koloru płomieni31. 

Ten wybuchowy charakter bierze górę nad rozumem, który zaczyna 
działać dopiero wtedy, gdy opadną emocje. Córka rabina Judyta zdej-
muje K. Kosakowskiemu buty, całując jednocześnie nogi. Podkreśla 
męstwo szlachcica w walce z Rosjanami, porównując go do Judy Ma-
chabeusza32 i Goliata33. Postrzega go jako herosa, zdolnego zwyciężyć 
każdego wroga. Po raz kolejny mamy tutaj uwidocznione sataniczne, 
ponadnaturalne rysy K. Kosakowskiego: 

Włos twój był jak ogień w grzmocie! 
Czapka jak srebrzyste ptaki,

30 J. Słowacki, Ksiądz Marek, [w:] Dzieła wybrane, red. J. Krzyżanowski, Wrocław 
1983, t. 5, s. 30. 
31  Ibidem, s. 30. 
32 Przywódca żydowskiego powstania przeciwko syryjskim Seleucydom z II wieku p.n.e. 
33 Biblijny przeciwnik późniejszego króla Izraela Dawida. 



 215 

Hetman Szymon Kossakowski w literaturze polskiego romantyzmu

Jak orzeł, co z nieba runie
I usiądzie na piorunie! 
Nu, a twój koń był czerwony 
I ubrany cały w druty, 
I czterema miesiącami podkuty; 
A w boju taki szalony 
I tak ogniem z pyska strzela, 
Jak smok w pismach Izraela34. 

W tym fragmencie dramatu J. Słowacki znów „odczłowiecza” swe-
go bohatera, a wrażenie to pogłębia się jeszcze bardziej, gdy Judyta 
prosi, aby szlachcic dotknął jej piersi swą czarną podkówką. Szatań-
skie rysy szlachcica nie napawają dziewczyny lękiem, może dlatego, 
że sama jest półczarownicą35. Klemens Kosakowski jest wytworem 
jej wyobraźni, kimś, kto może uosabiać władcę nieistniejącego Izra-
ela. Niewątpliwie mamy tutaj do czynienia z pewną hiperbolizacją 
postaci szlachcica, która tak wyraźna w słowach Judyty przechodzi 
pod koniec jej monologu w ironię. Dzięki temu widzimy, że Klemens 
to postać przejaskrawiona, ze świadomie uwypuklonymi przez J. Sło-
wackiego atrybutami nieziemskości. 

Szacunek Judyty spotyka się z drwiną mężczyzny. Zadaje nawet 
rabinowi pytanie, czy ta szalona osoba jest jego żoną czy córką. Po-
tem opowiada Żydowi o sobie. Z opowiadania wyłania się sylwetka 
warchoła i awanturnika, choć trzeba przyznać, że również człowieka 
odważnego. Czas spędzał na kartach, pijatykach i romansach, żyjąc 
bez jakichkolwiek hamulców moralnych. Znano go na terenie całej 
Litwy, szanując za męstwo. Nie wahał się napaść na sejmik na Żmu-
dzi, a także rozpędzić tamtejszy trybunał. Wśród sejmikowej braci 
dysponował poparciem wcale niemniejszym, niż potężny Karol Ra-
dziwiłł „Panie Kochanku”. Choć łotr, miewał czasem także ludzkie 
uczucia: 

Tak w serce Bóg coś zaszczepi, 
O czym często człowiek nie wie, 

34 J. Słowacki, Ksiądz Marek..., op. cit., s. 31. 
35 A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1997, s. 356.
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A w sercu to boże ziarno 
(Choć się szlachcic oddał biesu) 
Działa jak ziarno magnesu36. 

Z kompanią podobnych zabijaków udał się do Mitawy, aby wesprzeć 
oblężonego przez Rosjan syna króla Polski Augusta III Karola Krystia-
na Wettina. Mimo dzielnej postawy K. Kosakowskiego misja zakoń-
czyła się niepowodzeniem, a Kurlandię otrzymał popierany przez Ka-
tarzynę II Niemiec Ernest Biron. Klemens Kosakowski porównuje się 
do E. Birona, podkreślając, że jest człowiekiem równie złym, z oczami 
pełnymi złości i ognia. Kreuje się na męża opatrznościowego barzan, 
człowieka nielękającego się nikogo i niczego. Wierzy w potęgę sza-
bli, wyraźnie deprecjonując znaczenie Boga i religii. Przypisuje sobie 
wyimaginowaną wielkość, uważając się za dysponenta życia obroń-
ców Baru, jedynego, który potrafi  uratować miasto przed Rosjanami. 
Powołując się na rzekomy skrypt sułtana tureckiego nakazuje rabi-
nowi, aby wypłacił mu kwotę stu tysięcy dukatów. Wielokrotnie ak-
centuje konieczność zachowania dyskrecji, w przeciwnym razie grozi 
śmiercią. Karczmarz nie zdaje sobie sprawy, że pismo jest wystawione 
na Potockich i sfałszowane, a pieniądze posłużą K. Kosakowskiemu 
do spłaty długów karcianych. Zgadzając się wypłacić żądaną sumę za-
biera szlachcica do komnaty na poddaszu, gdzie przeliczają gotówkę. 
Po powrocie do karczemnej izby Kosakowski pragnie porozmawiać 
z Judytą i wybadać ją, czy słyszała rozmowę dotyczącą wypłaty pie-
niędzy. Do rozmowy nie dochodzi, gdyż dziewczyna udaje się do księ-
dza Marka. W karczmie pojawiają się towarzysze K. Kosakowskie-
go – albeńczycy, a przewodzi im Bojwił37. Nazywa swego dowódcę 
diabłem, istotą piekielną. Szlachcic ustanawia Bojwiła namiestnikiem, 
a albeńczykom wydaje polecenie pilnowania karczmarza. 

Na początku aktu II dowiadujemy się, że Klemens Kosakowski po-
szukuje księdza Marka. Duchowny dowiaduje się o tym od młodego 
syna Starosty. Przywódcę albeńczyków ocenia bardzo surowo: 
36 J. Słowacki, Ksiądz Marek..., op. cit., s. 33. 
37 Albeńczycy to formacja wojskowa utworzona przez księcia Karola Radziwiłła 
w jego posiadłości w Albie pod Nieświeżem. Byli to szlachcice karmazynowi, 
ludzie odważni i świetnie władający bronią. Znakomicie jeździli konno, sporo 
wolnego czasu spędzali na polowaniach, cechowało ich całkowite oddanie księciu. 



 217 

Hetman Szymon Kossakowski w literaturze polskiego romantyzmu

„Nad tym człowiekiem gniew boski”38. 
Starościc protestuje podkreślając, że K. Kosakowski dowodzi obro-

ną Baru, posiadając zarówno duże umiejętności wojskowe, jak i zapra-
wionych w boju ludzi. Argumenty te nie przekonują księdza. Zamie-
rza odebrać K. Kosakowskiemu dowództwo i sam poprowadzić atak 
na wroga. Rozmówca karmelity chce ostrzec K. Kosakowskiego, ale 
ostatecznie z tego rezygnuje. 

Judyta opowiada Starościcowi o zajściu w alkierzu, gdzie chciał ją 
zniewolić Kosakowski. Dziewczyna denerwuje się, grożąc przywódcy 
albeńczyków nożem i krzycząc, że nigdy nie zostanie jego nierząd-
nicą. Zarzuca K. Kosakowskiemu innowierstwo, zwracając przy tym 
uwagę na ponadnaturalne szczegóły w jego zachowaniu: 

Któż ty jesteś? nu – że chodzisz cieniem 
Jak duch jaki za owczym gdzieś runem? 
I dotykasz się piersi – piorunem? 
I z rąk chwytasz za szyję – płomieniem?39. 

Przepowiada swemu prześladowcy śmierć, nie dostrzegając już 
w nim herosa, lecz złego człowieka. Klemens Kosakowski wyznaje 
kobiecie miłość, nakazując Bojwiłowi, aby pilnował jej pod strażą. 
W obronie niewiasty staje Starościc. Dochodzi do pojedynku. Mło-
dzieniec otrzymuje śmiertelną ranę od Kosakowskiego i prosi o księ-
dza. Klemens Kosakowski przyprowadza karmelitę Marka. Syn staro-
sty umiera. Ksiądz Marek kieruje całą złość przeciwko K. Kosakow-
skiemu, nazywa go szatańskim służalcem, pijakiem, gwałtownikiem, 
złodziejem publicznych pieniędzy i mordercą. Bolejąc nad śmiercią 
młodego człowieka wypędza przywódcę albeńczyków z miasta, pole-
cając, aby był traktowany jak banita i zdrajca. Szlachcic nic nie mówi 
na swoją obronę. 

Scena ta ma znaczenie symboliczne. Już po wyjściu K. Kosakow-
skiego ksiądz Marek twierdzi, że postać tę spotykał w swych obja-
wieniach. Używał wówczas krzyża, aby ją odpędzić. Karmelita nie 
mówi tego wprost, ale ponad wszelką wątpliwość chodzi o szatana. 

38 J. Słowacki, Ksiądz Marek..., op. cit., s. 43. 
39 Ibidem, s. 48. 



218

Marcin Gomółka 

W dalszej części sceny duchowny porównuje walczący Bar do Pol-
ski. Zdaniem duszpasterza dla takich ludzi, jak K. Kosakowski, a więc 
gwałcicieli, morderców i grabieżców nie ma miejsca w ojczyźnie. 

Dumny szlachcic poprzysięga księdzu zemstę. Wraz z Bojwiłem 
wchodzą do karczmy, gdzie spotykają opłakującą ojca Judytę. Klemens 
Kosakowski prosi o wodę, chwilę później informuje dziewczynę, że to 
z jego rozkazu zamordowano rabina. Kobieta nie jest zaskoczona tym 
wyznaniem. Nazywa K. Kosakowskiego zabójcą i złodziejem, rozpa-
czając nad będącym jej udziałem losem sieroty. Szlachcic usprawie-
dliwia się, podkreślając, że rozkaz zabicia rabina wydał znajdując się 
w amoku i nieświadomości. Chciał nawet oddać karczmarzowi złoto 
i dokonać porwania Judyty40. Dziewczyny nie przekonują te tłumacze-
nia. Zastanawia się, dlaczego wcześniej K. Kosakowski ją odpychał 
i z niej drwił, a później nagle wyznał miłość. Rozgoryczona przyznaje 
się przed Kosakowskim i Bojwiłem do zdrady i wydania Baru w ręce 
Rosjan (wskazała tajemne przejście prowadzące wprost do karczemnej 
piwnicy). Mówi prawdę, gdyż w karczmie pojawiają się Kozacy. Kle-
mens Kosakowski z Bojwiłem uciekają. Szlachcic obiecuje jednak, że 
powróci i zemści się na Judycie za to co zrobiła: 

A ty, coś wydała święte 
Kościoły, furio bezbożna! 
Przysięgam ci, że powrócę, 
Za włosy ciebie pochwycę 
I w żar płomienisty rzucę, 
I spalę jak czarownicę, 
I strzaskasz się jak suchy pień41. 

W Barze panuje dżuma (akt III dramatu). Klemens Kosakowski wy-
nosi trupy z miasta, wrzucając je do zbiorowej mogiły. Targają nim 
wyrzuty sumienia, ból i smutek: 

Bo to ja, com tu zaszczepił 

40 W dawnej Polsce kobiety porywano w celu zmuszenia do zamążpójścia. Czyn 
ten (tzw. raptus puellae) był zagrożony karą śmierci z tzw. czterech artykułów 
grodzkich. 
41 J. Słowacki, Ksiądz Marek..., op. cit., s. 64. 
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Ruinę, gwałt, mord rumiany. 
W żądzach niepohamowany, 
Kiedy mię szatan oślepił42. 

Nie może znieść tego, że nie przeszkodził księdzu Markowi w po-
prowadzeniu rokującej małe szanse powodzenia wycieczki na Rosjan. 
Szlachcic pragnie uratować bohaterskiego karmelitę, myśląc jednocze-
śnie o Judycie. Dziewczyna pojawia się niespodziewanie, oznajmia-
jąc, że ksiądz przebaczył jej zdradę i skłonił do przyjęcia sakramen-
tów. W ten sposób stała się chrześcijanką i otrzymała imię Salomea. 
Kobieta donosi K. Kosakowskiemu, że ksiądz Marek przeżył tortu-
ry i znajduje się w lochu. Ofi aruje się go uwolnić, zamierza podpalić 
szpital, gdzie leżą chorzy zarażeni dżumą. Gdy szpital zacznie płonąć 
chorzy wyjdą na ulice i zaczną wołać księdza, wtedy Rosjanie wy-
puszczą duchownego z celi. Klemens Kosakowski potępia ten pomysł, 
próbując odwieść od niego dziewczynę. Córka karczmarza nie zważa 
na perswazje. Znów jest mściwą, pozbawioną skrupułów Judytą. Urze-
czony jej demonicznością K. Kosakowski proponuje ślub. Opowiada 
sen, w którym widział wybrankę całą w płomieniach. Deklaruje, że 
zawsze przyjdzie dziewczynie z pomocą, gdy znajdzie się w niebez-
pieczeństwie. Judyta nie zgadza się na zamążpójście, argumentując 
odmowę zbyt dużymi różnicami, jakie dzielą ją i K. Kosakowskiego. 
Te różnice to przede wszystkich kwestie społeczne, narodowościowe, 
ponadto sława Klemensa. Szlachcic opuszcza wraz z Bojwiłem Bar 
przyłączając się do pułku Kazimierza Pułaskiego. Konfederaci wkra-
czają do miasta, a K. Kosakowski pilnuje konia słynnego żołnierza, 
później opuszcza Bar, zabierając ze sobą Judytę. 

Na kartach Księdza Marka J. Słowacki pokazuje Klemensa Kosakow-
skiego jako typowego Sarmatę, odważnego junaka, sobiepana, warcho-
ła, który charakteryzuje się butą, brakiem poszanowania prawa i typo-
wym dla swego stanu indywidualizmem. Nie obawia się Boga ani ludzi, 
a szlachecka brać darzy go szacunkiem, a także uznaniem. Sarmatyzm 
tej postaci uwidacznia się w sposób bardzo typowy, na co zwraca uwa-
gę Marta Piwińska, podkreślając zarazem, że Słowacki nie pochwalał 

42  Ibidem, s. 74. 
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i nie aprobował takiej postawy43. Mimo swego niechętnego stosunku 
do sarmatyzmu poeta nie uważa Kosakowskiego za osobę jednoznacz-
nie złą i zdeprawowaną, a raczej za gotową do skruchy i krytycznej oce-
ny własnych działań. Kreując w taki sposób postać bohatera J. Słowacki 
naraził się nawet na oskarżenia o sympatyzowanie z „polskim anar-
chizmem”. Poglądom tym trudno jednak przyznać rację44. 

Podobnie jak w Horsztyńskim, tak i w Księdzu Marku J. Słowacki 
nie jest wierny historii. Jedyne, co zgadza się z prawdą historyczną, 
to mocne zaangażowanie Klemensa Kosakowskiego po stronie kon-
federacji oraz kradzież pieniędzy. Poeta działa tutaj w pełni świado-
mie, dążąc nie tyle do prezentacji prawdy historycznej, lecz raczej 
do skonstruowania postaci szlacheckiego awanturnika45. Właśnie dla-
tego stawia K. Kosakowskiego na czele albeńczyków46. 

Klemens Kosakowski jest wyraźnie napiętnowany satanizmem, 
uosabiając i symbolizując zło. Piętno to dostrzega w sobie sam boha-
ter, widzą je również Judyta i ksiądz Marek. Jego satanizm to nie tylko 
zła aura. To także wygląd zewnętrzny, szaleńcza odwaga, nieliczenie 
się z żadnymi nakazami. Ciemną stronę tej natury rozjaśniają jednak 
ludzkie odruchy, które pojawiają się czasem:

Jaki mi na serce spada 
Kamień! – Cudzy pieniądz biorę47. 

Można je porównać do pojedynczych rys, pęknięć, czegoś, co rozluźnia 
sataniczną obręcz, krępującą Klemensa i determinuje jego człowieczeń-
stwo. O ludzkiej stronie jego charakteru wspominają zarówno Starościc: 

Księże, lecz to śmiała sztuka!
Głowa zła, lecz serce złote48, 

43 M. Piwińska, Wstęp [w:] J. Słowacki, Ksiądz Marek, Wrocław 1991, s. XXXIV. 
44 M. Kryszczuk, op. cit., s. 202. 
45 Ibidem, s. 203. 
46 Przywództwo albeńczyków spoczywało w rękach Karola Radziwiłła, Ignacego 
Wołodkowicza i Michała Rejtana. 
47 J. Słowacki, Ksiądz Marek..., op. cit., s. 37. 
48 Ibidem, s. 43. 
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jak i ksiądz Marek: 

Otóż obaczysz, jak zgniotę 
Tę głowę, tę czaszkę całą, 
Aby serce ocalało49. 

Zatem Klemens Kosakowski ma wprawdzie mroczną, sataniczną 
aurę, ale jest ona rozświetlana przez jego człowieczeństwo. Aspekt 
ten jednoznacznie zarysowuje Słowacki. Niektórzy z badaczy wska-
zują na wyraźny związek postaci Klemensa Kosakowskiego z ży-
jącym w XVI wieku znanym banitą i warchołem Samuelem Zbo-
rowskim50. Według tej teorii obaj ci ludzie musieli ponieść ofi arę, 
gdyż pragnęli wolności. Niezależnie od powyższej interpretacji 
warto zauważyć, że J. Słowacki wpisuje Kosakowskiego w pewien 
plan historiozofi czny, czyniąc go częścią większej całości i kreując 
na szatana, który pełni w tym przypadku bardzo ważną rolę, gdyż 
przyśpiesza rozwój świata, który opiera się na przytoczonych przez 
J. Słowackiego faktach, mających określony sens i logiczne wytłu-
maczenie51. 

Zbrodnicze instynkty K. Kosakowskiego to niewątpliwie ogniwa 
w powstawaniu stworzonego przez J. Słowackiego systemu historiozo-
fi cznego52. Zdaniem Juliusza Kleinera Kosakowski w niczym nie odbiega 
od Popiela czy Bolesława Śmiałego, a także od wcześniejszych bohate-
rów poety, takich jak Arab i Lambro53. To człowiek mogący imponować 
przede wszystkim atrybutami zewnętrznymi, ubogi zaś duchowo. Tę du-
chową małość K. Kosakowskiego dobitnie akcentuje Judyta: 

Jako Polak patryjota, 
Jako rycerz krwią czerwony, 
Jak pan wielki oświecony, 

49 Ibidem. 
50 S. Treugutt, Książę niezłomny na murach Baru, [w:] Geniusz wydziedziczony. 
Studia romantyczne i napoleońskie, red. M. Prussak, Warszawa 1993, s. 250. 
51 M. Kryszczuk, op. cit., s. 206. 
52 Ibidem, s. 206. 
53 J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 4, Kraków 1999, s. 102. 
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Jak twej ojczyzny dobrodziej; 
Choć ty zabójca i złodziej54. 

Marta Piwińska poddaje w wątpliwość bohaterską walkę K. Kosa-
kowskiego55. Częściowo może to wynikać z dwoistego stosunku J. Sło-
wackiego do polskiej historii − uczyniono wiele zła, marnując zarazem 
potencjał polskiego narodu56. Trzeba też pamiętać, że K. Kosakowski nie 
jest przeciwnikiem księdza Marka, daje karmelicie możliwość zrealizo-
wania pewnej misji, która polega na zawróceniu szlachcica z grzesz-
nej drogi, na skłonieniu go do podjęcia pokuty i dokonania przemiany. 
Pokuta K. Kosakowskiego rozpoczyna się w momencie, gdy staje się 
sługą osób dotkniętych dżumą. Wstępuje na drogę przemiany, jednak 
J. Słowacki nie daje odpowiedzi, w jakim kierunku się ona potoczy57. 

Alina Witkowska postrzega K. Kosakowskiego dwupłaszczyznowo: 
jako szlacheckiego awanturnika i kawalera pełnego fantazji58. Badacz-
ka twierdzi, że jest to postać obdarzona cechami środowiskowej i histo-
rycznej charakterystyczności, pełna nadrealizmu i ekspresji. Klemens 
Kosakowski to człowiek zdolny runąć z orbity realnego życia w otchłań 
diabelskiego zatracenia bądź stać się szlacheckim świętym i ofi arni-
kiem ginącej ojczyzny59. Z kolei M. Janion i M. Żmigrodzka widzą 
w nim rycerza napiętnowanego „ruiną, gwałtem i mordem rumianym”, 
prototyp bohatera w typie kmicicowym. Przechodzi on drogę od sobie-
państwa i awanturnictwa do pokuty i patriotycznej ofi ary60. 

Postać hetmana w dziełach Adama Mickiewicza 

Szymona Kossakowskiego spotykamy również w twórczości 
Adama Mickiewicza. Chodzi w tym przypadku o dwa dramaty, po-

54 J. Słowacki, Ksiądz Marek..., op. cit., s. 59−60. 
55 M. Piwińska, Wstęp…, op. cit., s. XXXVIII. 
56 M. Kryszczuk, op. cit., s. 207. 
57 Ibidem, s. 207−208. 
58 A. Witkowska, R. Przybylski, op. cit., s. 356. 
59 Ibidem, s. 356. 
60 M. Janion, M. Żmigrodzka, op. cit., s. 84−85. 



 223 

Hetman Szymon Kossakowski w literaturze polskiego romantyzmu

święcone przywódcy insurekcji wileńskiej J. Jasińskiemu. Pierwszy 
z utworów nosi tytuł Jakub Jasiński, czyli dwie Polski61, drugi zaś 
Jasiński62.

Akcja pierwszego z nich rozgrywa się w 1794 roku w Wilnie, w pała-
cu biskupa infl anckiego Józefa Kossakowskiego. Brat biskupa Szymon 
ma 45 lat i sprawuje godność hetmana wielkiego litewskiego. Świa-
tło na osobę hetmana rzuca dialog Klary i Stanisława (akt I, scena I).
Dziewczyna podkreśla, że S. Kossakowski to człowiek odważny, daw-
ny przyjaciel i towarzysz broni słynnego barzanina Kazimierza Pu-
łaskiego. Stanisław przyznaje podopiecznej rację, nie neguje męstwa 
hetmana, zauważa jednak, że znacznie zmienił się on na przestrzeni 
ostatnich lat. Stracił powagę i godność, stał się kosmopolitą, otwartym 
na zagraniczne, zwłaszcza francuskie nowinki. Zdaniem Stanisława 
zdeprawowali go ludzie, jakimi się otacza. Opiekun Klary nie pozosta-
wia na nich suchej nitki, nazywając ich błaznami, wesołkami i hrecz-
kosiejami. Kobieta nie do końca zgadza się z tym, uważając ewolucję 
postawy S. Kossakowskiego za naturalną kolej rzeczy, spowodowaną 
przejściem od młodości do wieku dojrzałego. W bracie biskupa do-
strzega człowieka dumnego, śmiałego, pozbawionego większych wad. 
Pragnie, aby Szymon Kossakowski został jej mężem, ciesząc się jed-
nocześnie z możliwości zmiany umowy, na mocy której miała wyjść 
za mąż za syna referendarza Komandora. 

W scenie II bracia Kossakowscy, referendarz i Stanisław spotykają 
się na poufnej rozmowie, dotyczącej przyszłości Klary. Referendarz 
wyraża wątpliwość, czy konwersacja interesuje hetmana. Szymon 
Kossakowski odpowiada twierdząco, zachęcając zarazem do dyskusji 
bez aluzji i podtekstów. 

Program polityczny Szymona i Józefa Kossakowskich ilustruje roz-
mowa biskupa z referendarzem (scena III). Zarówno Szymon, jak i Jó-
zef są zwolennikami Rosji, choć ten pierwszy nie jest aż tak ślepo 
zapatrzony w północnego sąsiada jak brat:

61 Adam Mickiewicz napisał ten dramat w języku francuskim w 1836 r. Do naszych 
czasów dochowały się zaledwie cztery sceny z aktu pierwszego. Tytuł oryginału: 
Jacques Jasiński ou les deux Polognes. 
62 Został napisany w ostatnich latach życia Mickiewicza. Dziś znamy tylko niewielki 
fragment aktu czwartego. 
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Zapewniam Waszmość, że udzielni książęta europejscy czuliby się szczęśliwi, 
oddając swe córki Zoryczowi, ale to mierziło hetmana, ma on niektóre zapatrywa-
nia w rodzaju Waszmość Pana63. 

Postawienie na kartę rosyjską to zdaniem biskupa jedyna droga 
do uratowania resztek Rzeczypospolitej. W jego opinii Polska nie po-
siada sojuszników, nie ma więc szans w starciu z Rosją, Prusami i Au-
strią. Musi zatem związać się z jednym z tych państw, aby przetrwać. 
Praktyczna droga do realizacji tego przedsięwzięcia to osadzenie 
na tronie polskim po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego któ-
regoś z wnuków Katarzyny II (Aleksandra lub Konstantego). Biskup 
wyraźnie podkreśla, że uzależnienie od Rosji nie jest rozwiązaniem 
ostatecznym. Wyraża nadzieję zaistnienia w stosownym czasie okolicz-
ności, dzięki którym dojdzie do zrzucenia rosyjskiej kurateli. W celu 
uwiarygodnienia swego stanowiska podaje przykład Hiszpanii, gdzie 
na tronie zasiadła dynastia francuska, a mimo to kraj nie popadł w da-
leko idącą zależność od Francji64. 

Bracia Kossakowscy nie czują się zdrajcami ojczyzny. Józef 
bez skrupułów oświadcza, że pobiera pensję (jurgielt) od Katarzyny 
II. Swą służalczość wobec Rosji uzasadniają troską o los państwa pol-
skiego − znalazło się ono w bardzo trudnej sytuacji, gdzie możliwości 
manewru są naprawdę niewielkie:

Król stary, zemrzeć może lada dzień. Po jego śmierci potencje, które nas otaczają 
i które nas gnębią, mają zamiar nie dopuścić do nowej elekcji i rozebrać między 
siebie nasz kraj65. 

Szymon i Józef Kossakowscy należą do pierwszoplanowych postaci 
na litewskiej scenie politycznej: 
63 A. Mickiewicz, Jakub Jasiński, czyli dwie Polski, [w:] Dzieła, red. Z.J. Nowak, 
M. Prussak, Z. Stefanowska, C. Zgorzelski, przeł. A. Górski, Warszawa 1995, t. 3, s. 
430. 
64 W 1700 r. zmarł Karol II – ostatni Habsburg hiszpański. W sporządzonym testa-
mencie zapisał on tron Francji. Mimo trzynastoletniego konfl iktu zbrojnego (tzw. 
wojna o sukcesję hiszpańską) zapis zmarłego króla został utrzymany, a na tronie 
zasiadł wnuk Ludwika XIV Filip Burbon (jako Filip V). 
65 A. Mickiewicz, Jakub..., op. cit., s. 433. 
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Waszmości znane jest obecnie moje stanowisko w tym kraju. Nie tajno ci rów-
nież, co dzisiaj znaczy Hetman i do czego może kiedyś dojść. Słowem, nasza fami-
lia kieruje dzisiaj sprawami Wielkiego Księstwa: to jest faktem66. 

Są przekonani o własnej bezkarności i słuszności prowadzonych 
działań. Jak twierdzi referendarz, bez skrupułów frymarczą polską 
koroną, nie mając stosownych pełnomocnictw sejmowych. Zdradzają 
ojczyznę, zdając się na pomoc zagraniczną, a hetman posiada stopień 
generała w rosyjskiej armii67. 

Biskup proponuje referendarzowi małżeństwo jego syna Komando-
ra z siostrą hetmana. Mariaż ten zdecydowanie wzmocniłby pozycję 
Kossakowskich przede wszystkim dlatego, że referendarz posiadał 
na Litwie bardzo wielu stronników, reprezentujących orientację patrio-
tyczną, niesplamionych symboliczną nawet współpracą z Rosją. Ko-
ligacja taka doprowadziłaby do wyjścia Kossakowskich z coraz wy-
raźniejszej izolacji politycznej i świadczyłaby, że bracia współpracują 
nie tylko z carskimi jurgieltnikami, ale również z osobami mającymi 
negatywny stosunek do Katarzyny II. Józef Kossakowski precyzuje to 
w sposób bardzo wyraźny: 

Familia Waszmości jest jedną z najpotężniejszych, posiadacie licznych stronni-
ków: i to jest faktem. Różnicie się z nami w poglądach na politykę, wiem o tym. Ale 
jeżeli my się połączymy razem, jeżeli nasze przymierze utwierdzimy tym małżeń-
stwem, możemy najpierw zapewnić spokój krajowi, a następnie...68. 

Zdaniem biskupa ślub przyczyniłby się także do zdynamizowania 
patriotycznych planów Kossakowskich. O jakie plany może chodzić? 
Wiemy, że w trakcie sejmu w Grodnie w 1793 roku, gdy zatwierdzano 
II rozbiór Polski, rozwiązano konfederację targowicką, zastępując ją 
grodzieńską, co w praktyce oznaczało osłabienie pozycji Kossakow-
skich. Caryca uznała, że bracia stają się zbyt niebezpieczni i mogą 
mieć własne plany polityczne, niekoniecznie zbieżne z interesem Rosji. 
Dlatego postawiła na żywioły jeszcze bardziej uległe niż targowicza-

66 Ibidem, s. 431. 
67 Stopień ten otrzymał w 1790 r. 
68 A. Mickiewicz, Jakub..., op. cit., s. 431. 
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nie (Stanisław Kostka Bieliński, Karol Boscamp-Lasopolski, Ignacy 
Łobarzewski, Kajetan Miączyński i in.). Ani Szymon, ani tym bar-
dziej Józef nie pogodzili się z usunięciem w cień, planując odzyskanie 
utraconej pozycji. Jedną z dróg wiodących do realizacji tego celu było 
nawiązanie kontaktów z litewskimi patriotami i trwanie w opozycji 
wobec zwolenników uchwał grodzieńskich. Kossakowscy planowali 
obalenie zwolenników Grodna i ponowny powrót do łask Katarzyny II.
Do tego celu potrzebowali poparcia tych sił litewskich, które stały na 
pozycjach zdecydowanie antyrosyjskich. Właśnie, dlatego J. Kossa-
kowski zaproponował referendarzowi małżeństwo jego syna z siostrą 
hetmana. Miało być ono elementem gry politycznej, którą prowadzili 
bracia, zakładającej wyniesienie własnego rodu i osadzenie na tronie 
polskim któregoś z książąt rosyjskich. Tą drogą biskup i hetman za-
mierzali ocalić resztki Rzeczypospolitej. Uważali się za patriotów, 
twierdząc, że wszystko co robią, jest podyktowane dobrem ojczyzny. 

Referendarz odrzuca ofertę biskupa, gdyż nie akceptuje jego związ-
ków z Rosją. Nie chce też skoligacić się z hetmanem. Woli otwartą wal-
kę z państwami ościennymi, niż uzależnienie na długie lata od Rosji. 
Jako sędzia pragnie, aby biskup stanął kiedyś przed jego trybunałem. 
Zapadłby wówczas wyrok skazujący, ale referendarz zgodziłby się 
na rozgrzeszenie biskupa ze względu na czyste intencje jego działań. 
Słowa te mogą świadczyć, że w opinii referendarza plany Kossakow-
skich nie są całkowicie sprzeczne z interesem Polski. Na surowe po-
tępienie zasługują natomiast metody prowadzące do ich realizacji (na-
ginanie prawa do własnych potrzeb, tworzenie licznych precedensów 
ustrojowych, zapewnianie korzyści materialnych własnemu rodowi). 

Czy program polityczny braci Kossakowskich miał szanse reali-
zacji? Raczej wydaje się to mało prawdopodobne. Trzeba pamiętać, 
że w zasadzie już po I rozbiorze Rzeczpospolita stała się rosyjskim 
protektoratem, całkowicie zależnym od woli Katarzyny II. Rosyjska 
władczyni nie miała żadnego interesu, aby osadzać na tronie Polski 
któregoś ze swych wnuków. Doprowadziłoby to do zadrażnień w sto-
sunkach z Prusami i Austrią, a na to imperatorowa nie mogła sobie 
pozwolić. W 1794 roku wymazanie Polski z mapy Europy było już 
sprawą przesądzoną. Do III rozbioru parła zwłaszcza Austria, pozo-
stająca w stanie wojny z rewolucyjną Francją i niewykazująca, w prze-
ciwieństwie do Prus, jakichkolwiek chęci porozumienia z republiką 
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znad Sekwany69. Cesarz Franciszek I nawet nie silił się na zbyt dale-
ko idące aluzje polityczne, wyraźnie domagając się od Katarzyny II
rekompensaty za straty ponoszone na froncie francuskim. Caryca mu-
siała wyrazić zgodę, płacąc resztkami Polski za walkę Austrii z jako-
binami i ich następcami z Dyrektoriatu. Kossakowscy nie mogli nic 
zrobić, gdyż decyzja o III rozbiorze Polski zapadła na forum między-
narodowym. Potrzebny był tylko pretekst uzasadniający całą akcję. 
Takim pretekstem było powstanie kościuszkowskie70. 

W ostatniej zachowanej scenie aktu I Szymon Kossakowski zadaje 
referendarzowi pytanie, po co przybył do Wilna, skoro czasy są niespo-
kojne i w każdej chwili może dojść do wybuchu powstania. Sugeruje, 
że pobyt w mieście może być dla urzędnika niebezpieczny. Referendarz 
rewanżuje się podobną radą, mówiąc, aby hetman jak najszybciej opu-
ścił miasto i udał się na wieś. W tym miejscu tekst dramatu urywa się. 

W Jasińskim poznajemy Szymona Kossakowskiego, gdy docierają 
do niego wieści o zwycięskiej insurekcji warszawskiej. Zdaniem het-
mana zajęcie przez powstańców Warszawy to zguba dla Polski, to także 
potężna zniewaga dla Katarzyny II, której caryca nigdy nie przebaczy. 
Magnat potępia Stanisława Augusta Poniatowskiego, nie może znieść 
faktu, że ogromną rolę w wypadkach warszawskich odegrał szewc Jan 
Kiliński. Oblicza społecznego powstańczej Polski Kossakowski nie ak-
ceptuje, sprzeciwiając się zrównaniu stanów. Przypomina czasy konfe-
deracji barskiej – ruchu niemal wyłącznie szlacheckiego, odżegnujące-
go się od jakiejkolwiek współpracy z mieszczaństwem czy chłopstwem:

Tak jak za konfederacji: my na kozaków, na harmaty, a wiara szuja rwetes!71 

Podkreśla, że insurekcja kościuszkowska skazana jest na klęskę, 
gdyż oprócz Rosji trzeba pokonać Prusy i Austrię. Główną przyczynę 
wybuchu powstania widzi w chęci naśladowania przez Polaków Fran-
cuzów, gdzie rewolucja wybuchła już w 1789 roku, ale w fazę radyka-

69 W 1795 r. Prusy zawarły z Francją traktat pokojowy w Bazylei, Austria pozostała 
natomiast w stanie wojny. 
70 J.A. Gierowski, Historia Polski 1764−1864, Warszawa 1988, s. 99. 
71 A. Mickiewicz, Jasiński, [w:] Dzieła, red. Z.J. Nowak, M. Prussak, Z. Stefanowska, 
C. Zgorzelski, przeł. A. Górski, Warszawa 1995, t. 3, s. 340. 
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lizacji weszła dopiero jesienią 1792 roku. Gdy przestraszona Henrietta 
zadaje hetmanowi pytanie, czego tak naprawdę chcą insurgenci, Kos-
sakowski nie odpowiada, porównuje natomiast potencjał ludnościowy 
i ekonomiczny Polski oraz Francji. Porównania te wypadają dla Polski 
bardzo niekorzystnie: 

Toć i byłem w Paryżu; toż tam na jednej ulicy znajdziesz ludu na pięć pułków, 
siana, prochu, siodeł, wojsko zrobisz w Paryżu, a tu? Toż przecież przejeżdżałaś 
Troki; stolica, województwo – skałek nie ma do pistoletów na jeden szwadron72. 

Szymon Kossakowski nie wierzy w zwycięstwo, jest przekonany, 
że ojczyznę czekają ciężkie chwile. Henrietta radzi hetmanowi, aby 
wsparł powstanie, gdyż posiada dużo wojska. Szymon nie zamierza 
tego robić, wzywa natomiast ofi cera, pytając czy obstawione są ro-
gatki. Zachowuje czujność, nie chcąc, aby w Wilnie powtórzyły się 
wypadki z Warszawy. Przybyły major Zawisza nic nie wie o przygo-
towaniach do obrony, bo nie słuchał swego poprzednika na warcie. Zi-
rytowany Kossakowski poddaje w wątpliwość jego kompetencje jako 
ofi cera. Żołnierz zaznacza, że patent ofi cerski kupił mu stryj, niejaki 
pan Wojski, poddając jednocześnie w wątpliwość legalność piastowa-
nego przez Szymona Kossakowskiego urzędu hetmańskiego. Magnat 
wpada we wściekłość, polecając wyrzucić Zawiszę przez okno. Potem 
jednak zmienia zdanie, kreując się na wyłącznego dysponenta życia 
i śmierci majora. W tym momencie następuje koniec rękopisu. 

Zofi a Stefanowska twierdzi, że wprowadzając do obu dramatów 
poświęconych Jakubowi Jasińskiemu postać Szymona Kossakow-
skiego Mickiewicz chciał pokazać dwuznaczną rolę konfederatów 
barskich w historii73. Poeta stara się porównać zryw barski z Tar-
gowicą, zastanawiając się, jakie czynniki mogły tak dalece zmienić 
Kossakowskiego, że przeobraził się z barskiego partyzanta w tar-
gowiczanina. Znamienne jest, że A. Mickiewicz nie potępia Targo-
wicy, mimo bardzo negatywnego osądu tego ruchu już w czasach 
mu współczesnych. Swe poglądy na istotę tej konfederacji wyraża 
w sposób następujący: 

72 Ibidem, s. 340. 
73 Z. Stefanowska, op. cit., s. 263. 
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Konfederację targowicką trzeba odróżnić od niektórych jej przywódców. Była 
to prawna protestacja przeciw reformie obalającej od razu prawa kardynalne74 Rze-
czypospolitej, reformie, która przerzucała ustrój historyczny narodu na całkiem ra-
cjonalne pole. Argumenta targowiczan miały za sobą wiele słuszności. Nam partia 
przeciwna zarzucała, że trzymamy z Moskwą; my również mieliśmy prawo zarzu-
cać im, że służą królowi pruskiemu75. W opłakanym położeniu naszym gwarancja 
Moskwy zabezpieczała posiadanie tego, cośmy mieli. Przymierze z Prusami, róż-
niąc nas z gwarantką, widocznie przygotowywało nowy zabór: sąsiad ten ciągle 
łaknął powiększenia się naszym kosztem, kiedy Moskwa chciała u nas tylko mieć 
wpływ. Samego ducha konfederacji oddzielić trzeba od ducha przywódców. Był to 
ten sam duch, co w konfederacji barskiej, z różnicą, że barszczanie wojowali z Mo-
skwą, a Targowica uciekła się pod jej skrzydła. Najlepiej to mówi na ich obronę, że 
wielu i majątkami, i osobami wspierało powstanie Kościuszki, później, jeśli nie oni 
sami, to ich synowie zapełnili szeregi legionistów76. 

Zatem A. Mickiewicz patrzy na targowiczan liberalnie, widząc w kon-
federacji drogę do ratowania upadającej Polski. Jego stanowisko w tej 
kwestii potwierdzają słowa, które wypowiada hetman Kossakowski:

Biednaż ty Polsko! (...) Bo żebyż to tylko z Rosją (...), żebyż z Moskalami tylko, 
ależ Boże, Austria, Prusy! (...)77. 

Czy gdyby poeta widział w magnacie zdrajcę wkładałby w jego usta 
tak jednoznacznie brzmiące słowa? Wydaje się to raczej mało prawdo-
podobne. 

Twórca obu dramatów o J. Jasińskim w zasadzie nie podważa po-
litycznego programu braci Kossakowskich. Wspomina o tym Stani-
74 Niezmienne zasady ustroju Rzeczypospolitej zagwarantowane przez Rosję 
w 1768 r. (wolna elekcja, liberum veto, prawo szlachty do wypowiadania po-
słuszeństwa królowi, unia z Litwą, przywileje dla Prus Królewskich, dominacja 
szlachty w życiu państwa). 
75 Za antyrosyjskim sojuszem z Prusami opowiadało się stronnictwo patriotyczne 
na Sejmie Wielkim (Potoccy, Hugo Kołłątaj, kanclerz koronny Jacek Małachowski). 
Pakt podpisano 29 marca 1790 r. Nie przyniósł on Polsce żadnych korzyści, gdyż 
kością niezgody okazała się sprawa Gdańska i Torunia. 
76 S. Pigoń, Adama Mickiewicza wspomnienia i myśli, Warszawa 1958, s. 224−227. 
77 A. Mickiewicz, Jasiński..., op. cit., s. 340. 
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sław Pigoń, przywołując rozmowę referendarza z J. Kossakowskim 
i przypisując A. Mickiewiczowi głębokie oraz bezstronne wniknięcie 
w źródła ideowe obozu rusofi lskiego w Polsce z końca XVIII wieku. 
Zdaniem tegoż badacza A. Mickiewicz podszedł do Kossakowskich 
ze zrozumieniem, jakiego trudno szukać w literaturze polskiej78. Dzię-
ki takiej postawie intencje targowiczan wydają się czyste, metody 
działania już niekoniecznie. Znamienne słowa w kontekście tej opinii 
kieruje referendarz do biskupa:

Skazałbym Waszmości, pozwalając spowiednikowi dać wam rozgrzeszenie 
z uwagi na czystość intencji. Żeby kraj mógł żyć, trzeba żeby żyły prawa, Mości 
Panie79. 

Adam Mickiewicz dostrzega, więc w Szymonie Kossakowskim 
człowieka, który może ocalić Polskę. Los kraju nie jest mu obojęt-
ny, a współpraca z Rosją − jednym z zaborców, to jedynie kwestia 
taktyki, konieczność, wynikająca z sytuacji, w jakiej znalazła się 
Polska. 

Zarówno w Jakubie Jasińskim, czyli dwóch Polskach, jak i Jasiń-
skim zauważamy pewną koncepcję historiozofi czną A. Mickiewicza. 
Przebieg wydarzeń w obu dziełach trzyma się planu ziemskiego, po-
szczególne działania zaś są motywowane ludzkimi charakterami. Złe, 
jak i dobre czyny bohaterów (S. Kossakowski, J. Kossakowski, refe-
rendarz, Klara, Henrietta) należą do porządku świata historycznego80. 

Maria Janion i Maria Żmigrodzka nie widzą w działaniach Szymona 
i Józefa Kossakowskich żadnych pozytywnych przesłanek. Ich zdaniem 
A. Mickiewicz dążył do pokazania kontrastu pomiędzy dwiema Pol-
skami: Polską Jasińskiego, opartą na patriotyzmie i demokracji i Polską 
Kossakowskich, konserwatywną, zamkniętą w ciasnych ramach ma-
gnackiej ksenofobii. Szymon Kossakowski uosabia tutaj skorumpowa-
ną magnaterię, będąc cynicznym, zaprzedanym carowi jurgieltnikiem. 
Jest zaprzeczeniem takich idei, jak: suwerenność narodu, nienaruszal-
ność państwa, niezależność, niepodległość. Wyraża interesy garstki

78 S. Pigoń, Zawsze o Nim. Studia i odczyty o Mickiewiczu, Kraków 1960, s. 218. 
79 A. Mickiewicz, Jakub..., op. cit., s. 436. 
80 A. Witkowska, R. Przybylski, op. cit., s. 280. 
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uprzywilejowanych magnatów, znajdując się w wyraźnej opozycji 
do uciśnionych patriotów. Za pośrednictwem postaci hetmana A. Mic-
kiewicz pokazuje starcie pomiędzy patriotami a sprzedawczykami, 
które rozegrało się w trakcie insurekcji kościuszkowskiej81. 

Inni twórcy 

Szymon Kossakowski występuje nie tylko w dramatach J. Słowac-
kiego i A. Mickiewicza, epizodycznie pojawia się w dziełach Joachima 
Lelewela, Michała Czajkowskiego i Stanisława Kaczkowskiego. 

Joachim Lelewel pozytywnie ocenia jego dokonania w czasie kon-
federacji barskiej82, nie waha się jednak powiedzieć, że już po stłu-
mieniu zrywu barskiego przyszły hetman znalazł się w obozie ro-
syjskim, wyraźnie odchodząc od prezentowanej wcześniej orientacji 
patriotycznej83. 

W powieści Wernyhora M. Czajkowskiego S. Kossakowski pojawia 
się jako waleczny, odważny konfederat, pragnący nieść ratunek będą-
cej w potrzebie ojczyźnie: 

Ów dziarski mąż, co niedawnymi czasy na czele pięćdziesięciu szlachty, z go-
łymi szablami w Mitawie przebrnął wpośród zgapionej czeredy Moskalów, do-
stał się do zamku i zaniósł wsparcie i pociechę Karolowi Saskiemu, teraz stanął 
na czele pułku czarnego i woła na braci Litwinów i Białorusinów: „Hej łączcie się tu 
do konfederacji! Bieżmy nieść ratunek biednej matce ojczyźnie“84. 

Według S. Kaczkowskiego Szymon Kossakowski wyróżniał się od-
wagą i śmiałością antyrosyjskich przedsięwzięć, był jednak człowie-
kiem zdolnym do czynienia zarówno dobra, jak i zła. Ludzie tacy mogą 
z jednej strony być dobrodziejstwem dla własnego narodu, z drugiej 
zaś plagą85. 

81 M. Janion, M. Żmigrodzka, op. cit., s. 165−166. 
82 J. Lelewel, Panowanie Stanisława Augusta, [w:] Dzieła, red. M.H. Serajski, t. 8, 
Warszawa 1961, s. 311. 
83 Ibidem, s. 328.
84 M. Czajkowski, Wernyhora, t. 2, Warszawa 1924, s. 61. 
85 Za: M. Kryszczuk, op. cit., s. 64−65.
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Podsumowanie 

Rekapitulując należy stwierdzić, że literatura romantyzmu pokazuje 
różne kreacje Szymona Kossakowskiego. Porównując sposób przed-
stawienia tej postaci przez J. Słowackiego i A. Mickiewicza trzeba po-
wiedzieć, że wizerunki te są u obu poetów różne, choć podobieństwa 
także występują. 

Juliusz Słowacki (zwłaszcza w Księdzu Marku) „odrealnia” i „od-
człowiecza” postać S. Kossakowskiego, uwypuklając jej nieziemski, 
ponadnaturalny charakter. Adam Mickiewicz natomiast trzyma się 
planu ziemskiego, starając się zaprezentować hetmana w sposób jak 
najbardziej ludzki. Kolejna kwestia to zgodność z prawdą historyczną. 
Juliusz Słowacki odchodzi od niej bardzo często, A. Mickiewicz nato-
miast pragnie być jej wiernym. Różnica bierze się stad, że dla J. Sło-
wackiego najważniejsze było stworzenie określonego typu bohatera, 
dla A. Mickiewicza zaś zaprezentowanie tegoż bohatera na tle pewnej 
rzeczywistości dziejowej. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że 
J. Słowacki daje swemu bohaterowi szansę przemiany, u A. Mickiewi-
cza zaś szansy takiej już nie dostrzegamy. 

Gdyby pokusić się o wskazanie podobieństw w postrzeganiu postaci 
hetmana, to zauważamy, że zarówno J. Słowacki, jak i A. Mickiewicz 
nie pokazują Kossakowskiego w świetle jednoznacznie negatywnym. 
Niewłaściwe czyny tego człowieka tłumaczą racjami natury politycz-
nej (kompromitujące papiery, popieranie Rosji jako jedyna słuszna 
droga ratowania Rzeczypospolitej). Mamy więc tutaj do czynienia 
ze swego rodzaju „wybielaniem” czarnej legendy Szymona Kossakow-
skiego. Niemal całkowicie kłóci się to z jednoznacznie negatywnym 
obrazem hetmana pokazanym przez historyków. Mówiąc o podobień-
stwach trzeba także zaznaczyć, że J. Słowacki i A. Mickiewicz widzie-
li S. Kossakowskiego jako dumnego magnata, wychodzącego jednak 
poza ramy powszechnie przyjętego stereotypu. Decydowały o tym 
pewne ludzkie uczucia, w które poeci wyposażali swego bohatera, 
a także swoisty „patriotyzm” tej postaci, silnie akcentowany zwłasz-
cza przez A. Mickiewicza. 

Marcin Gomółka 
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Hetman Szymon Kossakowski in Polish Romantic 
Literature

Keywords 

Szymon Kossakowski, literature, Romanticism, hetman, Juliusz Słowacki, 
Adam Mickiewicz, treason

Summary
The aim of the article is to present various portrayals of the Grand Hetman of Lithuania 
Szymon Kossakowski in Polish Romantic literature. The choice of the research problem 
derives from the fact that Romantic authors perceived this fi gure in a slightly diff erent 
way than historians, the former of whom tend to view Kossakowski in an unambiguously 
negative light, as a Russian-paid traitor of his homeland. The article contains a historical 
literary analysis of dramas by Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz, and other Romantic 
authors which include Hetman Szymon Kossakowski as one of their main characters. 
This analysis was used to draw appropriate research conclusions and identify various 
portrayals of the Hetman in Romantic literature.
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Großhetman Szymon Kossakowski in der polnischen 
Literatur der Romantik

Schlüsselwörter 

Szymon Kossakowski, Literatur, Romantik, Großhetman, Juliusz Słowacki, 
Adam Mickiewicz, Verrat

Zusammenfassung 
Das Ziel dieses Artikels ist es, verschiedene Kreationen der Figur des Großhetman von 
Litauen Szymon Kossakowski in der polnischen Literatur der Romantik vorzustellen. 
Die Behandlung des oben genannten Forschungsthemas stand im Zusammenhang mit 
der Tatsache, dass die Schöpfer der romantischen Literatur diese Figur etwas anders 
wahrnehmen als Historiker, die Szymon Kossakowski als ein ausschließlich negatives 
Individuum, einen Verräter seiner Heimat und einen russischen Knecht sehen. In dem 
Artikel wurde eine historische und literarische Analyse der Dramen von Juliusz Słowa-
cki, Adam Mickiewicz und anderen Autoren der Romantik durchgeführt, in denen eine 
der Hauptfi guren Großhetman Szymon Kossakowski ist. Die Analyse diente dazu, ent-
sprechende Forschungsfazits zu ziehen und auf dieser Grundlage die verschiedenen Wei-
sen der Kreationen der Figur des Großhetman in der Literatur der Romantik zu zeigen.

Гетман Шимон Коссаковский в польской 
литературе эпохи романтизма

Ключевые слова

Шимон Коссаковский, литература, романтизм, гетман, Юлиуш Сло-
вацкий, Адам Мицкевич, измена

Резюме
Целью нынешней статьи является представление различных образов великого 
гетмана литовского Шимона Коссаковского в польской литературе эпохи роман-
тизма. Изучение данной проблемы связанно с тем фактом, что его образ в глазах 
писателей-романтиков несколько отличается от точки зрения историков, вос-
принимающих Ш. Коссаковского исключительно в негативном свете, считая его 
запродавшимся России изменником. В статье проведен историко-литературный 
анализ пьес Юлиуша Словацкого, Адама Мицкевича и других авторов эпохи ро-
мантизма, в которых одним из главных героев является гетман Ш. Коссаковский. 
Данный анализ позволяет прийти к определенным научным выводам и предста-
вить различные методы создания образа гетмана в романтической литературе.
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Wystawa dziejów poczty Legionów Polskich 
w przedwojennym Muzeum Poczty i Telekomunikacji 
w Warszawie

Muzeum Poczty i Telekomunikacji w Warszawie – jedyna tego rodzaju 
placówka w Polsce – gromadziło wszelkie pamiątki, muzealia, zabytki i ar-
tefakty związane z przeszłością polskiej poczty, telegrafi i, telefonii i teleko-
munikacji. Dziś już nie istnieje w stolicy, a jego działalność kontynuuje Mu-
zeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, gdzie warszawskie muzeum 
zostało przeniesione po reaktywacji w 1956 roku. 

Muzeum Poczty i Telekomunikacji powołane zostało 25 stycznia 1921 roku 
jako jednostka budżetowa Ministerstwa Poczt i Telegrafów, które roztaczało 
nad nim opiekę przez cały okres działalności. W Warszawie muzeum prze-
trwało do czasu jego likwidacji w 1951 roku. Działając w ramach schematu 
organizacji wewnętrznej ministerstwa początkowo posługiwało się nazwą ad-
ministracyjną, która w ofi cjalnym brzmieniu określała muzeum jako Stanowi-
sko do spraw Muzeum Pocztowo-Telegrafi cznego w Ministerstwie Poczt i Te-
legrafów w Wydziale Materiałów Pocztowych Departamentu Gospodarczego 
Ministerstwa Poczt i Telegrafów (w skrócie nazywane muzeum pocztowym). 
Dopiero w 1930 roku – po usamodzielnieniu się jednostki i nadaniu jej statusu 
placówki muzealnej – zmieniono nazwę na Muzeum Pocztowo-Telegrafi czne 
w Warszawie, by w 1932 roku – w wyniku ponownej reorganizacji – nadać mu 
ostateczne miano Muzeum Poczty i Telekomunikacji. 

Początkowo muzeum mieściło się w gmachu Poczty Głównej w War-
szawie przy placu Napoleona 8, gdzie przydzielone miało dwa niewielkie 
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pomieszczenia w Głównej Składnicy Materiałów Pocztowych1. Zwiększają-
ca się liczba eksponatów wymagała z czasem pozyskania nowych przestrze-
ni magazynowych oraz zorganizowania sal wystawowych do prezentacji 
zbiorów. W styczniu 1927 roku muzeum zostało przeniesione do budynku 
pocztowego mieszczącego się przy ul. Wierzbowej 11 w Warszawie, gdzie 
zwiększono do 300 m2 powierzchnię muzealną, na którą składało się kilka 
niewielkich pomieszczeń. Wydarzenie to dało realne szanse na publiczne za-
prezentowanie zbiorów muzealnych w przyszłości i po raz pierwszy od po-
wstania muzeum zapowiedziano udostępnienie ich zwiedzającym2. Ostatni 
raz przed wybuchem wojny muzeum zmieniło lokalizację w kwietniu 1932 
roku. Nowa siedziba, mieszcząca się teraz w nowoczesnym i przestron-
nym gmachu Urzędu Telekomunikacyjnego i Telegrafi cznego przy zbiegu 
ulic Nowogrodzkiej 45 i Poznańskiej 29/33 – św. Barbary 2 stworzyła dla 
muzeum nowe możliwości. Zwiększono znacząco jego powierzchnię, z do-
tychczasowych 300 m2 do 622,79 m2.  Muzeum Poczty i Telekomunikacji 
ulokowane zostało na piątym i szóstym piętrze, zaś do dyspozycji otrzymało 
kilka pomieszczeń i sal, z których dwie największe przeznaczone zostały 
do urządzenia stałych wystaw. Zapowiedziano również udostępnienie eks-
pozycji publiczności, co miało nastąpić po uporządkowaniu zbiorów i za-
kończeniu przeprowadzki.

Muzeum zarządzane było przez kustosza oraz Radę Muzeum, jego per-
sonel liczył w 1933 roku siedem osób, zaś zbiory gromadzone były w czte-
rech działach, zgodnie z ich charakterem: w Dziale Historycznym groma-
dzono muzealia dotyczące przeszłości poczty, w Dziale Współczesnym 
rejestrowano przeszłość i teraźniejszość telefonii i telegrafi i, Dział Filate-
listyczny obejmował wszelkie kolekcje związane z przeszłością i teraźniej-
szością polskiego znaczka pocztowego. Była także Biblioteka gromadząca 
drukowaną i rękopiśmienną literaturę związaną z przeszłością poczty oraz 
telekomunikacji polskiej. Wśród różnorodnych kolekcji muzealnych zgro-
madzonych w muzeum w okresie międzywojennym znajdowały się również 
pamiątki po służbach pocztowych i łącznościowych Legionów Polskich z lat 

1 A.B. Piaskowski, Polskie Muzeum Pocztowe, „Kurier Filatelistyczny” 1928, 
nr 55, s. 60, W. Rajchel, 60 lat Muzeum Poczty, „Filatelista” 1981, nr 23(620), s. 592; 
B. Rejnowski, Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Jubileusz 75-lecia, „Filatelista”, 
1996, nr 5(883), s. 162.
2 Przeniesienie Muzeum Pocztowo-Telegrafi cznego w Warszawie, „Ilustrowany 
Przegląd Filatelistyczny” 1927, nr 1−2, s. 14.
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1914−1918, które dały podstawę zorganizowania specjalistycznej wystawy 
stałej w muzeum. 

Warto podkreślić w tym miejscu, iż muzeum przez cały okres między-
wojenny gromadziło eksponaty pochodzące w przeważającej mierze z da-
rów i depozytów, sporadycznie zaś z zakupów. Przedstawiały one różną 
wartość muzealną, często też były zdublowane, jednakże większość z nich 
miała duże znaczenie historyczne i artystyczne3. Zauważalną przewagę sta-
nowiły wśród nich donacje znaczków, dokumentów i pamiątek po Legionach 
Polskich oraz służbie łączności legionowej w czasie I wojny światowej, które 
pozwoliły później na wydzielenie wspomnianej odrębnej kolekcji tematycz-
nej. Stały się one również podstawą do utworzenia w 1933 roku Pracowni 
Poczty Legionów Polskich 1914−1918, wyodrębnionej z Działu Filatelistycz-
nego, przez ówczesnych publicystów, nazywanej też niesłusznie Działem 
Poczty Legionów Polskich. W Pracowni zgromadzono wszelkie możliwe 
pamiątki historyczne związane pośrednio lub bezpośrednio z dziejami pocz-
ty Legionów Polskich. Były tam więc aparaty telefoniczne i telegrafi czne 
z czasów pierwszej wojny światowej, fotografi e legionistów i miejsc związa-
nymi z Legionami, sprzęt wojskowy, utensylia osobiste żołnierzy oraz pra-
cowników poczty i telegrafi i polowej, szyldy, odznaki i materiały pocztowe, 
akta i dokumenty związane z działalnością legionową i pocztową, rysunki 
i schematy połączeń, a także znaczki pocztowe z okresu wojny. 

Pracownia Poczty Legionów Polskich 1914−1918 była pierwszą tego typu 
wyodrębnioną jednostką tematyczną w muzeum i do wybuchu wojny – je-
dyną. Zgromadzone w niej zabytki pozwoliły na niemalże natychmiastowe 
urządzenie przy niej stałej wystawy tematycznej, którą następnie udostępnio-
no publiczności.  Powstała ona z polecenia ministra poczt i telegrafów, Emila 
Kalińskiego (1890−1973), który w jej utworzenie zaangażował się osobiście4. 
3 Ilość przyjmowanych nieselekcjonowanych eksponatów wymusiła potrzebę 
powołania specjalnej Komisji Filatelistycznej w muzeum. Rozpoczęła ona 
działalność wiosną 1929 r. Jej zadaniem była weryfi kacja nabytków eksponatów 
i kwalifi kowanie ich do zbiorów pod kątem faktycznego znaczenia dla kolekcji 
muzealnej. Pierwszą Komisję utworzyli: Jan Więckowski, Jan Turczyński 
i Włodzimierz Polański.
4 Emil Kaliński był w przeszłości m.in. legionistą, co nie było bez wpływu 
na podjęcie inicjatywy utworzenia Pracowni Legionów Polskich w Muzeum. 
W szeregi Legionów Polskich wstąpił w 1914 r., pełniąc funkcję zastępcy szefa 
łączności w Komendzie Głównej Legionów. Równocześnie był również referentem 
telefonicznym w Dowództwie I Brygady. Po kryzysie przysięgowym (9 i 11 
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Jej organizację minister powierzył pod koniec lata 1933 roku kustoszowi 
muzeum, Włodzimierzowi Polańskiemu (1878−1944), który w dość szybkim 
tempie urządził ekspozycję przy wsparciu społeczeństwa oraz ministerstwa. 
Z resortu otrzymał bezpłatne wyposażenie, niezbędne do urządzenia wysta-
wy, jak gabloty i witryny wystawiennicze, społeczeństwo zaś hojnie odpo-
wiedziało na apel muzeum i przekazywało do Warszawy wszelkie pamiątki 
po pocztowej służbie legionowej. Jak pisał w 1933 roku W. Polański „(…) 
dzięki wielkiej ofi arności poszczególnych osób udało się w ciągu bardzo krót-
kiego czasu zebrać stosunkowo wielką ilość obiektów ilustrujących prawie 
wszystkie grupy nowo tworzącego się działu muzealnego”5. Ofi arodawcami 
były osoby prywatne, legioniści, organizatorzy służb poczty polowej Legio-
nów, a także ówczesne stowarzyszenia i instytucje. Niezależnie od donacji 
dokonano również zakupów od byłych legionistów pamiątek służby polowej, 
fotografi i, kartek pocztowych, korespondencji z lat 1914−1918 oraz różnorod-
nych dokumentów tematycznie związanych ze zbiorami muzealnymi. 

Z pozyskanych eksponatów urządzono wystawę prezentującą historię 
poczty i łączności legionowej, która miała zostać udostępniona publiczności 
w listopadzie 1933 roku. Termin został dotrzymany i 26 listopada 1933 roku 
uroczyście dokonano otwarcia wystawy6. Dzień ten stał się jednocześnie 
dniem udostępnienia zbiorów muzealnych dla publiczności. 

Wreszcie doczekaliśmy się uruchomienia niedostępnego przez dłuższy czas 
dla szerszej publiczności Muzeum Poczty i Telekomunikacji w Warszawie – pisał 
Jan Witkowski na łamach „Ilustrowanych Wiadomości Filatelistycznych“ – a które 
piszący te słowa miał sposobność obejrzeć w pierwszym dniu otwarcia. Z praw-
dziwą dumą możemy stwierdzić, że dorobek Muzeum i obecna jego wystawa są 
wprost wspaniałe. Dotychczas na wystawach fi latelistycznych nieliczni tylko wy-
brańcy mogli podziwiać zaledwie niektóre fragmenty zbiorów muzealnych, dzisiaj 

lipca 1917 r.) pracował zawodowo w Łodzi, gdzie organizował służbę łączności. 
W latach 1919−1921 był szefem łączności Frontu Litewsko-Białoruskiego, zaś 
w bitwie warszawskiej (13−25 sierpnia 1920) pełnił funkcję szefa służby łączności 
sztabu Naczelnego Wodza. Tekę ministra poczt i telegrafów piastował w latach 
1933−1939. 
5 W. Polański, Zbiory w Muzeum Poczty i Telekomunikacji dotyczące poczty polowej 
i służby łączności Legionów Polskich, „Przegląd Pocztowy” 1933, z. 12, s. 185. 
6 A. Łaszkiewicz, Wystawa Poczty Legionowej w Muzeum Pocztowem, „Ilustrowane 
Wiadomości Filatelistyczne” 1934, nr 28, s. 5. 
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natomiast już każdy ma możność zapoznania się z całokształtem, w którego skład 
wchodzi nader ciekawy komplet znaczków polskich, próbno druków, oryginalnych 
matryc oraz zapoczątkowany zbiór znaczków zagranicznych, jako też bogata litera-
tura z działu ściśle pocztowego (nie fi latelistycznego) – z bardzo ciekawym działem 
poczty legionowej7.

Autorem kompozycji był artysta rzeźbiarz Jan Turczyński, pracownik 
muzeum. Zorganizowana wówczas wystawa stała się przedwojenną wizy-
tówką tak muzeum, jak i ministerstwa. Zajmowała powierzchnię 25−30 m2 
ekspozycji piątego piętra i podzielona została na cztery części tematyczne: 
Bibliografi a, Pamiątki historyczne, Obiekty fi latelistyczne oraz Obiekty tele-
techniczne. Eksponaty zostały umieszczone w gablotach poziomych, powie-
szone w ramach na ścianach oraz ustawione jako wolno stojące. 

Pierwsza część wystawy (Bibliografi a) prezentowała obszerną literaturę 
drukowaną dotyczącą Legionów oraz legionowej służby łączności. Inwen-
tarz wystawy8 wymienia cztery publikacje wspomnieniowe dotyczące służ-
by łączności w Legionach autorstwa Emila Kalińskiego (dwie), Kazimierza 
Drewnowskiego9 i Romualda Najsarka10 – wszystkie zamieszczone pierwot-

7 J. Witkowski, Przechadzka po Muzeum P. i T. w Warszawie, „Ilustrowane Wiadomości 
Filatelistyczne” 1934, nr 28, s. 7. Wystawę otwarto 26 listopada 1933 r. . 
8 Pełny wykaz eksponatów wystawy Legionów Polskich podaje Włodzimierz 
Polański w „Przeglądzie Pocztowym”. Zob. W. Polański, Zbiory w Muzeum Poczty 
i Telekomunikacji dotyczące poczty polowej i służby łączności Legionów Polskich, 
„Przegląd Pocztowy” 1933, z. 12, s. 186−190.
9 Kazimierz Drewnowski (1881−1952) w latach 1914−1918 pełnił służbę 
w Legionach Polskich, organizując Oddział Telefoniczny, w Komendzie Legionów 
pełnił zadania Referenta Telefonicznego. Od 1.10.1916 urlopowany w związku 
z podjętą pracą na Politechnice Warszawskiej, gdzie objął funkcję kierownika 
laboratorium miernictwa elektrotechnicznego. W listopadzie 1918 powołany został 
na stanowisko szefa II Oddziału Łączności Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
i szefa Służby Łączności Wojska Polskiego.  
10 Romuald Najsarek (1897–po 1940), podpułkownik wojsk łączności I Brygady 
Legionów Polskich, po wybuchu I wojny wstąpił do Związku Strzeleckiego, 
od 1918 dowódca kompanii telegrafi cznej 8. DP. Odznaczony Krzyżem i Medalem 
Niepodległości, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Legionowym, Medalem 
Pamiątkowym za Wojnę 1918−1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej 
Niepodległości, odznaką „Za Wierną Służbę”, austriackim medalem srebrnym 
za waleczność.
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nie w szóstym zeszycie „Przeglądu Wojskowo-Technicznego” z 1928 roku 
oraz osiem przyczynkarskich i pamiętnikarskich tyczących się działalno-
ści poczty polowej w latach 1914−1918. Zaprezentowano tutaj wspomnienia 
Zygmunta Zygmuntowicza11, Gustawa Grzybowskiego12 i Marii Dąbrow-
skiej oraz prace historyczne Władysława Kowarzyka  (fragmenty niepu-
blikowanej książki pt. Historia rozwoju poczt i poczty polskiej13), Alfonsa 
Piaskowskiego  i Jana Dudzińskiego (artykuły z historii poczty polowej Le-
gionów Polskich) oraz Kazimierza Krzemienieckiego (artykuł omawiający 
dzieje poczty Naczelnego Komitetu Narodowego). 

W grupie drugiej (Pamiątki historyczne) zaprezentowano liczne pamiąt-
ki historyczne pozyskane od byłych legionistów. Były wśród nich tematycz-
ne fotografi e personalne oraz zdjęcia polowych stacji pocztowych i centrali 
telefonicznych, utrwalone prace przy zakładaniu linii telefonicznych, budo-
wach schronów i innych czynnościach polowych, a także personel poczty 
polowej, zdjęcia prezentujące przemieszczanie się wojsk, codzienne odpra-
wy poczt polowych i bieżącą pracę żołnierzy. W grupie tej znalazło się rów-
nież miejsce na ekspozycję dokumentów historycznych związanych z legio-
nistami i służbą wojskową. Eksponowano więc personalia żołnierzy służb 
łączności Poczty Polowej nr 118 i 335, fałszywe rozkazy austriackie wzy-
wające żołnierzy legionowych do zaprzestania działań wojennych, wreszcie 
instrukcje i schematy, jak stan służby telegrafi cznej z 1915 roku, połączenia 
sieci telefonicznej Legionów z listopada 1915 roku, instrukcje telefonicz-
ne i schematy połączeń z lat 1915−1917 oraz słownik telefoniczny przyjęty 
przez Komisję Słownikową w 1917 roku.

Grupa trzecia (Obiekty fi latelistyczne) stanowiła najobszerniejszy dział 
wystawy. Zaprezentowano w niej bardzo bogaty materiał fi latelistyczny 

11 Zygmunt Zygmuntowicz (1881−1942) w latach I wojny światowej wstąpił 
do Legionów Polskich i organizował oddziały strzeleckie we Lwowie, następnie 
służył w Departamencie Wojskowym Naczelnego Komitetu Narodowego 
(od listopada 1914) organizując pocztę polową, od 1915 r. w oddziale telegrafi cznym 
Komendy Legionów Polskich.
12 Gustaw Grzybowski (1885−1934), od 6.08.1914 działał w sztabie oddziałów 
strzeleckich Piłsudskiego. 
13 Książka do dnia dzisiejszego pozostaje w rękopisie pt. Dzieje poczty polskiej 
od czasów najdawniejszych do chwili odrodzenia się polskiej poczty. W późniejszym 
czasie W. Kowarzyk opublikował inną pracę. Zob. W. Kowarzyk, Poczty wojskowe 
na ziemiach polskich 1914−1919, Kołomyja 1935−1938. 
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o tematyce legionowej, na który złożyły się wszelkie znaczki pocztowe, 
całostki, kartki pocztowe i korespondencja przekazane do muzeum przez 
darczyńców w latach 1920−1933. Z rarytasów prezentowanych na wy-
stawie szczególnie wskazywano na rzadkości fi latelistyczne, jak koperta 
do przesyłki pieniężnej z pieczątką poczty polowej Strzeleckiej Komendy 
Etapowej, kartka polowa z 1914 roku również z podobną pieczątką, odci-
ski bardzo rzadkich pieczęci poczt polowych nr 118, Komendy I Brygady 
Legionów Polskich czy pieczęć „Kgl. Pr. Garnison Kommando Katowitz”. 
W dalszej części tej grupy zaprezentowano kompletny zbiór „Poczta Polowa 
Legionów Polskich” będący własnością Jana Dudzińskiego, a przekazany
do muzeum w depozyt. Zawierał on wiele rarytasów i unikatów, jak choćby 
arkusz znaczków wydanych w Krakowie przez Naczelny Komitet Narodowy 
dla Legionów Polskich w 1914 roku, pierwsze wydania polowych kartek 
pocztowych czy korespondencję z obozów koncentracyjnych w Łomży, 
Szczypiornie i na Węgrzech z 1918 roku. Obok depozytu w grupie tej zna-
lazły się również inne zbiory przekazane do muzeum, jak kolekcja 150 po-
lowych kartek pocztowych podarowanych muzeum przez wiceprezydenta 
Krakowa, Witolda Ostrowskiego, zbiór pieczątek strzeleckich i legionowych 
poczt polowych, datowniki urzędów pocztowych obsługujących korespon-
dencję legionistów, a także zbiór specjalnego wydania kartek pocztowych 
z napisem „Na cele humanitarne Legionów i Samarytanina”, „N.K.N. 
Na Fundusz Legionów” i „Liga Kobiet N.K.N.”. Z daru Zygmunta Zygmunto-
wicza pochodziły z kolei dokumenty historyczne związane z I Brygadą oraz 
Komendą Poczty Polowej Legionów Polskich. Należały do nich: in blan-
co papeterii Komendy, odbitki rzadkich pieczęci poczt polowych, cenzury, 
komendantury oraz oddziałów telefonicznych różnych pułków, autografy 
komendanta poczty polowej Bolesława Szołkowskiego, liczne druki poczto-
we, blankiety listowe i kartki pocztowe. Inne eksponaty prezentowane w tej 
grupie pochodziły z daru Zygmunta Klemensiewicza, senatora, fi latelisty 
i bibliofi la. Do muzeum przekazał, co zaprezentowano na wystawie, kart-
ki pocztowe z rzadkimi pieczęciami Komendy Strzeleckiej, Poczty Polowej 
w Kielcach, Poczty Polowej I Brygady i Poczty Polowej nr 118 oraz datowniki 
z odręczną adnotacją z września 1914 roku. Obok tych eksponatów prezento-
wano dwa zeszyty zawierające odbitki pieczęci niemalże wszystkich forma-
cji legionowych z autografami ich dowódców, w tym autografem Józefa Pił-
sudskiego. Ten rzadki zbiór został podarowany jako bezterminowy depozyt 
do Muzeum Poczty i Telekomunikacji przez Xawerego Stefańskiego, preze-
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sa Polskiego Towarzystwa Filatelistów w Warszawie, majora wojsk legiono-
wych. Wystawę uzupełniały kartki pocztowe, znaczki, arkusze znaczków 
i całostki z pieczęciami legionowymi bądź też nawiązujące tematycznie 
do wystawy, pochodzące z darów Józefa Tislowitza, Stanisława Miksteina, 
Witolda Hubickiego, Stanisława Rembielińskiego, Alfonsa Piaskowskiego, 
E. Olszewskiego i Włodzimierza Polańskiego oraz depozytu Antoniego 
Łaszkiewicza14. 

Ostatnia, czwarta grupa (Obiekty teletechniczne) prezentowała sprzęt 
łącznościowy Legionów Polskich, którego ozdobą była kompletna polowa 
stacja telefoniczna. Oprócz niej można było obejrzeć polowe aparaty tele-
foniczne, łącznicę klapkową na dziesięć linii, skrzynie baterii trzyognisko-
wych, bębny i zwijaki do kabli telefonicznych oraz tyczki, żabki do naciąga-
nia drutu, słupołazy, pasy bezpieczeństwa i lampy sygnalizacyjne. 

Całość ekspozycji uzupełniało wolno stojące na kolumnie, naturalnej 
wielkości popiersie Józefa Piłsudskiego oraz powiększona odznaka strzelec-
ka wykonana w gipsie przez Jana Turczyńskiego. 

Wystawa była udostępniana publiczności w jeden dzień tygodnia, w nie-
dzielę w godzinach od 11.00 do 13.0015. Zorganizowanie tej stałej ekspo-
zycji było ważnym wydarzeniem w działalności wystawienniczej Muzeum 
Poczty i Telekomunikacji w Warszawie. Należy przy tym pamiętać, że skru-
pulatnie gromadzona w muzeum kolekcja była przez szereg pierwszych lat 
od założenia placówki niedostępna dla widza. Liczne starania kierowników 
muzeum w kierunku upowszechnienia zbiorów muzeum i udostępnienia ich 
publiczności przyniosły oczekiwany efekt wiele lat po założeniu muzeum. 
Zauważmy, że o wystawie legionowej pochlebnie wypowiadała się również 
ówczesna prasa. „Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne” podkreślały, iż 
„(…) z prawdziwą dumą możemy stwierdzić, że dorobek Muzeum i jego 
obecna wystawa są wprost wspaniałe”16, a opracowanie eksponatów i spo-
sób ich prezentacji „pomimo krótkiego czasu jest bardzo staranne, a roz-
mieszczenie wysoce estetyczne”17. Zgromadzona kolekcja stanowiła unika-
towy zbiór historyczny, fi latelistyczny i kultury materialnej, który pozwolił 
muzeum zaistnieć z czasem na kulturalnej mapie Warszawy i kraju, szcze-

14 A. Łaszkiewicz, op. cit., s. 5. 
15 Ibidem, s. 5−6.
16 J. Witkowski, op. cit., s. 7. 
17 A. Łaszkiewicz, op. cit., s. 5. 
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gólnie na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych oraz w latach trzydzie-
stych XX wieku, kiedy zbiory stały się dostępne dla publiczności, zaś samo 
otwarcie muzeum oznaczało spełnienie dążeń i ambicji jego pracowników, 
ale też oczekiwań społecznych, przede wszystkim zaś środowisk kolekcjo-
nerów fi latelistycznych. 

Ekspozycja była nieodłącznym elementem muzeum aż do wybuchu dru-
giej wojny światowej. Zdemontowana pod koniec 1939 roku i zabezpieczo-
na wraz z pozostałymi zbiorami Muzeum Poczty i Telekomunikacji przed 
działaniami wojennymi została wywieziona w 1940 roku na tereny Rzeszy. 
Na przełomie lat 1945/1946, w wyniku akcji rewindykacyjnej powróciła 
do Warszawy, lecz w zdekompletowanym stanie18. 

Tomasz Suma
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Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Dyplomów 
Honorowych w Konkursie im. Hanny Szwankowskiej 
na Varsaviana Roku 2018/2019

9 października 2019 roku w Bibliotece  Publicznej m. st. Warszawy  
– Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego odbyła się uroczy-
stość wręczenia dyplomów honorowych autorom książek nagrodzonych 
w Konkursie im. Hanny Szwankowskiej na Varsaviana Roku − edycja 
2018/2019. 

Honorowe Dyplomy „Varsaviana Roku” są wyrazem uznania warszaw-
skiego środowiska historyków i bibliotekarzy dla żyjących autorów i redak-
torów, wydawnictw oraz osób i instytucji zasłużonych dla popularyzacji 
książki varsavianistycznej. Przyznawane są od 1968 roku przez Oddział War-
szawski Towarzystwa Miłośników Historii, do 2008 roku z udziałem wielu 
instytucji kulturalnych Warszawy. Od 2009 roku organizatorami konkursu są 
wyłącznie Towarzystwo Miłośników Historii oraz Biblioteka Publiczna m.st. 
Warszawy. W 2012 roku konkursowi nadano imię  Hanny Szwankowskiej, 
historyka Warszawy i wieloletniej jurorki Varsavianów Roku. 

Tegoroczna Kapitułę Konkursu obradowała w składzie: prof. Andrzej 
Karpiński (przewodniczący), Andrzej Sołtan (wiceprzewodniczący), Joanna 
Jaszek Bielecka (sekretarz), Robert Gawkowski, Janusz Grabowski, Małgo-
rzata Karpińska, prof. Krzysztof Komorowski, Marta Kuc-Czerep, Maria 
Wiśniewska.
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Nominacje 2018/2019

1.  Anna Adamusińska-Tasak, Scena warszawska oczami Fryderyka Cho-
pina, Narodowy Instytut F. Chopina, Warszawa 2018.

2.  Stanisław Adler, Żadna blaga, żadne kłamstwo... Wspomnienia z war-
szawskiego getta,  Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Ży-
dów, Warszawa 2018.

3.  Mariusz Bidziński, Ustrój miasta stołecznego Warszawy, Wyd. Adam 
Marszałek, Toruń 2018.

4.  Ryszard Bobrow, Warszawscy złotnicy, jubilerzy, grawerzy i kupcy wy-
robów kruszcowych w XIX w., Muzeum Narodowe, Warszawa 2018.

5.  Artur Bojarski, Ulica Marszałkowska po 1945 roku, Książka i Wiedza, 
Warszawa 2018.

6.  Marcin Czechowicz, Muzeum Od Nowa. Modernizacja kamienic Mu-
zeum Warszawy 2015−2018, Muzeum Warszawy, Warszawa 2018.

7.  Jerzy Domżalski, Dzieje Ursusa w zarysie, Urząd Dzielnicy Ursus, 
Warszawa 2018.

8.  Paweł Dunin Wąsowicz, Praski przewodnik literacki, Hereditas, War-
szawa 2018.

9.  Łukasz Garbal, Jan Józef Lipski. Biografi a źródłowa, t. 1−2, Instytut 
Pamięci Narodowej − Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Warszawa 
2018.

10.  Marek Górlikowski, Noblista z Nowolipek. Józefa Rotblata wojna o po-
kój, Wyd. Znak Warszawa 2018.

11.  Marcin Jamkowski, Uratowane z Potopu, Wyd. Agora, Warszawa 2018.
12.  Zbigniew Karpiński, Wspomnienia, Archiwum Państwowe, Dom Spo-

tkań z Historią, Warszawa 2018
13.  Alicja Kędziora, Ikonografi a teatralna „Tygodnika Ilustrowanego”, 

t. 1−2, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.
14.  Wiesław Kępiński, Upragniony syn Iwaszkiewiczów, Prószyński i S-ka, 

Warszawa 2019.
15.  Piotr Kubkowski, Sprężyści. Kulturowa historia warszawskich cykli-

stów,  Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2018.
16.  Anna Landau-Czajka, Wielki „Mały Przegląd”. Społeczeństwo i życie 

codzienne w oczach korespondentów „Małego Przeglądu“, Żydowski 
Instytut Historyczny, Warszawa 2018.
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17.  Marcin Ludwicki, Płonące pustkowie. Warszawa od upadku powstania 
do stycznia 1945. Relacje świadków, Zona Zero, Warszawa 2018.

18.  Jerzy S. Majewski, Historia warszawskich kin, Wyd. Agora, Warszawa 
2019.

19.  Gabriel Michalik, Danuta Szafl arska − jej czas, Wyd. Agora, Warszawa 
2018.

20.   Opowieść o nieistniejącej ulicy, pod red. Agnieszka Kajczyk,  Żydowski 
Instytut Historyczny, Warszawa 2018.

21.   Nieznana historia cmentarza z terenu Cytadeli Warszawskiej, pod red. 
W. Borkowskiego i M. Kasprzyckiej, Muzeum Wojska Polskiego, 
Warszawa 2018.

22.   Obrzeża społeczne Warszawy w latach 1945−1989, studia i materiały, 
pod red. Patryka Pleskota, Instytut Pamięci Narodowej − Komisja Ści-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2018.

23.  Jan Olaszek, Podziemne dziennikarstwo. Funkcjonowanie głównych 
pism informacyjnych podziemnej „Solidarności”,  Instytut Pamięci 
Narodowej − Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu, Warszawa 2018.

24.  Sebastian Pawlina, Wojna w kanałach, Znak-Horyzont, Kraków 2019.
25.  Katarzyna Person, Wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie 

warszawskim, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2018.
26.  Elżbieta Wodzyńska (red.), Piotr Drzewiecki. Działacz społeczno-go-

spodarczy, prezydent Warszawy 1918−1921, Ofi cyna Wydawnicza 
Aspra-JR, Warszawa 2018.

27.  Patryk Pleskot, W cieniu centrali. Struktury pionu SB Komendy Sto-
łecznej MO i Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych w latach 
1975−1990 w latach 1975−1990,  Instytut Pamięci Narodowej − Ko-
misja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 
2018.

28.   Porządek publiczny i bezpieczeństwo w okupacyjnej Warszawie, 
pod red. Roberta Spałki,  Instytut Pamięci Narodowej − Komisja Ści-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2018.

29.  Franciszka Ramotowska, Warszawa przedstyczniowa. Przebudzenie. 
„Rewolucja moralna”, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 
Warszawa 2018.

30.  Magdalena Sadowska-Czaputowicz, Kapliczki warszawsko-praskie. 
Fenomen religijności, Kontrast, Warszawa 2019.
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31.  Andrzej Skalimowski, Sigalin − towarzysz odbudowy,  Wydawnictwo 
Czarne, Wołowiec 2018.

32.  Tadeusz Sobolewski, Dziennik. Jeszcze jedno zdanie,  WAB, Warszawa 
2019.

33.  Rafał Solecki, Cmentarzyska wilanowskie w okresie od średniowiecza 
po nowożytność, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, War-
szawa 2018.

34.  Włodzimierz Winek, Warszawskie gajery, czyli co nieco o mundurach 
warszawskich tramwajarzy i autobusiarzy, Związek Zawodowy Pra-
cowników Komunikacji Miejskiej, Warszawa 2018.

Laureaci:
1. Ryszard Bobrow, Warszawscy złotnicy, jubilerzy, grawerzy i kupcy wyro-

bów kruszcowych w XIX w., Muzeum Narodowe, Warszawa 2018.
2. Łukasz Garbal, Jan Józef Lipski Biografi a źródłowa, t. 1−2, Instytut Pa-

mięci Narodowej − Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2018.

3. Alicja Kędziora, Ikonografi a teatralna „Tygodnika Ilustrowanego”, 
t. 1−2, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

4. Piotr Kubkowski, Sprężyści. Kulturowa historia warszawskich cyklistów, 
Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2018.

5. Jan Olaszek, Podziemne dziennikarstwo. Funkcjonowanie głównych pism 
informacyjnych podziemnej „Solidarności”,  Instytut Pamięci Narodo-
wej − Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, War-
szawa 2018.

6. Katarzyna Person, Policjanci. Wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej 
w getcie warszawskim, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2018.

7. Andrzej Skalimowski, Sigalin – towarzysz odbudowy, Wydawnictwo 
Czarne, Wołowiec 2018.

8. Włodzimierz Winek, Warszawskie gajery, czyli co nieco o mundurach 
warszawskich tramwajarzy i autobusiarzy, Związek Zawodowy Pra-
cowników Komunikacji Miejskiej, Warszawa 2018.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy. 

Halina Murawska
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ks. Tadeusz Przybylski
Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie

 Ksiądz Władysław Polkowski – duchowny i patriota. 
Refl eksje

W 2012 roku upłynęło 150 lat od uroczystego poświęcenia i wmu-
rowania kamienia węgielnego pod budowę mszczonowskiej świątyni 
pw. św. Jana Chrzciciela. Dokonał tego arcybiskup metropolita war-
szawski Zygmunt Szczęsny Feliński, dziś – święty Kościoła katolic-
kiego. Nowo mianowanym proboszczem Mszczonowa został wówczas 
ks. Władysław Polkowski, dotychczasowy proboszcz w Górze św. 
Małgorzaty pod Łęczycą. Zesłany na Syberię za udział w powstaniu 
styczniowym, nigdy już do Ojczyzny nie wrócił.

Burzliwe późniejsze dzieje Warszawy, które zawsze znajdowały 
swoje odbicie w historii Mszczonowa i okolicznych miejscowości, siłą 
rzeczy zacierały pamięć o postyczniowych losach obrońców Ojczyzny 
i niepodległości. Palone przez wojenne pożary dokumenty radykalnie 
uszczuplały wiedzę o tamtych wydarzeniach. Nic zatem dziwnego, 
że dla większości mieszkańców Mszczonowa ks. Polkowski był tylko 
jednym z proboszczów wyszczególnionym w katalogu duszpasterzy, 
usytuowanym w przedsionku kościoła.

Wspomniana, ważna rocznica stała się inspiracją do przybliżenia 
postaci wielkiego patrioty, zesłańca, a przede wszystkim wspaniałego 
kapłana, posłanego na niwę mszczonowskiego kościoła.
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Zaangażowanie duchowieństwa w walkę wyzwoleńczą

 Wiek XIX. Polski nie ma na mapie Europy. Pragnienie wolności 
i narodowej odrębności szczególnie uwidoczniło się w połowie stu-
lecia na terenie Królestwa Polskiego. Śpiew patriotycznych pieśni 
w kościołach, modlitwy o odzyskanie niepodległości, płomien-
ne kazania kapłanów – wszystko to pogłębiało jeszcze tęsknotę 
za odrodzeniem Ojczyzny i powodowało falę niespotykanych dotych-
czas nastrojów antyrosyjskich.

Kulminacja religijno-patriotycznych manifestacji przypadła 
na rok 1861. Areną tragicznych w skutkach wydarzeń stała się War-
szawa. Gromadzące się tłumy domagały się swobód narodowych, nie 
kryjąc wrogości wobec zaborczych władz rosyjskich. 

W stronę manifestujących wojsko skierowało lufy karabinów. Tyl-
ko 27 lutego zginęło pięciu patriotów. Do wielkiej masakry doszło 
8 kwietnia na placu Zamkowym, gdy do klęczącego i modlącego się 
tłumu, który następnie wyruszył z krzyżami w procesji prowadzonej 
od Krakowskiego Przedmieścia do ulicy Senatorskiej, posłano kilka 
salw, by dokonać brutalnej pacyfi kacji. Tym razem zginęło co najmniej 
200 osób. Wieść niosła, że liczba zabitych była o wiele większa. Opo-
wiadano nawet o liczbie 800 ofi ar. 

Kraj okrył się żałobą. W świątyniach już po wypadkach lutowych 
odprawiano nabożeństwa za poległych. Duchowni wprost nawoływali 
do walki i wypędzenia Rosjan z kraju. Kościół, poprzez ofi cjalne wystą-
pienia włączył się do ogólnonarodowej żałoby, a większość manifestacji 
w 1861 roku wychodziła ze świątyń, choć to świeccy na ogół byli ich 
inspiratorami. Krzyż, modlitwa i patriotyczny śpiew stały się głównym 
orężem w walce z rosyjskim ciemiężcą. Zaborca, obawiając się rewol-
ty, rozwinął całą gamę różnorodnych represji. Już latem pierwsi księża 
„kaznodzieje” skazywani byli na zesłanie. Władze liczyły, że w ten spo-
sób stłumią antyrosyjskie nastroje pośród duchowieństwa, które głównie 
obarczano odpowiedzialnością za bunt mieszkańców zaboru.

W połowie października w Królestwie wprowadzono stan wojenny, 
a wkrótce potem represje stały się masowe. Zesłania, areszt, kaza-
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maty w twierdzach, grzywny, nadzór policyjny itp. dotykały przed-
stawicieli wszystkich grup społecznych.

22 stycznia 1863 roku kraj przystąpił do walki z zaborcą. W wielu 
miejscowościach Królestwa duchowni z krzyżami w rękach wypro-
wadzali oddziały do lasu i do boju. Zdarzało się, że ksiądz lub kleryk 
stawał na czele partii jako dowódca i kapelan, np. na Podlasiu uderze-
nie na garnizon rosyjski w Łukowie poprowadził ks. wikary Stanisław 
Brzóska. W takich oto uwarunkowaniach historyczno-politycznych 
Opatrzność wyznaczyła ks. Władysławowi Polkowskiemu pracę dusz-
pasterską w Mszczonowie.

Życie i działalność duszpasterska

Ksiądz Władysław Polkowski urodził się (prawdopodobnie) w War-
szawie 7 sierpnia 1820 roku W 1845 roku otrzymał święcenia ka-
płańskie. Od roku 1850 wymieniany jest jako proboszcz w Górze 
św. Małgorzaty w pobliżu Łęczycy, w dekanacie zgierskim. W 1860 
roku otrzymał tytuł honorowego kanonika kapituły kaliskiej, a dwa 
lata później mianowano go proboszczem Mszczonowa w archidiecezji 
warszawskiej, dekanatu błońskiego, w powiecie grodziskim. 

Tu zastał rozpoczętą już budowę upragnionego przez wiernych ko-
ścioła. Po wielkim pożarze z roku 1800, który niemal doszczętnie stra-
wił miasto, nabożeństwa były przez ponad 60 lat sprawowane w drew-
nianej szopie. Podejmowane próby budowy świątyni nie przynosiły 
rezultatu, gdyż władze carskie mnożyły przeszkody nie do pokonania. 
Zachował się rysunkowy projekt kościoła z 1849 roku, który został zre-
alizowany dopiero po powstaniu styczniowym, gdy kontynuację budo-
wy podjął stryjeczny brat księdza Władysława − Marcin Polkowski.

Z pewnością dniem szczególnym dla ks. Polkowskiego był 11 maja 
1862 roku. Wielki Pasterz archidiecezji warszawskiej (obecnie święty) 
arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński dokonał wówczas poświęcenia 
i wmurowania kamienia węgielnego pod wznoszoną świątynię w Msz-
czonowie. Bezpośrednio po tej ceremonii uroczyście wprowadził ks. 
Władysława w posługę proboszcza parafi i. Uroczystość powiązana była 
z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania wielkiej liczbie wiernych.

Opisana wyżej sytuacja polityczna wywarła swoje piętno na dal-
szych losach proboszcza Polkowskiego. Ten świątobliwy kapłan 
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nie mógł być obojętny na los Ojczyzny i Kościoła. Odczuwał po-
trzebę świadczenia wielorakiej pomocy oddziałom powstańczym. 
Wraz z Konradem Kejsingerem, właścicielem Korabiewic, zaan-
gażował się w formowanie oddziału partyzanckiego pod dowódz-
twem Hipolita Jaworskiego ps. Drewnowski. Przyjął od dowódz-
twa nominację na powstańczego naczelnika Mszczonowa. Modlił 
się wraz z powstańcami, święcił broń, słowem pasterskim pogłę-
biał morale walczących, a nawet zdobywał pieniądze na zakup bro-
ni i żywności.

Podstępnie aresztowany w dniu 7 czerwca 1863 roku na dworcu 
w Warszawie1, został tymczasowo osadzony w Cytadeli Warszaw-
skiej, zwanej wówczas aleksandrowską2. W dniu 18 czerwca 1863 
roku arcybiskup metropolita warszawski ks. Zygmunt Szczęsny 
Feliński zwrócił się do władz carskich z prośbą o zwolnienie księ-
dza Władysława lub „przynajmniej o możliwie najprędsze zbada-
nie tej sprawy”. Niestety, prośba arcybiskupa nie odniosła żadnego 
skutku3. 

Komendant warszawskiej Cytadeli 3 września 1863 roku poinfor-
mował, że ks. Polkowski został oddany pod sąd Wojennej Śledczej Ko-
misji przy Namiestniku Królestwa Polskiego. 

Komisja zarzuciła mu bycie „rewolucyjnym” naczelnikiem Msz-
czonowa, zawiązanie „przestępczych” stosunków z dowódcą powstań-
czych partii, dostarczanie pieniędzy i różnych przedmiotów na rzecz 
powstania, święcenie broni, wygłoszenie „podburzającej” umysły 
mowy. Wyrok sądu wojennego mógł być tylko jeden: kara śmierci, 
jednakże na mocy „konfi rmacji”, którą wydał namiestnik Królestwa 
Polskiego w dniu 21 września 1863 roku, zamieniono ją na pozbawie-
nie księdza wszystkich praw stanu i zesłanie na 12 lat katorgi w kopal-
niach syberyjskich.

1  Tłumaczył, że przybył w celu „dokonania sprawunków”.
2  Od imienia carewicza Aleksandra, który dokonał otwarcia twierdzy 4 maja 1834 r.
3  P. Kubicki,  Bojownicy kapłani za sprawę kościoła i ojczyzny w latach 1861−1915. 
Materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, za-
konnych i prywatnych, Sandomierz 1933.
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Życie na zesłaniu

Pierwszym miejscem zesłania (od 7 marca 1864 r.) był Pietrowsk. 
Ciężka praca fi zyczna spowodowała u kapłana znaczne pogorszenie 
stanu zdrowia. Szczególnie dokuczliwy okazał się ból nogi, o czym ks. 
Władysław pisał w liście do ojca mieszkającego w Warszawie. W in-
nych nie uskarża się na jakąś konkretną dolegliwość, mówi o ogólnym 
osłabieniu, żywiąc nadzieję na powrót do zdrowia. Po kilku miesiącach 
zostaje przeniesiony do Siwakowej.

W miejscowości tej przebywało wówczas ponad 700 katorżników 
z Polski. Tak wielu zesłańców w tej miejscowości zgromadzono z po-
wodu braku miejsc w katorgach nerczyńskich. Gdy ich liczbę zwięk-
szono we wrześniu 1866 roku, wojenny gubernator Zabajkalskiej 
Obłasti odesłał z Siwakowej 120 katorżników (w tym 11 kapłanów, 
m.in. ks. Polkowskiego) ponownie do Nerczyńskich Zawodów4. 

Pobyt ks. Polkowskiego w Siwakowej trwał więc zaledwie kilka 
miesięcy. Niektórych kapłanów skierowano do Usola – miejscowości 
położonej nad Angarą za Bajkałem – do pracy przy warzeniu soli. Wy-
daje się, że było to najłagodniejsze miejsce ciężkich prac na Syberii 
Wschodniej. Tu przebywał na zesłaniu także Józef Rafał Kalinowski, 
późniejszy karmelita, dziś święty Kościoła katolickiego. Ksiądz Po-
lkowski – wraz z grupą innych księży − został przesiedlony do wcho-
dzącej w skład nerczyńskiej kompanii karnej Akatui (ok. 620 wiorst 
od Czyty). To miejsce najcięższych prac, w kopalni funkcjonowało 
w latach 1800−1873.

Katorga w Akatui

Akatuja była głównym miejscem ciężkich prac dla zesłanych duchow-
nych. Jesienią 1865 roku przebywało tam ok. 70 księży i zakonników 
z różnych polskich diecezji i klasztorów. Rosjanie mówili z kpiną, że 
w Akatui urządzili „klasztor dla polskich księży”, a świeckim zesłańcom 
tam kierowanym zapowiadali, że idą „na rekolekcje do klasztoru”. 

Miejscowość ta otoczona była ponurą sławą, jako miejsce, w którym 
skoszarowanych więźniów zakuwano w kajdany i zmuszano do pracy

4  E. Niebelski, Tunka. Syberyjskie losy księży zesłańców 1863 roku, Wrocław 2011.
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w kopalniach rudy. Katorżnik o. Ignacy Klimowicz, dominikanin 
z Warszawy, prowadzący codzienne zapiski zesłańcze, notował w maju 
1866 roku, że zdolnych do pracy osobników, w tym 25 księży, „wy-
znaczono na łamanie rudy do sztolni, innych na górę na trzy oddzia-
ły: srebra, żelaza i miedzi”. Pracować mieli po 12 godzin dziennie, 
prócz Wielkanocy i Bożego Narodzenia oraz najważniejszych świąt 
carskich. Okresowo nakładano także na duchownych obowiązek no-
szenia wody i drewna do więzienia, czyszczenia wszelkich pomiesz-
czeń, nawet kloaki.

Katorżnicze prace i wszelkie rygory łagodzono w Akatui stopniowo 
od 1867 roku. Już po carskiej amnestii z 1866 roku zmniejszano du-
chownym terminy odbywania kary. W marcu 1869 roku ks. Polkowski 
został przesiedlony do Tunki. 

Odosobnienie w Tunce

Tunka była miejscem tzw. „posielenia” po odbytych katorgach, prze-
znaczonym wyłącznie dla księży. Celem  była izolacja duchownych 
od innych zesłańców, których rosyjskie władze zaborcze oskarżały 
o „uprawianie agitacji politycznej”. Obawy Rosjan były nieuzasadnio-
ne, na co wskazują liczne zachowane dokumenty. 

Umieszczeni w Tunce księża byli pod stałą kontrolą policyjną. Bez-
pośrednim nadzorcą był znany dowódca kozacki, Matwiej Płotnikow. 
Wydano także specjalny regulamin. Zabraniano osiedlania się w Tun-
ce innym polskim katorżnikom. Znany badacz Syberii, zesłaniec Be-
nedykt Dybowski, nie mógł z tego powodu założyć stacji badawczej 
w Kułtuku nad Bajkałem, gdyż przebiegała tamtędy droga prowadzą-
ca do Tunki.

Księżom zabraniano nawet opuszczania wioski. Drastycznie ogra-
niczano korespondencję (cztery listy w roku), która ponadto podlegała 
urzędowej kontroli. Brak możliwości kontaktu z bliskimi był dla ze-
słańców powodem wielkiego cierpienia, nostalgia doprowadzała nie-
których do rozpaczy i depresji.

Ksiądz Mikołaj Kulaszyński, kapłan diecezji lubelskiej, pisał: „wlo-
kłem życie jak ptak postrzelony; zamiast życia odrętwiałość, apatia 
do wszystkiego. Chciałem uciekać w bory, w lasy, w puszcze, knieje 
i tam zamieszkać z dala od ludzi, gdy oni o mnie zapomnieli. I nic, i ci-
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sza, i grób na stepie pozostaje mi tylko. A śmierć kolegów tak często 
łzy wyciskała”.

Wspomniany o. Ignacy Klimowicz opisał śmiertelny wypadek 
w Akatui, wywołany tęsknotą, rozpaczą i silnym stresem. Według 
jego relacji o. Prokop Chraniewicz, kapucyn z diecezji żmudzkiej, 
wstąpił do zakonu jako wdowiec, pozostawiając jedyną, ukochaną 
córkę. Kiedy znalazł się na zesłaniu, tęsknota przybrała chorobli-
we rozmiary. 5 kwietnia 1867 roku około godz. 22.00 zaczął pła-
kać, desperować. Silny ból głowy, gorączka i tyfus doprowadziły 
do śmierci. 

Inny zdesperowany kapłan, pragnąc uwolnić się z Tunki i powró-
cić do kraju, poczynił starania o przyjęcie go do cerkwi prawosławnej 
i wystosował odpowiednie pismo do gubernatora Syberii Wschodniej, 
co nawet dowódca Płotnikow potraktował jako krok nierozważny. 
Ostatecznie ksiądz zrezygnował z tego zamiaru, oceniając swój po-
stępek jako wielki grzech zdrady Kościoła. Trawiony wyrzutami su-
mienia, cierpiący na tzw. „febrę zwrotną”, po odbyciu sakramentalnej 
spowiedzi, zmarł w Tunce w 1872 roku, przeżywszy 59 lat. 

Pewien młody warszawski kapłan również nie wytrzymał warun-
ków zesłania, załamał się nerwowo. Do szpitala w Irkucku został prze-
wieziony „jako obłąkany”. Zmarł po kilku miesiącach pobytu w szpi-
talu w wieku 42 lat.

W Tunce nie pozwalano na sprawowanie Mszy św., konstruowanie 
ołtarzy do nabożeństw, a nawet używanie słowa „ksiądz”. Jeśli użyto 
go w liście, pismo było konfi skowane. Obowiązywała zasada „w Tun-
kie niet ksiendzow”.

Jedynie dwa razy w roku pozwalano na zaproszenie kapłana z Ir-
kucka dla spełnienia najważniejszych praktyk religijnych. Problemem 
było zdobywanie żywności. Po przebytych katorgach księża nie byli 
w stanie podjąć pracy. Nie pozwalał na to wiek i – bardzo często – stan 
zdrowia. W nieco lepszej sytuacji byli ci, którzy otrzymywali pienią-
dze z kraju (księdza Władysława wspierał brat Marcin). Pomagali oni 
braciom, którzy już nie mieli środków do życia.

Przyznane przez urzędników carskich tzw. „karmowe”, nie wystar-
czało na zaspokojenie podstawowych potrzeb i opłatę za kwaterowa-
nie. Niedożywienie i głód były codziennością. Tak drastyczne warun-
ki życia zmuszały księży do „myślenia o chlebie powszednim”.
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Niektórzy, zwłaszcza młodsi, wykazywali się nie lada pomysło-
wością. Podjęto np. próbę stworzenia magazynu zboża, uprawiano 
wydzierżawioną od miejscowych chłopów ziemię, rozwinięto ogrod-
nictwo itp. Z upływem czasu „księża rolnicy” mogli już sprzedawać 
miejscowej ludności warzywa, siano, wysokiej jakości tytoń, kwiaty, 
mięso z własnych hodowli i inne owoce swojej pracy.

Wielu księży zajęło się rzemiosłem. Byli wśród nich krawcy, szew-
cy, stolarze, introligator, wytwórca świec łojowych, cukiernik, rybacy, 
piekarze, a nawet jubiler. Z dokumentów wynika, że w Tunce znaleźć 
można było rzemieślników zajmujących się około dwudziestoma ro-
dzajami działalności.

Do miejscowości docierały też paczki z kraju przeznaczone dla ze-
słańców, choć ich zawartość najczęściej bywała znacznie uszczuplana 
przez irkuckich urzędników, pijaków i złodziei.

Rdzenni mieszkańcy Tunki traktowali przybyszów podejrzliwie, 
a nawet wrogo, co utrudniało jeszcze bardziej i tak już drastyczne wa-
runki egzystencji. Chłopi bronili się przed przyjmowaniem osiedleń-
ców, byli wręcz zmuszani do ich kwaterowania w swoich domostwach. 
Płotnikow utwierdzał tubylców w postawie wrogości, posądzając 
kapłanów o nadużycia moralne, a nawet o kanibalizm.

Ksiądz Władysław Polkowski – po amnestii carskiej z 1871 roku – 
na początku listopada tegoż roku udał się z Tunki do Irkucka „dla pora-
towania zdrowia”. Niestety, po niespełna dwóch miesiącach, w wieku 
52 lat, zmarł w Irkucku 21 stycznia 1872 roku „na kamień w pęcherzu” 
i „gorączkę zwrotną”. W marcu 1873 roku kancelaria Namiestnika 
Królestwa Polskiego wydała świadectwo zgonu w celu doręczenia go 
rodzinie. Ksiądz Polkowski został pochowany na miejskim cmentarzu 
w Irkucku tzw. Jeruzalemskim.

Był to duży cmentarz, na którym chowano zmarłych wszystkich wyznań. 
W czasach sowieckich cmentarz został zniszczony. Po drugiej wojnie światowej 
wybudowano tu „park kultury i odpoczynku” z karuzelami wesołego miasteczka. 
Obecne władze Irkucka uporządkowały teren byłego cmentarza, choć nie podjęto 
próby odszukania fragmentów nagrobnych pomników.

W sumie w Tunce i w szpitalu w Irkucku zmarło ok. 20 duchownych. 
Inni, poczynając od 1869 roku i następnie po kolejnych amnestiach 
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z początku lat siedemdziesiątych, opuszczali Syberię, przenoszeni 
do Rosji europejskiej. Nielicznym już wtedy zezwolono wyjechać poza 
granice Imperium. Niektórzy udali się na tzw. „posielenie”, co wią-
zało się z zakazem powrotu do kraju. Ostatni duchowni opuszczali 
Tunkę dopiero pod koniec XIX wieku. Miejscowość nie opustoszała 
jednak zupełnie. Na miejsce księży przysyłano innych zesłańców, by – 
poprzez izolację – uniemożliwić im działalność polityczną.

Sylwetka duchowa księdza Polkowskiego: kapłan i patriota

W postawie ks. Władysława uwidacznia się głębia jego wiary. Ten 
świątobliwy kapłan zdawał sobie sprawę z konsekwencji zaangażo-
wania w walkę powstańczą, znał przecież represje, jakie stosował car 
Mikołaj I po powstaniu listopadowym. Określano je wówczas jednym 
słowem: zemsta. Z pełną więc świadomością włączył się ks. Polkowski 
w ruch narodowowyzwoleńczy, który dawał iskierkę nadziei na od-
zyskanie niepodległości. Ufność i pokorna gotowość w przyjmowaniu 
woli Bożej towarzyszyła mu przez całe życie. Była osłodą w najtrud-
niejszych doświadczeniach katorgi. Nie mogąc kontynuować pracy 
duszpasterskiej w Mszczonowie, pisał do brata, ks. Marcina, który ob-
jął po nim probostwo: „Mój Boże, ileż to moich najpiękniejszych myśli 
zniknęło jak sen! – Wola niech się dzieje najwyższego Boga”.

Po upływie pięciu lat syberyjskiej niewoli, umieścił w kolejnym li-
ście do ks. Marcina słowa, które nie sposób czytać bez wzruszenia: 
„(…) tęskno mi bardzo bez Was, a już to przeszło lat 5, jak jestem 
oddalony od najdroższych sercu osób i od najświętszych obowiązków 
powołania mego, lecz taka wola Pana Boga, ja ją uwielbiam, widać, że 
ten dobry Ojciec chciał mię znaleźć i wyprowadził mię na pustynię 
Syberyi (…)”.

Jak wielką trzeba mieć wiarę, aby – gdy cierpienie zadawane przez 
drugiego człowieka sięga granic wytrzymałości – dostrzegać potęgę 
Bożej miłości? Piękna postawa kapłańska ks. Polkowskiego zyskiwała 
mu uznanie i autorytet u współbraci osiedlonych w Tunce.

We Wspomnieniach ks. Stanisława Matrasia5 zachowała się li-
sta „bogobojnych” kapłanów, na której widnieje nazwisko księdza 

5 Wikariusz diecezji lubelskiej, który w 1881 r. powrócił do Galicji.
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Władysława Polkowskiego. „(...) Odmawiali regularnie brewiarz, od-
prawiali codziennie mszę świętą, uczęszczali dosyć często do spowie-
dzi (...), a nawet niektórzy odprawiali duchowne rekolekcje”.

Ksiądz Polkowski – utalentowany kaznodzieja – zawsze przygoto-
wany do sprawowania liturgii, zapraszany bywał do przewodniczenia 
uroczystym nabożeństwom. Na katordze w Pietrowsku, na korytarzu 
gmachu więziennego, niedzielne Msze święte z kazaniami sprawował 
tylko on.

Wielkim pragnieniem kapłanów zesłanych do Siwakowej było zor-
ganizowanie kaplicy, w której mogłyby być odprawiane nabożeń-
stwa, gdyż „koszarowe” warunki tego miejsca nie były odpowiednie 
na sprawowanie jakichkolwiek form liturgii.

Jak wielka była radość księży, gdy pewnego dnia usłyszeli z ust 
Zaborowskiego6, że mogą sami zbudować kaplicę. Wszyscy więzieni 
kapłani z najwyższą gorliwością włączyli się w prace przy budowie. 
Dzięki ich zaangażowaniu „w dwa tygodnie stanął Dom Boży”7. 

Z bijącymi sercami oczekiwano niedzieli. Ksiądz kanonik Stecki 
miał celebrować Mszę świętą i poświęcić kaplicę, ks. kanonik Po-
lkowski – z ambony wygłosić Słowo Boże. Gdy zbliżała się godzina 
rozpoczęcia radosnej uroczystości... upokorzono księży i zadano im 
wielki ból. Na rozkaz Zaborowskiego zjawił się kapitan Łytkin z woj-
skiem, rozpędził kapłanów i przejął kaplicę do dyspozycji rządu. 
Oczywiście, wszystko w majestacie prawa. 

Zdołano ocalić tylko niektóre przedmioty niezbędne do sprawowa-
nia liturgii, z ogromnym trudem sprowadzone w tajemnicy z kraju. 
Z czasem kaplicę zamieniono na cerkiew. Okazało się, że cały ten epi-
zod był złośliwym wybrykiem Zaborowskiego.

W dniu 3 maja 1869 roku uroczyście obchodzono w Tunce złoty 
jubileusz kapłański ks. Walentego Nawrockiego z diecezji podlaskiej. 
Uroczystościom przewodniczył ks. Władysław Polkowski.

Wspomniany ks. Nawrocki został zwolniony w sierpniu 1872 r. z zesłania w Tun-
ce i skierowany na zamieszkanie w rosyjskiej części imperium. W czasie podró-
ży złamał nogę i był zmuszony zatrzymać się w Jarosławiu, gdzie wielką pomoc 

6  Polak, dowódca batalionu wojsk kozackich nadzorujących katorżników.
7  L. Zielonka Jastrzębiec, Wspomnienia z Syberyi od r. 1863−1869, Kraków 1906.



 261 

Ksiądz Władysław Polkowski – duchowny i patriota. Refl eksje

i opiekę zapewnił mu przebywający tu na zesłaniu Arcybiskup Zygmunt Szczęsny 
Feliński. Z wielkim poświęceniem zajmowały się starszym, cierpiącym kapłanem 
siostra i siostrzenica Arcybiskupa.  Zrządzeniem Bożej Opatrzności, kapłan ten 
pozostał w Jarosławiu do śmierci, która nastąpiła w październiku 1875 r. 

 Zesłania postyczniowe, to niezwykłe pasmo cierpień polskiego du-
chowieństwa.

Warto tu także wspomnieć postać ks. Stanisława Pomirskiego z diecezji płoc-
kiej. Podobnie  jak ks. Polkowski przebywał na odosobnieniu w Tunce od roku 1869. 
Ten cieszący się dobrym zdrowiem kapłan znosił los zesłańca – tułacza przez blisko 
60 lat. Nie przyjął zezwolenia na powrót do Królestwa Polskiego, jakie otrzymał 
od władz carskich w roku 1894. Zatrzymał się w Kijowie, gdzie ofi arną pracą dusz-
pasterską zdobył wielkie uznanie mieszkających tam Polaków. 

W sierpniu 1920 roku przeżywał nawałę bolszewicką na Polskę. W tym sa-
mym roku wrócił do ojczyzny, korzystając z obecności wojsk polskich w Kijo-
wie. Umarł w rodzinnym Kowalewku koło Mławy w grudniu 1929 r., w wieku 
95 lat. Pochowany został w grobowcu rodziny Pomirskich na cmentarzu para-
fi alnym w Dąbrowie.

Pełna gotowość poświęcenia życia dla Kościoła, Ojczyzny i wol-
ności, wyrastająca z wierności powołaniu, musi budzić podziw 
i uznanie.

W świetle (bardzo nielicznych) zachowanych dokumentów jedną 
z najpiękniejszych kart tamtej historii zapisał mszczonowski pro-
boszcz, gorliwy kapłan, bohater i patriota – ksiądz Władysław Pol-
kowski.

ks. Tadeusz Przybylski 
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Pamiętnik Karola Druziewicza jako źródło do badań 
losów biblioteki puławskiej Czartoryskich

Dzieje biblioteki puławskiej Czartoryskich, jak i wielu innych cen-
nych zasobów dziedzictwa kultury polskiej tworzonych i istniejących 
w czasach zaborów, nierozerwalnie związane były w wydarzeniami 
historycznymi. Powstania, kara śmierci z września rok 1834 wyda-
na na Adama Czartoryskiego1 przez cara za udział w działaniach pa-
triotycznych, wywiezienie części zbiorów puławskich do Petersburga 
w czasie powstań, niszczenie ich na miejscu przez wojska rosyjskie 
i w końcu pospieszna akcja ewakuacyjna sprawiły, że utracono bez-
powrotnie wiele bezcennych woluminów.

W literaturze problem ewakuacji tych zbiorów pojawia się rzadko, 
a jeśli już to w formie fragmentarycznych opracowań, pomija się przy 
tym zazwyczaj postać bardzo istotną dla ocalenia zbiorów, mianowi-
1  Adam Jerzy Czartoryski (14 stycznia 1770–15 lipca 1861) – syn Adama Kazimierza 
i Izabeli z Flemmingów, czynny polityk rosyjski i polski. Po walkach powstania 
listopadowego, we wrześniu 1834 r. skazany przez cara Mikołaja I Romanowa 
na karę śmierci poprzez ścięcie (o wyroku, skazaniu, które miało kilka etapów i jego 
skutkach zob. M. Kukiel, Banicja księcia Adama Czartoryskiego i katastrofa Puław, 
Lwów 1930). Założyciel konserwatywnego, antyrosyjskiego ugrupowania Hôtel 
Lambert w Paryżu, gdzie zmarł. Trumna ze szczątkami znajduje się w rodzinnym 
majątku Czartoryskich – Sieniawie, dokąd przewieziono ocaloną część biblioteki 
i innych zbiorów puławskich. Zob. M. Handelsman, Czartoryski Adam Jerzy, [w:] 
Polski Słownik Biografi czny (dalej: PSB), t. 4, Kraków 1938, s. 257–269.
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cie Karola Druziewicza. Osoba ta jest tym bardziej ważna, ponieważ 
swoje życie w otoczeniu rodziny Czartoryskich opisała w pamiętni-
ku, przedstawiając nie tylko poczynania własne, lecz także działania 
członków rodu, którzy we wspomnieniach bibliotekarza właściwie zo-
stali wysunięci na pierwszy plan.

Pamiętniki stanowią niezwykle cenne źródło badawcze, oczywiście 
przy założeniu, że nacechowane są subiektywnością autorską. Są one 
także cennym materiałem do badań bibliologicznych, na co wskazał 
Krzysztof Migoń2, pisząc: „Dokumenty autobiografi czne – czyli pa-
miętnikarstwo i korespondencja – w pierwszym rzędzie spuścizny 
pracowników książki, ale także i te, które wyszły spod piór ludzi nie-
związanych z książką profesjonalnie, a które ważne będą głównie jako 
świadectwa recepcji książki”3.

***

Puławy w swej kilkuwiekowej historii były w posiadaniu kilku ro-
dów. Założone przez Tęczyńskich, w 1586 rok przeszły w ręce Zbara-
skich, by po 45 latach, po bezdzietnej śmierci Jerzego Zbaraskiego4 tra-
fi ć w formie spadku do Janusza Wiśniowieckiego5. W kilkadziesiąt lat 
później, w 2. połowie wieku XVII, stały się własnością Lubomirskich, 
a poprzez ślub Elżbiety Lubomirskiej6 z Adamem Mikołajem Sieniaw-

2 K. Migoń, Problematyka źródłoznawcza w bibliologii, „Studia o Książce” 1985, 
t. 15, s. 3–18.
3 Ibidem, s. 6.
4 Jerzy Zbaraski (22 lub 23 kwietnia 1573–20 lipca 1631) – szlachcic, poseł, krajczy 
i podczaszy wielki koronny, kasztelan krakowski, starosta kilku miejscowości, 
fundator dóbr kościelnych. Zob. Z. Anusik, Kasztelan krakowski Jerzy ks. Zbaraski 
(1574–1631). Szkic do portretu antyregalisty, „Przegląd Nauk Historycznych” 2010, 
r. 9, nr 1, s. 55–138; K. Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565–1795. 
Materiały źródłowe, Warszawa 2017, s. 100.
5 Janusz Wiśniowiecki (1598–1636) – książę, koniuszy wielki koronny, starosta 
krzemieniecki. Zob. I. Czamańska, Wiśniowieccy. Monografi a rodu, Poznań 2007, 
s. 232–237.
6 Elżbieta Helena Sieniawska z Lubomirskich (1670–1729) – żona Adama Mikołaja 
Sieniawskiego, aktywistka polityczna, właścicielka Oleska, Tarnopola i Wilanowa. 
Zob. A. Link-Lenczowski, B. Popiołek, Sieniawska Elżbieta Helena, [w:] PSB, 



 265 

Pamiętnik Karola Druziewicza jako źródło do badań losów biblioteki puławskiej...

skim7 (1687 r.) częścią majątku Sieniawskich. Kiedy w 1731 rok córka 
Adama Mikołaja wyszła powtórnie za mąż, tym razem za Aleksandra 
Augusta Czartoryskiego8, Puławy stały się majątkiem Czartoryskich. 
Za ich czasów stanowiły jedną z najcenniejszych i najbogatszych rezy-
dencji arystokratycznych w Polsce. Powstał wówczas pałac „Maryn-
ki”, wzniesiono Domek Gotycki i Świątynię Sybilli9, urządzono pięk-
ny ogród angielski. Niemniej jednak świetność rezydencji wielokrotnie 
wystawiana była na ciężkie próby: w 1792 rok zniszczenia były efektem 
wojny z Rosją i Targowicą, rok później nastąpił rozbiór Polski, w koń-
cu – powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór . Wtedy to księżna po-
stanowiła, że rezydencja poza przechowywaniem wspaniałej bibliote-
ki, będzie spełniać rolę muzeum narodowego, gdzie zgromadzone zo-
staną nie tylko pamiątki z zagranicznych wojaży, lecz także pamiątki 
narodowe. Puławy miały zatem bogatą bibliotekę, muzeum10, założoną 
w 1828 rok drukarnię biblioteczną11 i własną papiernię, umiejscowioną 

t. 37, Warszawa−Kraków 1996–1997, s. 90–96.
7 Adam Mikołaj Sieniawski (1666?–1726) – hetman polny koronny, hetman wielki 
koronny, wojewoda bełski, kasztelan krakowski, starosta kilku miejscowości; uczestnik 
wielu ważnych dla Polski bitew i wojen (m.in. pod Wiedniem w 1683 r., z Tatarami 
i Turkami); dowódca wojsk polskich. Zob. A.K. Link-Lenczowski, Sieniawski Adam 
Mikołaj, [w:] PSB, t. 37, Warszawa−Kraków 1996–1997, s. 105–115.
8 Aleksander August Czartoryski (9 listopada 1697–4 kwietnia 1782) – drugi mąż 
Zofi i Sieniawskiej, bardzo majętnej wdowy po Stanisławie Denhoffi  e, córki Adama 
Mikołaja Sieniawskiego i Elżbiety Lubomirskiej; uważany za głównego twórcę 
potęgi rodu Czartoryskich oraz rozwoju jego posiadłości (m.in. Puław); starosta 
wielu ziem, pułkownik. Zob. W. Konopczyński, Czartoryski Aleksander August, 
[w:] PSB, t. 4, Kraków 1938, s. 272–275.
9 Kopia starożytnej świątyni w Tivoli (Włochy).
10 Najcenniejszej części zbiorów – zgromadzonych w Świątyni Sybilli i Domku 
Gotyckim poświęcona została monografi a Zdzisława Żygulskiego oparta 
na rozprawie doktorskiej autora. Zob. Z. Żygulski, Dzieje zbiorów puławskich 
(Świątynia Sybilli i Dom Gotycki), „Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego 
w Krakowie” 1962, t. 7, s. 5–265.
11 Na temat drukarni pisali m.in. T. Frączyk, Drukarnia biblioteczna w Puławach, 
„Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie” 1960, t. 6, 
s. 134–163; M. Pękalska, Drukarnia biblioteczna w Puławach Czartoryskich, [w:] 
Miscellanea, Kalisz 2006, red. E. Andrysiak i in, s. 189–205.
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w pobliskim Celejowie. Tętniły życiem politycznym i kulturalnym12, 
goszcząc w swych murach liczne znakomitości kultury (m.in. Adama 
Naruszewicza13, Jana Pawła Woronicza14, Juliana Ursyna Niemcewi-
cza15). Etap ten, określony mianem „złotego wieku”16 Puław, zakończył 
się jednak wraz z powstaniem listopadowym, w efekcie którego mają-
tek skonfi skowano, wywieziono lub zniszczono, zaś na księcia Adama 
Czartoryskiego wydano wyrok śmierci. W 1842 rok zmieniono nazwę 
na „Nowa Aleksandria” i w ocalonych budynkach umieszczono prze-
niesiony z Warszawy Instytut Wychowania Panien17.

***

Literatura na temat biblioteki puławskiej nie jest obfi ta, a wzmianki 
o niej pojawiają się najczęściej w kontekście jej późniejszych losów, 

12 Dzieje majątku puławskiego w latach jego świetności (1762–1830) przedstawił 
w 4-tomowym wydawnictwie monografi cznym Ludwik Dębicki, opierając swą 
pracę na archiwalnych źródłach rodziny Czartoryskich. Zob. Puławy (1762–1830). 
Monografi a z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego na podstawie archiwum 
xx. Czartoryskich w Krakowie, t. 1–4, oprac. L. Dębicki, Lwów 1887–1888.
13 Adam Naruszewicz (20 października 1733–8 lipca 1796) – poeta, historyk 
i biskup, jezuita, aktywista polityczny (m.in. pełnił funkcję sekretarza Rady 
Nieustającej). Zob. J. Platt, Naruszewicz Adam Tadeusz, [w:] PSB, t. 22, Wrocław−
Warszawa−Kraków 1977, s. 554–561.
14 Jan Paweł Woronicz (3 lipca 1757–6 grudnia 1829) – biskup, jezuita, poeta, 
aktywista polityczny, działacz Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Będąc 
w bliskich kontaktach z Czartoryskimi i Puławami, poświęcił im poemat Świątynia 
Sybilli. Zob. Z. Rejman, Jan Paweł Woronicz. Poeta i kapłan, Chotomów 1992.
15 Julian Ursyn Niemcewicz (16 lutego 1757–21 maja 1841) – pisarz (autor dra-
matów, powieści, poezji i pamiętników), poseł, polityk (m.in. członek Stronnictwa 
Patriotycznego, sekretarz Tadeusza Kościuszki, sekretarz stanu Księstwa Warszaw-
skiego i Królestwa Kongresowego), współpracownik Adama Jerzego Czartoryskiego 
w Paryżu; autor m.in. Powrotu posła (1791), Śpiewów historycznych (1816) i poema-
tu Puławy (1855). Zob. B. Wolska, Julian Ursyn Niemcewicz – poeta, „Napis. Pismo 
Poświęcone Literaturze Okolicznościowej i Użytkowej” 2015, nr 21, s. 381–388. 
16 Z. Gołębiowska, „Złoty wiek” Puław, „Res Historica” 2005, t. 20, s. 209–222.
17 Historia wg: M. Strzemski, Niech nam żyją Puławy, Towarzystwo Przyjaciół 
Puław, Puławy 2005, s. 5–35; S. Goliński, Puławy. Park – jego dzieje, oblicze 
i świat roślin, Puławy 2005, s. 12–25.
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już jako Biblioteki XX. Czartoryskich w Krakowie18, choć była ona 
jedną z największych w ówczesnych czasach19. 

Jednym z cenniejszych jest tekst Karola Buczka, wieloletniego pra-
cownika krakowskiej placówki, w którym autor przedstawił krótki rys 
historii zbiorów20. Zgodnie z zamierzeniami biblioteka była zasobem 
żywym, wykorzystywanym i stale się rozrastającym. Na podstawie 
dostępnych katalogów, spisów i innych dokumentów, ustalono, nastę-
pujący jego przyrost: 1770 r. – 1645 dzieł21, 1783 r. – 2 723 dzieł22, 
1800 r. – 2 770 dzieł (katalog niekompletny)23, 1824 r. – 1 972 rękopisy, 
16 815 druków polskich, 22 110 druków obcych24, 1826 r. – 70 tys. 
woluminów25, 1866 r. (Sieniawa) – ok. 60 tys. woluminów26; 1930 r. 
(Kraków) – ponad 70 tys. druków (w ok. 150 tys. tomów), 296 in-
kunabułów, ponad 2 300 poloników XVI-wiecznych, 2 500 map, 130 

18 O zbiorach m.in. Z. Chwalewik, Biblioteka Czartoryskich, [w:] Zbiory polskie: 
archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości 
w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1: A–M, Warszawa–Kraków 1926, s. 196–200, 229–235; 
A. Homecki, Biblioteka XX. Czartoryskich, [w:] Zbiory rękopisów w bibliotekach 
i muzeach w Polsce, oprac. D. Kamolowa, Warszawa 2003, s. 153–172; J. Pezda, 
Zbiory emigracyjne w Archiwum i Zbiorze Rękopisów Biblioteki XX. Czartoryskich 
w Krakowie, [w:] Ślady polskości. Polonia i emigracja w świetle badań i źródeł 
historycznych, red. D. Nałęcz, Warszawa 1999, s. 56–65; idem, Zbiory rękopisów 
Biblioteki XX. Czartoryskich w Krakowie, „Bibliotheca Nostra” 2009, nr 2 (18), 
s. 11–18; idem, Volumen hoc deest. Volumen hoc desideratur: o brakach w zasobie 
rękopisów Biblioteki Książąt Czartoryskich, „Rozprawy Muzeum Narodowego 
w Krakowie. Seria Nova” 2011, t. 4, s. 115–167 oraz sukcesywnie wydawane 
katalogi zbiorów i inne przywoływane w tekście opracowania.
19 Duże zbiory biblioteczne posiadali też m.in. Ossolińscy we Lwowie, Działyńscy 
w Kórniku, Potoccy w Łańcucie, Lubomirscy w Przeworsku.
20 K. Buczek, Z przeszłości Biblioteki Muzeum XX. Czartoryskich (w sześćdziesiątą 
rocznicę przeniesienia jej zbiorów do Krakowa, „Przegląd Biblioteczny” 1936, r. 
10, z. 1, s. 181–199.
21 Ibidem, s. 184.
22 Ibidem.
23 Ibidem, s. 185.
24 Ibidem, s. 188.
25 Ibidem.
26 Ibidem, s. 195.
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atlasów, 9 754 rękopisów27; 1936 r. – 150 tys. druków (w tym 296 inku-
nabułów, 2 300 poloników z XVI w.), 2 500 map i atlasów, 1 254 do-
kumentów pergaminowych, 500 rękopisów28; 2000 r. – 13 500 jedno-
stek (archiwum i rękopisy), 2 tys. dyplomów pergaminowych, 227 tys. 
woluminów (w tym 320 inkunabułów), 4 500 druków XVI-wiecznych, 
ok. 4 tys. muzykaliów, 3 500 map i atlasów29; 2004 r. – 13 552 rękopi-
sów, 70 009 starych druków (w tym 333 inkunabuły, 2 620 poloników 
z XVI w.), ok. 20 tys. jednostek druków ulotnych, 43 317 jednostek 
czasopism, 5 660 kalendarzy, 1 300 muzykaliów, 3 500 map i atla-
sów, ponad 107 tys. druków od XIX wieku po współczesność oraz 
8 502 jednostek zmikrofi lmowanych30; 2018 r. – ok. 70 tys. wolumi-
nów starych druków, ok. 108 tys. woluminów druków nowych (w tym 
ulotnych i muzykaliów), ok. 43 500 woluminów czasopism, ok. 7 tys. 
jednostek kartografi cznych, ok. 5 660 woluminów kalendarzy31.

We wspomnianym tekście K. Buczka wzmiankowany jest twórca 
pamiętnika, będącego podstawą niniejszego opracowania, wymienio-
ny jako pisarz wśród pomocników Łukasza Gołębiewskiego32 – biblio-
tekarza przeniesionego do Puław z Porycka33 wraz z zakupionym księ-
gozbiorem po Tadeuszu Czackim34. Ten sam autor na podstawie do-
27 Ibidem, s. 199.
28 Z. Arct, Od „polskich Aten” do Muzeum w Krakowie, [w:] Wybitni Polacy 
w służbie książki, Warszawa 1983, s. 202.
29 Biblioteka Czartoryskich, [w:] Encyklopedia Krakowa, red. prow. A.H. Stachowski, 
Kraków 2000, s. 56–57.
30  Biblioteka Książąt Czartoryskich: informator o zbiorach, Kraków 2004, s. 49.
31 XVI. Księgozbiór Czartoryskich – Muzeum Narodowe w Krakowie, [online] 
http://mnk.pl/xvi-ksiegozbior-czartoryskich, [dostęp: 2.10.2018].
32 Łukasz Gołębiewski (1773–1849) – historyk, bibliotekarz, naukowiec. Po po-
wstaniu listopadowym zatrudniony w bibliotece poryckiej Tadeusza Czackiego, 
z którą, po zakupieniu jej przez Czartoryskiego, trafi ł do Puław. Aktywny działacz 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, autor publikacji z zakresu historii literatury, historii 
Polski, etnografi i. Zob. E. Szwankowski, Gołębiewski Łukasz, [w:] PSB, t. 8, Wro-
cław 1959–1960, s. 250–252.
33 Por.: K. Buczek, Przyczynki do dziejów Biblioteki Poryckiej, „Przegląd 
Biblioteczny” 1936, cz. 1, r. 10, z. 1, s. 206–212; 1937, cz. 2, r. 11, s. 22–33.
34 Tadeusz Czacki (28 sierpnia 1765–8 lutego 1813) – aktywista polityczny, oświa-
towy i gospodarczy, kolekcjoner; współtwórca Konstytucji 3 Maja i Towarzystwa 
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kumentacji archiwalnej (m.in. korespondencji Karola Sienkiewicza35) 
przedstawił działania w trakcie napaści w okresie powstania listopa-
dowego. Podjęte wówczas fortele miały ocalić choć część bogatych 
zbiorów36. Kończąc tekst, K. Buczek napisał: „Część rzeczy, praw-
dopodobnie obiekty biblioteczne (rękopisy) zostały wywiezione (...) 
do Pożoga (...), a stamtąd albo do Klemensowa, albo też raczej wprost 
do Sieniawy, na co wskazywałby udział w tej akcji bibliotekarza sie-
niawskiego, Karola Druziewicza”37. Zwrócił też uwagę, że często 
w czasie śledztwa prowadzonego przez Rosjan, mającego ustalić, 
gdzie zniknęła część zbiorów puławskich, mylono te dwie postaci – 
Sienkiewicza i Druziewicza38. 

O niewątpliwie ważnej roli, jaką odegrał Druziewicz w ewakuacji 
zbiorów Czartoryskich, świadczy także korespondencja księżnej Anny 
Sapieżyny39, żony Aleksandra Antoniego Sapiehy40, teściowej Adama 

Przyjaciół Nauk w Warszawie, właściciel jednej z najcenniejszych bibliotek (Po-
ryck) i twórca Liceum Krzemienieckiego. Zakup od wdowy po Czackim, sfi nalizo-
wany w rok 1818, wzbogacił puławskie zbiory o 84 dzieła sztuki i osobliwości, 496 
map i sztychów, 1 653 medale i monety, 480 dyplomów, 1 574 rękopisy i ok. 8 000 
druków polskich. Zob. E. Danowska, Tadeusz Czacki 1765–1813. Na pograniczu 
epok i ziem, Kraków 2006; A. Knot, Czacki Tadeusz, [w:] PSB, t. 4, Kraków 1938, 
s. 144–146.
35 Karol Sienkiewicz (20 stycznia 1793–7 lutego 1860) – historyk, pisarz, sekre-
tarz Adama Jerzego Czartoryskiego, dzięki któremu odbył studia bibliotekarskie 
w Paryżu, po czym został kierownikiem biblioteki rodowej w Puławach. Po upadku 
powstania listopadowego wyemigrował do Paryża, gdzie był współzałożycielem 
Biblioteki Polskiej. Zob. J. Skowronek, Sienkiewicz Karol Kazimierz, [w:] PSB, 
t. 37, Warszawa−Kraków 1996–1997, s. 222–226.
36 K. Buczek, Biblioteka puławska w czasie walk powstania listopadowego, „Silva 
Rerum” 1930, t. 5, s. 155–170.
37 Ibidem, s. 170.
38 Ibidem.
39 Anna Jadwiga z Zamoyskich Sapieżyna (1772–27 listopada 1859) – księżna, 
właścicielka Szydłowca, żona Aleksandra Antoniego Sapiehy; aktywistka politycz-
na, zwolenniczka działań Adama Jerzego Czartoryskiego (zięcia), opiekunka dóbr 
puławskich, o ewakuację których zabiegała. Zob. J. Skowronek, Sapieżyna Anna 
Jadwiga, [w:] PSB, t. 35, Wrocław 1994, s. 161–163.
40 Aleksander Antoni Sapieha (3 września 1773–8 września 1812) – naukowiec, 
podróżnik, autor prac z zakresu geologii, mineralogii, chemii; działacz polityczny 
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Jerzego Czartoryskiego, która w liście do swojej córki41, z 15 paździer-
nika 1831 roku, pisała o wysłaniu Druziewicza do Puław i zleceniu mu 
prac, mających na celu wywiezienie pozostałych ruchomości i odko-
panie ukrytych zbiorów bibliotecznych42. Jego udział w ocaleniu zbio-
rów potwierdził również K. Buczek. Zwrócił także uwagę na to, że 
akcja powiodła się dzięki przedsiębiorczości i przytomności umysłu 
księżnej, która działała, „posługując się do tego celu głównie (...) ofi -
cjalistą puławskim Karolem Druziewiczem”43.

Zapowiedź wykorzystania pamiętników Druziewicza zawarta zo-
stała w wymienionej już pracy Z. Żygulskiego, gdzie autor, kończąc 
opis zbiorów Świątyni Sybilli i Domu Gotyckiego oraz sygnalizując 
problem ewakuacji Puław, informuje: „Wiele materiałów do tej kwe-
stii znajduje się w rękopiśmiennym pamiętniku Karola Druziewicza 
(…). Z uwagi na to, że dzieje te ciągnęły się aż po lata siedemdziesiąte 
wieku XIX, będą one szerzej uwzględnione w drugiej części monogra-
fi i”44. Ta jednak nigdy się nie ukazała, a pamiętnik nie był wykorzysty-
wany jako źródło do badań nad dziejami biblioteki.

O pamiętniku wspomina także cytowany już K. Buczek, tym razem 
w artykule poświęconym dziejom archiwum Czartoryskich45. Z tekstu 
wyłania się Druziewicz jako ten, który z polecenia A. Sapieżyny wy-
wiózł z Puław do Warszawy, a później do Międzyrzecza, także całe 
archiwum rodzinne, dzięki czemu na jakiś czas było zabezpieczone. 
Niejako przy okazji, w przypisie pojawia się informacja, że w pamięt-
niku Druziewicza jest relacja z tej ewakuacji46.

z kręgu Napoleona. Zob. Z.J. Wójcik, Sapieha Aleksander Antoni, [w:] PSB, t. 34, 
Wrocław 1992–1993, s. 569–572.
41 Anna Zofi a z Sapiehów Czartoryska (17 października 1799–24 grudnia 1864) – 
żona Adama Jerzego Czartoryskiego. Po ucieczce do Paryża po klęsce powstania 
listopadowego skupiła się na działalności charytatywnej. Zob. M. Kukiel, 
Czartoryska Anna, [w:] PSB, t. 4, Kraków 1938, s. 240–241.
42 Cyt. za: M. Kukiel, Banicja…, op. cit., s. 11.
43 K. Buczek, Z przeszłości…, op. cit., s. 191.
44 Z. Żygulski, op. cit., s. 237.
45 K. Buczek, Z dziejów polskiej archiwistyki prywatnej (Archiwa ks. Czartoryskich), 
[w:] Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, t. 2, Kraków 1938, s. 41–86.
46 Ibidem, s. 46.
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W opracowaniu Stanisława Golińskiego, w którym wspomniany 
jest m.in. księgozbiór, autor nie wymienia w ogóle Druziewicza, lecz 
wskazuje: „Zbiory, książki, wszystko, co zdążył i mógł zabrać, ratował 
Karol Sienkiewicz, jako ówczesny bibliotekarz, przewożąc do War-
szawy i innych bezpiecznych miejsc. Część ich powędrowała do Pary-
ża. Potem wszystko, co można było zgromadzić, zebrano w Muzeum 
Czartoryskich w Krakowie”47. 

Podobnie uczynił Mieczysław Kseniak w monografi i poświęconej 
Puławom, stwierdzając: „Dzielnie spisał się plenipotent Czartoryskich 
Karol Sienkiewicz, który ukrył część majątku i zabezpieczył bezcenne 
zbiory, wywożąc je przez Klemensów48 – gdzie mieszkali spokrew-
nieni z Czartoryskimi Zamoyscy – do Sieniawy, skąd trafi ł następnie 
do Paryża”49.

Jak widać nazwisko Druziewicza zdaje się być często pomijane 
w opisach historii zbiorów puławskich, a, jak wskazują jego pamięt-
niki, brał on czynny udział w ewakuacji nie tylko księgozbioru, ale 
i pamiątek, przez co w końcu zmuszony był, w obawie o własne ży-
cie, opuścić teren zaboru rosyjskiego i osiąść w Galicji, w majątku 
Czartoryskich w Sieniawie, gdzie kończył dzieło swego życia – scalał 
i inwentaryzował bibliotekę puławską50, a także, zgodnie z polecenia-
mi księcia Władysława, ówczesnego właściciela, starał się niwelować 
skutki zdarzeń powstańczych z rok 1830 i ich reperkusji, jakie dotknę-
ły Adama Czartoryskiego.

Obowiązki, które pełnił K. Druziewicz będąc bibliotekarzem sie-
niawskim, wiązały się z licznymi wyjazdami, zwanymi wyprawami 
bibliotecznymi. Dzięki nim w ciągu kilkudziesięciu lat udało mu się 

47 S. Goliński, op. cit., s. 23.
48 Por. także sygn. 12236, gdzie znajduje się spis rękopisów (94 szt.) sporządzony 
przez Wincentego Cyprysińskiego w roku 1841, a potwierdzony przez 
Druziewicza w roku 1877. Tam również spis Manuskrypta Puławskie znajdujące 
się w Kl[emensowie] (akta, listy, pisma, rachunki, gazetki, kroniki), zawierający 
dokumenty wybrane z 802 numerów inwentarzowych z Puław.
49 M. Kseniak, Rezydencja Książąt Czartoryskich w Puławach, Lublin 1998, s. 24.
50 O pracy Druziewicza w Sieniawie w oparciu o Księgę czynności Biblioteki Sie-
niawskiej w latach 1869–1879, t. 1–2 (BCz, rkps 2397, 2359) – zob. P. Sieradzki, 
Biblioteka sieniawska książąt Czartoryskich, „Rocznik Stowarzyszenia Miłośni-
ków Jarosławia” 2000/2002, t. 14, s. 85–93. 



272

Agnieszka Fluda-Krokos

uzupełnić część braków w bibliotece puławskiej, powstałych w czasie 
powstania listopadowego i ewakuacji, oraz powiększyć zbiory o wiele 
cennych wydawnictw, pozyskując je nie tylko w drodze licznych kon-
taktów i odwiedzin, m.in. w klasztornych librariach, lecz także korzy-
stając z „pomocy” zawodowych książkołapów51. Tej działalności Dru-
ziewicza poświęcony został oddzielny artykuł autorstwa Janusza No-
waka52, w którym autor obliczył, że w ciągu 46 lat służby w bibliotece 
sieniawskiej (1833–1879), librarius zdołał wzbogacić ją „o ponad 700 
starodruków (w tej liczbie liczne stare druki stanowiły 90%), blisko 
50 rękopisów, 3 mapy z XVIII w., a zbiory muzealne o wiele różnych 
eksponatów – monet, medali, militariów, mebli itp.”53.

Na pierwszy plan w przywołanych opracowaniach wysuwany jest 
jednak K. Sienkiewicz – bibliotekarz puławski, choć Druziewicz poda-
je w pamiętniku, że, służąc Czartoryskim, zajmował się różnymi spra-
wami, „a najważniejsza – pakowaniem, przechowaniem i wywożeniem 
biblioteki, zbiorów Sybilli i Domu Gotyckiego w Puławach, o czym ni-
żej poszczegółowo opiszę”54. Pamiętnik więc staje się cennym źródłem 
do badań nad jej losami. Oczywiście, jest źródłem subiektywnym, 
w tym wypadku także retrospektywnym, niespisywanym dzień po 
dniu, co zapewne też wpłynęło na pewną wybiórczość przedstawio-
nych zdarzeń, jak i ich ocenę, powstałym z przyczyny zewnętrznej 
i dodatkowo przeznaczonym do rozpowszechniania55. Zinwentaryzo-
wany pod sygnaturą 12240 obejmuje dwa z trzech tomów dokumen-
tów, aczkolwiek i trzeci, Książka percepty i ekspensy pieniężnej Karola 
Druziewicza spisana na polecenie bibliotekarza przez Konstantego Ma-
słowskiego, jest cennym źródłem do biogramu Druziewicza. 

51 M.in. korzystał z usług Erwina Rödla, przeworskiego antykwariusza, który 
jednak, wskutek nie do końca uczciwego postępowania, okazał się być kontrahentem 
problematycznym. Por. A. Fluda-Krokos, op. cit.
52 J. Nowak, Karola Druziewicza podróże biblioteczne po Kongresówce i Galicji, 
„Przegląd Humanistyczny” 1994, z. 3, s. 87–97. 
53 Ibidem, s. 97.
54  BCz, rkps 12240, t. 2, s. 1.
55 O problematyce wykorzystania pamiętników jako źródeł historycznych por. 
Z. Wojtkowiak, O klasyfi kacji i interpretacji pamiętników, „Studia Źródłoznawcze” 
1980, t. 25, s. 163–177.
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We wstępie autor napisał: „Jestem ten, co lata moje spędziłem 
przy osobie Księcia Adama Czartoryskiego Senatora Wojewodę [!] 
Królestwa Polskiego oraz członka Tajnego Radcy, Senatora Państwa 
Rosyjskiego”56, po czym wyjawił genezę pamiętników. Otóż w 1866 
rok Sieniawę odwiedził książę Władysław57, ówczesny właściciel ma-
jątku, wraz z synem Augustem58, zwanym Guciem, który to nalegał, 
by Druziewicz spisał swe wspomnienia. Zatem: „To mnie spowodo-
wało, że zasiadam w Sieniawie w dniu 10 lipca 1866 rok i zaczynam, 
a wszystko to dla Ciebie Guciu (Auguście), Księcia Wojewody Wnuku 
postanowiłem spisać. (…) Nie jestem literatem, ale zaczynam, jak to 
mówią, po prostu z mostu”59. Po tym zamieścił Druziewicz krótki swój 
życiorys, informując przyszłego czytelnika, iż urodził się we wsi Dłu-
żek na Ukrainie w dobrach międzyborskich, w rodzinie mieszczań-
skiej trudniącej się handlem. Uczył się w szkółce parafi alnej, a potem 
w Szkółce Polskiej w Międzyborzu przy kościele parafi alnym, gdzie 
miał dobrego nauczyciela Zawadzkiego. Ojciec przeciwny był dalsze-
mu kształceniu syna, lecz dzięki staraniom matki Karol kontynuował 
naukę w szkole powiatowej w Latyczowie (1812–1814). W 1814 roku 
zmarli jego rodzice, pozostał zatem z dwoma starszymi braćmi – Teo-
dorem i Stefanem oraz młodszą siostrą. Od tego też roku zmuszony 
był do podjęcia pracy, którą otrzymał w latyczowskim magistracie 
miejskim na stanowisku dyktariusza, a w 1817 roku trafi ł do rządcy 
Międzyborza. Ogólnie charakteryzuje te lata jako ciężkie, spędzone

56 BCz, rkps 12240, t. 2, s. 1.
57 Władysław Czartoryski (3 lipca 1828–23 czerwca 1894) – syn Adama Jerzego 
Czartoryskiego i Anny Zofi i z Sapiehów; założyciel Muzeum XX. Czartoryskich 
w Krakowie, opartych na zbiorach rodowych przewiezionych z Sieniawy, dokąd 
trafi ły po ewakuacji Puław, zabiegał o uzupełnienie braków powstałych w zaso-
bach wskutek działań popowstaniowych, o czym świadczy obfi ta korespondencja 
z bibliotekarzami, m.in. z K. Druziewiczem i J. Łepkowskim; aktywista polityczny 
na emigracji, spadkobierca dokonań politycznych ojca. Zob. M. Kukiel, Czartory-
ski Władysław, [w:] PSB, t. 4, Kraków 1938, s. 300–303.
58 August Czartoryski (2 sierpnia 1858–8 kwietnia 1893) – syn Władysława Czar-
toryskiego i Marii Amparo Muñoz (pierwsza żona Władysława); salezjanin, błogo-
sławiony Kościoła katolickiego. Zob. Z. Olszamowska-Skowrońska, Czartoryski 
August, [w:] PSB, t. 4, Kraków 1938, s. 275.
59 BCz, rkps 12240, t. 2, s. 2–3.



274

Agnieszka Fluda-Krokos

w niedostatku i biedzie. Stamtąd, za sprawą przybycia rodziców60 
księcia Władysława, dostał się do Wołosowiec – do kancelarii księcia 
kuratora Szkół Wileńskiego Wydziału, gdzie zajmował się rozsyła-
niem korespondencji, po czym niemal natychmiast wyjechał do Puław 
z kancelarią, podczas gdy księstwo (Adam i Anna) udali się do Sie-
niawy. W 1820 roku, przed ślubem poszedł do spowiedzi do kościoła 
we Włostowicach, (do tej parafi i należały Puławy) do księdza Goreckie
go – zmienił wówczas wiarę na rzymskokatolicką, w niej przeżył 46 
lat i, jak napisał, „wychowałem dziatki dziś żyjących 6ro i wnuków 
żyją 5”61. W Polskim Słowniku Biografi cznym zamieszczono krótki 
biogram Druziewicza autorstwa K. Buczka, będący uzupełnieniem 
informacji zawartych w jego pamiętniku, z którego dowiadujemy się, 
że w Sieniawie zamieszkał z rodziną w 1833 roku, unikając tym sa-
mym represji ze strony władz rosyjskich. 

Dzierżawiąc majątek i służąc Czartoryskim, pełnił różne funkcje. 
W 1858 roku otrzymał dożywotnią pensję od Czartoryskiego i osiadł 
tam na stałe. Pomagał w bibliotece, a od 1866 roku, kiedy jej kierow-
nikiem został profesor Józef Łepkowski62, mieszkający na stałe w Kra-
kowie, wypełniał zadania z nią związane na miejscu, potem częściowo 
także w Krakowie, po przewiezieniu tam zbiorów. Zaczął w 1866 roku 
spisywać, jak twierdzi K. Buczek, „bardzo chaotyczne i nieprzedsta-
wiające większej wartości wspomnienia, przy swoim bowiem skrom-
nym wykształceniu i stanowisku niewiele miał on do powiedzenia. 
Poza tym jednak był to człowiek tęgi i z charakterem, cieszył się też 
»szacunkiem i miłością szeroko w okolicy, w której był żywą tradycją 
przez całe pół wieku«. Zmarł w Sieniawie 20 XII 1879 r.”63. 

60 Adam Jerzy Czartoryski i Anna Zofi a z Sapiehów.
61 BCz, rkps 12240, t. 2, s. 4.
62 Józef Łepkowski (1826–27 lutego 1894) – profesor archeologii Uniwersytetu Ja-
giellońskiego; w latach 1859–1884 współpracownik Władysława Czartoryskiego, 
pełniący funkcję m.in. kierownika biblioteki książęcej w Sieniawie oraz dyrektora 
Muzeum i Biblioteki XX. Czartoryskich w Krakowie. Na prośbę Czartoryskiego 
prowadził zakup eksponatów do rodowej kolekcji. Zob. C. Bąk-Koczarska, Łep-
kowski Józef Aleksander, [w:] PSB, t. 18, Wrocław 1973, s. 339–343.
63 K. Buczek, Druziewicz Karol, [w:] PSB, t. 5, Kraków 1946, s. 401; T. Frączyk, 
Druziewicz Karol, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa 1972, 
s. 185.
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Po zapoznaniu się z fragmentami pamiętnika dotyczącymi biblio-
teki puławskiej nie sposób zgodzić się z autorem biogramu, twierdzą-
cym, że Druziewicz „niewiele miał (...) do powiedzenia”64. 

Dwa pierwsze tomy to retrospektywne zapiski sieniawskiego biblio-
tekarza, obejmujące okres od roku 1815 do lat 70. wieku XIX. Tom 
pierwszy ma charakter brudnopisu – poza częścią główną (28 kart) 
składa się także z luźnych, pojedynczych kart zawierających uzu-
pełnienia do pamiętnika i inne notatki autora, całość zaś podzielona 
została na 14 części65. Jak informuje we wstępie, jest to brudnopis, 
który przygotował do przejrzenia J. Łepkowskiemu. Obu łączyła roz-
legła korespondencja na temat scalania i uzupełnienia zbiorów puław-
skich przewiezionych do Sieniawy, którymi Druziewicz opiekował 
się i o uzupełnienie których czynił starania. Tom drugi to uporządko-
wane treści w formie bloku z zapisanymi 114 stronami formatu folio 
i na nich głównie oparte jest niniejsze opracowanie. 

Ze 114-stronicowego notatnika, spomiędzy wspomnień dotyczących 
dziejów kraju (pisał m.in. o działalności Nowosilcowa66, koronacji cara 
Mikołaja I67 na króla Polski, rewolucji 1830 r.) i rodu Czartoryskich 
(m.in. o narodzinach Władysława, posiadłościach, przeprowadzkach 
i podróżach) raz po raz wyłania się obraz rodowej biblioteki i jej hi-

64 K. Buczek, Druziewicz…, op. cit. 
65 Kolejno są to: 1. [„Pamiętnik”], k. 1–28, w tym spis rozdziałów; 2. „Miscel-
lanea” dotyczące 1807 r. i 1817 r. w Puławach, k. 29–32; 3. [Pamiętnik] prowa-
dzony do początku września 1831 r., k. 33–38; 4. „Zajścia w Puławach” od lute-
go 1831, k. 39–44; 5. „Do pamiętników moich po roku 1831 [...]”, k. 45–47; 6. 
„Różne przypomnienia do pamiętników od r. 1830”, k. 48–49; 7. [Wspomnienia] 
o przewozie biblioteki z Kongresówki do Sieniawy w 1832 r., k. 50; 8. „Miscella-
nea, czyli opisanie wypadków zaszłych w Galicyi […] w 1846 roku, k. 51–65; 9. 
„Do moich miscellaneów. Sieniawa 11 mają 1874”, k. 66–71; 10. „Nieco o Bro-
dzińskim Kazimierzu”, k. 72; 11. „Różności z przeszłości” dotyczące r. 1860, 
k. 73–74; 12. Luźne wspomnienia dotyczące lat 1819 – 1831, k. 75–77; 13. „Z pa-
miętników Druziewicza”. Wypis ręką Bronisława Zalewskiego, k. 78–81; 14. Bro-
nisław Zalewski, Drobne wypisy na temat dziejów Czartoryskich od 1387 – poł. 
XIX w., prób tworzenia ordynacji, genealogia Czartoryskich, k. 82–89.
66 Nikołaj Nowosilcow (1761–20 kwietnia 1838) – rosyjski polityk i wojskowy; 
pełniąc liczne funkcje we władzach zaborczych, był aktywizatorem działań anty-
wolnościowych.
67 24 maja 1829 r.
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storii. Dowiadujemy się na przykład, że część zbiorów obejmująca 
druki zagraniczne, w pełni uporządkowana, mieściła się w puław-
skim pałacu na dole, gdzie miała również swoją oddzielną czytelnię; 
że do majątku należała także drukarnia i litografi a powierzone opiece 
Karola Sienkiewicza – następcy Łukasza Gołębiewskiego. Ten z ko-
lei, po przybyciu do Puław wraz z biblioteką porycką, której zasób 
umieszczono w ofi cynie zwanej „skarbcową”, uporządkował ją i spo-
rządził katalog kartkowy. Pamiętnik potwierdza także kulturotwórczą 
i naukową rolę Puław, o której była już mowa: „Do tej to Biblioteki 
polskiej Puławskiej i do Świątyni Sybilli oraz do Domu Gotyckiego 
zjeżdżali się (zwłaszcza w czasie wakacji) ludzie uczeni”68. Zgodnie 
z relacją Druziewicza, kolejną zatrudnioną osobą był doskonale wy-
kształcony Franciszek Kozłowski, znający język polski, łaciński i nie-
miecki, sprowadzony przez Marię Wirtemberską69 do skatalogowania 
bogactw zgromadzonych w Świątyni Sybilli i Domu Gotyckim, gdzie 
m.in. znajdowały się także zbiory biblioteczne i do których miała do-
stęp tylko księżna.

Po raz kolejny obraz biblioteki powraca kilka stron później jako luź-
ne wspomnienie z czasów jej ewakuacji i dotyczy kościoła we Włosto-
wicach70, gdzie udało się, dzięki uprzejmości księdza Dobrzyńskiego71, 
ukryć część zbiorów, w tym także księgę gości odwiedzających Świą-

68 BCz, rkps 12240, t. 2, s. 13.
69 Maria Anna z Czartoryskich Wirtemberska (15 marca 1768–21 październi-
ka 1854) – córka Izabeli z Flemingów i Adama Kazimierza Czartoryskiego (?); 
po zdradzie narodowej, jakiej dopuścił się jej mąż, Ludwik Wirtemberski, wio-
dła samotne życie, oddając się działalności fi lantropijnej oraz kulturalnej; autorka 
pierwszej polskiej powieści romantyczno-psychologicznej Malwina, czyli domyśl-
ność serca (1816). Zob.: Maria Wirtemberska, [online] https://literat.ug.edu.pl/au-
tors/wirtem.htm, [dostęp: 2.09.2018]
70 Por. także sygn. 12236 i składkę „Włostowice” – znajduje się w niej spis rzeczy 
znalezionych u zmarłego proboszcza, księdza Dobrzyńskiego i dokument potwier-
dzający ich odebrania z dn. 28 lipca 1858 r. sporządzony przez Jaszowskiego. W za-
łączonym spisie znajdują się książki (w liczbie 69) zabrane i odesłane do Kancelarii 
Księcia Namiestnika w Warszawie, którym w owym czasie był Iwan Paskiewicz. 
Z listu Jaszowskiego z 28 lipca 1858 r. wynika, że książek i broni zabrać z Wło-
stowic nie mógł z powodu stanowczego zakazu zastępcy wójta, zasłaniającego się 
zakazami rządowymi.
71  Józef Dobrzyński – proboszcz kościoła we Włostowicach.
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tynię Sybilli oraz rękopisy, tarcze i chorągiew. Druziewicz wspomi-
na, że przekazane w depozyt zbiory zostały zamurowane w tajemnej 
skrytce, jednak „w kilka lat później Rząd Ruski wpadł do kościoła, 
odmurował miejsce wskazane przez złych i podłych – i zabrał wszyst-
ko do Lublina, a co było z broni stosownej, np. berdysz itp. do Zamo-
ścia odesłał. Z Lublina później odesłano do Warszawy”72. Informacje 
te potwierdzone są także w innych dokumentach przechowywanych 
w Bibliotece XX. Czartoryskich73, w których znajduje się spis rzeczy 
znalezionych u zmarłego 3 lipca 1853 rok proboszcza ks. Dobrzyń-
skiego, odebranych przez hr.hr. Zamojskich z Warszawy. O śmierci ks. 
Dobrzyńskiego i pozostałych rzeczach z Puław poinformował Jaszow-
skiego niejaki Amborski74. 

Kończąc notatkę o tej części zbiorów, bibliotekarz zanotował: 

(…) i ja zabrałem z Warszawy i przywiozłem do Sieniawy. Prócz książki powyż-
szej, w której zwiedzające osoby Sybille wpisywały swoje nazwiska i czas, w któ-
rym to było. Była tam i druga książka podobna – którą Gorczakow75 kazał oddać do 
Biblioteki Akademii Medyczno-Chirurgicznej w Warszawie76. 

Pomocą w odzyskaniu zbiorów włostowickich wykazał się Ludwik 
Malhomme77, na którego prośby zostały one wydane z kancelarii na-
miestnika w Warszawie: „Tych ksiąg było 13 kufrów, w takowe spako-
wałem i zabrałem z kancellaryi Pana Malhomma z Warszawy i – po-
mimo obawy – dowiozłem do Sieniawy”78.

Kolejna notatka biblioteczna dotyczy już ewakuacji zbiorów. 
Druziewicz odnotował rozkaz rosyjskiego generała, który nakazał 

72 BCz, rkps 12240, t. 2, s. 15.
73 BCz, rkps 12236, składka z napisem „Włostowice”.
74 Amborski – nauczyciel szkółki wiejskiej w Włostowicach.
75 Michał Gorczakow (1793–30 maja 1861) – generał wojsk rosyjskich, namiestnik 
warszawski.
76 BCz, rkps 12240, t. 2, s. 16.
77 Ludwik Malhomme (1798–ok. 1870) – pełnomocnik rodu Zamojskich. Zob. 
Malhomme Leon, [w:] PSB, t. 19, Warszawa−Kraków−Gdańsk 1974, s. 319–320.
78 BCz, rkps 12240, t. 2, s. 111.
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Maderskiemu79, pozostałemu w majątku do opieki nad bibliotekami, 
aby układał księgozbiór w paki, które następnie będą wywożone do 
Petersburga. Roztropny opiekun rozpoczął zatem swoją pracę od du-
bletów i zbiorów zdekompletowanych, wywiezionych przez Moskali 
w liczbie 48 pak i kufrów. Exodus zbiorów powstrzymał generał Julian 
Sierawski80, który po przepędzeniu najeźdźców nakazał dalsze pako-
wanie zbiorów i przewożenie ich za Wisłę, gdzie z kolei wspomniany 
już Maderski, Sienkiewicz i inni przepakowywali je i wysyłali do ma-
jątków w Dobiesławicach, Tuczempach oraz do Warszawy, do siedziby 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Podobne losy spotkały „rzeczy staro-
żytne” zgromadzone w Świątyni Sybilli i Domu Gotyckim – spako-
wane odsyłano do kościołów we Włostowicach i Kurowie, pałacyku 
na górze puławskiej i do Karczmisk. 

W dalszej części tego opisu przywołuje zasłyszane opowieści do-
tyczące przybycia kolejnych oddziałów zaborcy, ponieważ sam prze-
bywał wówczas w Warszawie. Generał rosyjski, znalazłszy na miej-
scu niejakiego Szmidta, wypytywał go o to, co się stało ze zbiorami, 
skoro były wszystkie opieczętowane przez Moskali i nagle większość 
z nich zniknęła, na co uzyskał odpowiedź, „że lud i wojsko wpadło 
i przez parę dni, wynosząc i uwożąc, zabrali wszystko”81. Pomimo 
wielu nalegań i zastraszania Szmidt pozostał przy tej wersji wydarzeń, 
co przyniosło niespodziewany skutek – generał pomny tego, że wiele 
zawdzięcza Czartoryskiemu z czasów, gdy ów przebywał w Petersbur-
gu, przyjął zeznania świadka za wiarygodne, komisyjnie sporządzono 
protokół i wrogie oddziały opuściły Puławy. Wraz z tym nastały oko-
liczności umożliwiające dalszą ewakuację zbiorów, którymi zawiady-
wała z Warszawy księżna Sapieżyna: „Obecna w Warszawie Księżna 
Anna Sapieżyna Matka Księżnej Wojewodziny, poruczyła mi zajęcie 
się wywiezieniem sprowadzonej z Puław bibliotekę i archiwum, a to 

79 Maderski – pisarz puławski.
80 Jan Kanty Julian Sierawski (1777–1849) – generał Wojska Polskiego, żołnierz 
powstania kościuszkowskiego, Legionów Polskich, kampanii napoleońskich i 
powstania listopadowego. Z. Zacharewicz, Sierawski Jan Kanty Julian, [w:] PSB, 
t. 37, Warszawa−Kraków 1996–1997, s. 323–329.
81 BCz, rkps 12240, t. 2, s. 88.
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do granic Galicyi ku Sieniawie”82. Tak więc za jej poleceniem i naka-
zem zwoził ruchomości z Końskowoli, Zakrzowa, Radzynia, Wisznic, 
Zakrzówka, Klemensowa i Celejowa. 

Po wypełnieniu tych zadań wrócił do transportu bibliotek ewaku-
owanych z Puław, a złożonych w Górze Puławskiej, skąd niewielka 
część trafi ła do wspomnianych już Dobiesławic i Tuczemp, zaś reszta 
do warszawskiej siedziby Towarzystwa Przyjaciół Nauk, zwanej „Sta-
szycem”: 

Tam to chodziłem w dzień z latarnią i przepakowywałem z wielkich pak, któ-
rych niełatwo było dźwigać. I tak częściami wywoziłem pod imieniem, że to są 
rzeczy Ordynata Zamoyskiego. Niby to z Warszawy z pałacu błękitnego. To dalej 
tłomacząc się niejednemu, że z Maciejowic, czyli z Podzamcza. I tak wywoziłem 
do Klemensowa i dalej ku granicy Galicyi, Sieniawy i do samej Sieniawy (przemy-
cając granicę). Trwało to ze 3 lat. Po kilka razy wpadał rząd na ślad. Zsyłał Komi-
ssyię, ale jakoś udało się wywinąć. Złe przeminęło i uszło83. 

Wspominając jedną z takich „komissyi”, przywołuje tę, która mogła 
okazać się zgubna dla całego przedsięwzięcia i jego uczestników. Otóż 
gdy wyjechał z kolejnym transportem, Błażej – jego pomocnik, zanie-
mógł. Wtedy to księżna Sapieżyna poleciła to zadanie p. Michalskiemu 
– wojskowemu zatrudnionemu w Teofi lowie, nakazując mu przepako-
wanie książek z większych skrzyń do mniejszych, by na Druziewi-
cza, po powrocie do Warszawy, czekały już kolejne transporty gotowe 
do wywiezienia. Nakazała przy tym zachowanie maksymalnej dys-
krecji. Ten, nie mogąc sobie sam poradzić, bo skrzynie były wielkie 
i ciężkie, wziął swojego służącego, zakładając, że skoro ma wyjechać 
na Wołyń razem z nim, to nie zdąży nikomu opowiedzieć o tym, co 
robił. Niestety, wśród pak znajdowała się także skrzynka z osobistą 
bronią księcia wojewody. Odkrył to Michalski, ale zauważył i służą-
cy. Za posiadanie broni w owym czasie bezwzględnie groziła kara 
śmierci. Przepakowawszy broń w inny kuferek, miał ją Michalski 
na polecenie księżnej dostarczyć do jej mieszkania – naprzeciwko pa-
łacu Staszica, gdzie było wszystko składowane. Michalski posłał tam 

82 BCz, rkps 12240, t. 2, s. 101.
83 Ibidem, s. 103.
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swego sługę. Księżna niewiele myśląc, wraz ze służącą Ożarowską 
wypakowały broń, przepakowały ją i zakopały w ogródku za pała-
cem, kuferek położyły pusty w garderobie. Służący zaś przekazał in-
formację o broni swemu bratu czy szwagrowi, a ten doniósł do władz. 
W kilka dni później w pałacu Staszica i pałacu Sapieżyny pojawili 
się żołnierze z nakazem rewizji oraz rozkazem wydania im Michal-
skiego i otwarcia siedziby Towarzystwa Przyjaciół Nauk, gdzie w ku-
frach i pakach przechowywana jest broń. Księżna wielce zdziwiona 
odpowiedzieć miała, że ona jako kobieta nigdy broni nie posiadała, 
ale posłała do Michalskiego. Tymczasem w obawie przed rozpozna-
niem zbiorów Czartoryskich przez żołnierzy – miały wybity herb 
na oprawach – pojechała do „pani hrabiny”84, związanej z generałem 
moskiewskim Witem85 i uprosiła, by wojsko nie przeglądało dokładnie 
książek i uważało na nie. To polecenie generała przekazała żołnierzom 
– przerzucili kilka pak, nie zwracając uwagi na to, jakie i czyje książ-
ki przerzucają. Odeszli, nie znalazłszy broni. Tym samym w opałach 
znalazł się donosiciel, który znowu zarzekał się, że kufer taki a taki 
z bronią wynosił. Księżna wraz ze służącą wypełniły ów kufer meta-
lowymi etui na mapy i mapami i zapieczętowały go, na wzór pozosta-
łych zbiorów, tą samą pieczęcią. I tym razem komisja nic nie znalazła. 
Donosiciela ukarano, natomiast wojsko wzięło jeszcze Błażeja na prze-
słuchanie, jednak i tym razem księżna wystarała się o jego uwolnienie. 

Podobne wydarzenie miało miejsce w Klemensowie, gdzie utwo-
rzono skład ruchomości zwożonych z innych posiadłości, lecz i tym 
razem księżna, z właściwą sobie rozwagą, zażegnała katastrofę.

Druziewicz, dowiedziawszy się o przebiegu rewizji związanych 
ze zbiorami puławskimi w Warszawie po powrocie do Sieniawy, po-

84 Prawdopodobnie chodzi o Karolinę Rozalię Teklę Sobańską z domu Rzewuską 
(1793/1795–1885) – hrabinę, żonę Hieronima Sobańskiego, związaną z policją car-
ską, kochankę Iwana Osipowicza de Witta, z którym, poza romansem, łączyły ją 
także wspólne, ważne dla Rosji interesy. Z. Sobolski, Sobańska Karolina Rozalia, 
[w:] PSB, t. 39, Warszawa−Kraków 1999–2000, s. 411–412.
85 Iwan Osipowicz de Witt (1781–1840) – rosyjski generał, gubernator Warszawy 
od 1831 r.; powołał Komisję Śledczą dla Przestępców Politycznych, której zada-
niem było wykrywanie wszelkich działań konspiracyjnych na terenie zaboru rosyj-
skiego, znany był z okrucieństwa wobec patriotów. Wielokrotnie zmieniał poglądy 
polityczne.
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wziął zamiar ucieczki zagranicę, jednak Stanisław Piegłowski, pleni-
potent księstwa, odradził mu ten krok i uspokoił, że złe już minęło86. 
Powrócił zatem autor do swego podstawowego działania – wywożenia 
zbiorów z terenów Królestwa do Galicji. Kolejno zabierał depozyty 
z Sybilli złożone w Kurowie u tamtejszego księdza Pieńkowskie-
go, który, obawiając się represji ze strony władz zaborczych, nalegał 
na odebranie kosztowności. Przy pomocy okolicznych zarządców 
i fornali część trafi ła wpierw do Klemensowa, zaś stamtąd, poprzez 
Ułazów i Cieszanów do Wysocka, część zaś prosto do Sieniawy. Po-
nadto z relacji bibliotekarza wynika, że partie zbiorów (pojedyncze 
zbiory) zabierała ze sobą księżna Sapieżyna, wywożąc przez Piskoro-
wice do Krasiczyna87, skąd trafi ły do Paryża, podobnie jak i fragmen-
ty wywożone do Francji z Sieniawy. 

Kolejne paki i skrzynie, zgodnie z relacją pamiętnikarską Druziewi-
cza, pojechały do Krakowa, a stamtąd, w myśl obowiązujących prze-
pisów, do tzw. cenzury we Lwowie, gdzie, przeleżawszy jakiś czas, 
trafi ły do Sieniawy. Część z nich jednak powróciła z zastrzeżeniem, że 
występujący o ich zwrot Leon Sapieha88 „je zachowa u siebie pod za-
mknięciem, żeby nie rozpowszechniać”89. W tym samym czasie część 
zbiorów przewieziona do Dobiesławic, majątku księżnej Sapieżyny, 

86 BCz, rksp 12240, t. 2, s. 103–106.
87 Por. także sygn. 12236, gdzie w składce „Krasiczyn” znajduje się Spis różnych 
Starożytności z Domu Gotyckiego i Sybilli znajdujących się w Krasiczynie, w któ-
rym pod koniec jest informacja i szczegółowy wykaz 45 dyplomów (w tym kilka 
pieczęci), 31 książek z Domu Gotyckiego, 27 książek mahoniowych z portretami 
i 37 pozycji pism rozmaitych. Tam również Spis książek i broszur, jakie otrzymałem 
w Krasiczynie – jako zwrot Biblioteki Księcia Władysława Czartoryskiego, bo po-
chodzące z Puław – w dniu 20 sierpnia 1878 r. – 42 numery, oraz notatka Druziewi-
cza: „Czterdzieści dwie książek i broszur a pozostałe jeszcze w Krasiczynie książki 
z numerami katalogu Biblioteki puławskiej D. 57, D.247, 623, 730, 1245, 1959, 
2173, 2175, 2171, 2320, 5698, 5700, 5707 i 1747 w ilości sztuk 13-cie i prócz tych 
z n-rami 1747 i 2086 okazały się inne tytuły, a przez to nie wydano mi ich. Można 
sądzić, że w Krasiczyńskim księgozbiorze jest więcej książek broszur i może z rze-
czy starożytnych – bo mi nie pozwolono przejrzeć Biblioteki”.
88 Leon Sapieha (18 września 1803–1 września 1878) – książę, dowódca powstania 
listopadowego, aktywista polityczny i gospodarczy. S. Kieniewicz, Sapieha Leon, 
[w:] PSB, t. 35, Wrocław 1994, s. 76–81.
89BCz, rkps 12240, t. 2, s. 113.
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trafi ła, w wyniku jego sprzedaży, w ręce Jana Zamoyskiego90, później 
zaś w posiadanie księcia Leona Sapiehy. W końcu paki odnalazły się 
w Kozłowie, w innym majątku J. Zamoyskiego. W 1861 roku, podczas 
jednej z wspomnianych już wypraw bibliotecznych udało się Druzie-
wiczowi z pomocą W. Czartoryskiego odzyskać stamtąd skarby Puław. 

Taki obraz ewakuacji zbiorów puławskich przedstawił K. Druzie-
wicz, wieloletni pracownik Czartoryskich i jeden z odnowicieli świet-
ności biblioteki rodowej. W ostatniej z notatek zamieszczonych w pa-
miętniku, a dotyczącej zasobu bibliotecznego, bibliotekarz wymie-
nia jeszcze raz Klemensów, Warszawę i Paryż jako główne miejsca, 
gdzie trafi ały zbiory, niemniej jednak spora ich część była odsyłana 
do Sieniawy, gdzie zamierzano stworzyć centrum kulturalno-naukowe 
na miarę puławskiego91. Reasumując losy i stan biblioteki w 1869 roku 
bibliotekarz dopisał: „Wszakże wyznać muszę, że wiele z książek 
i manuskryptów oraz z zbiorów starożytnych brakuje”92. 

Stan biblioteki puławskiej i prace z nią związane po przewiezie-
niu do Sieniawy przedstawiają spisy sporządzone przez Druziewi-
cza oraz dzienniki czynności bibliotecznych skrupulatnie przez nie-
go wypełniane. Niewątpliwie jednak pamiętnik spisany z inspiracji 
A. Czartoryskiego przez uczestnika wydarzeń stanowi bezcenne źródło 
do dalszych rozważań nie tylko na temat historii jednego z najwięk-
szych księgozbiorów rodowych w Polsce, lecz także dziejów i działal-
ności rodu Czartoryskich, szczególnie zasłużonego dla materialnego 
dziedzictwa kulturowego.

Agnieszka Fluda-Krokos

90 Jan Zamojski (1802–1879) – hrabia, dyplomata, właściciel Kozłówki; 
Jan Zamoyski – Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, [online] https://www.
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91 Por. J. Nowak, Ordynacja sieniawska książąt Czartoryskich. Plany − zamierzenia 
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Bajka o zajączku, lisie i kogutku, czyli jak pamiętać 
o historii1

Bajki z Auschwitz

O bajkach z Auschwitz powstało już sporo artykułów w związku 
z pojawieniem się w 2009 roku na rynku wydawniczym książki Bajki 
z Auschwitz2, czyli zbioru sześciu reprintów wspomnianych tekstów, 
powstałych na terenie niemieckiego nazistowskiego koncentracyjne-
go obozu Auschwitz, tworzonych w ówczesnych ciężkich warunkach 
przez grupę więźniów.

Należy przypomnieć, że praca ta uchodziła w obozie za nielegal-
ną, groziły za nią poważne represje, także śmierć (podobną działal-
ność uznawano za sabotaż)3. Materiały, tj. farby, papier zdobywano 
w esesmańskich biurach, do których część z więźniów miała dostęp. 
Dotąd nie dowiedziono, by w którejś z ocalałych bajek znajdowało się 
drugie dno historii (np. zakodowane informacje), ukryte przed dziecię-
cą wyobraźnią.

Bajki te charakteryzują się pewną niedoskonałością, o czym będzie 
mowa w dalszej części artykułu, ale należy pamiętać, że malujący 

1 Artykuł powstał w ramach grantu IGA.
2 Bajki z Auschwitz, red. J. Pinderska-Lech, J. Mensfeld, Oświęcim 2009.
3 J. Kulasza, Bajki z Auschwitz, „Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia − Kultura”, 
nr 23, Oświęcim 2010, s. 7.
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lub kaligrafujący więzień musiał być wiecznie czujny, aby nie został 
przyłapany na tej pracy przez esesmana lub kapo, wiele czynników 
wytrącało pracującego ze skupienia i przez to utwory nie są idealne. 
Uważa się, że potajemnie udało się wykonać około 50 egzemplarzy4. 
Poszczególne bajki różniły się jednak między sobą, np. dodatkowy-
mi strofami, załączonymi dedykacjami czy kolorami postaci. Z każ-
dym utworem łączy się indywidualna historia o ogromnym znaczeniu 
emocjonalnym, ważna jest również droga, jaką przebyła książka, aby 
w końcu dostać się w ręce najbliższych.

Gotowe książeczki najpierw wynoszono potajemnie z biura, a po-
tem przekazywano zaufanym robotnikom cywilnym, aby dostarczyli 
utwory pod wskazane adresy. Stanisław Bęć, nieżyjący już dziś były 
więzień KL Auschwitz, który brał czynny udział w tym przedsięwzię-
ciu, nie pamiętał nazwisk poszczególnych osób, ale podziwiał ich od-
wagę, podkreślając, że ryzykowali wszystkim, aby spełnić życzenie 
więźnia, które mogło być jego ostatnim5. W przypadku egzemplarza 
Bajki o zajączku, lisie i kogutku wysłanego przez Bernarda Świerczy-
nę swojemu synowi, Felicjanowi, niesamowite jest już to, jak książecz-
ka dostała się w ręce dziecka.

Bajka Bernarda Świerczyny

Warto w tym momencie napisać parę słów o postaci Bernarda 
Świerczyny. Od lat szkolnych należał do wielu organizacji, m.in. był 
w Związku Harcerstwa Polskiego, zdobywał kwalifi kacje wojskowe, 
ale i poszerzał literackie zainteresowania, na przykład został redakto-
rem gimnazjalnego tygodnika6. Był podporucznikiem rezerwy piecho-
ty Wojska Polskiego, który po kampanii wrześniowej zaczął działać 
w konspiracji7. Stał się żołnierzem Związku Walki Zbrojnej, czynnym 
członkiem i współorganizatorem ruchu oporu działającego na terenie 

4 Bajki z Auschwitz, http://auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/bajki-z-auschwitz,1024.
html [dostęp: 12.08.2019].
5 J. Kulasza, Bajki z Auschwitz, op. cit., s. 10.
6 J. Kantyka, Bernard Świerczyna ps. „Max” (1914−1944), Katowice 1994, s. 20.
7 I. Strzelecka, Mężczyźni – transport z 18 lipca 1940 roku, [w:] Księga Pamięci, 
red. F. Piper, I. Strzelecka, t. 1, Warszawa−Oświęcim 2002, s. 246−247.



 287 

„Bajka o zajączku, lisie i kogutku“, czyli jak pamiętać o historii

KL Auschwitz. Z obozu nie wrócił. Pośmiertnie uhonorowano go 
licznymi odznaczeniami. W Mysłowicach, gdzie spędził większą część 
swojego życia, mieszkańcy wciąż dbają o pamięć Bernarda Świerczy-
ny. Jego imię zyskała m.in. jedna z ulic oraz szkoła. Również rodzina 
Felicjana stara się szerzyć wiedzę o Bernardzie. Córka Felicjana pisała 
pracę dyplomową o swoim dziadku, sam Felicjan niezmiennie od wie-
lu lat zaangażowany jest m.in. w działalność szkoły i Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Po raz pierwszy o Bajce o zajączku, lisie i kogutku usłyszałam 
w 2014 roku, dzięki materiałowi udostępnionemu przez Bibliotekę 
Śląską w Katowicach8, ale do dnia dzisiejszego jestem pod wraże-
niem tej historii. To dlatego w moim artykule znajdzie się miejsce 
głównie dla tej bajki, mimo że każda opowieść dotycząca sześciu 
ocalałych utworów jest cenna i warta upowszechnienia. Pokrótce 
to opowieść o miłości, szczęśliwym, a zarazem smutnym zbiegu 
okoliczności, ale przede wszystkim o pamięci i poświęceniu silniej-
szym niż kolczaste druty.

Bajka o zajączku, lisie i kogutku opowiada historię zajączka, które-
go chatkę podstępem zajął lis. Pisana jest wierszem (ośmiozgłoskow-
cem), o dokładnych rymach. Powstała na bazie czeskiej książeczki 
znalezionej przez więźniów w pobliżu magazynów Kanady (na tere-
nie Birkenau), ale jej morfologicznych korzeni należy doszukiwać się 
po stronie rosyjskiej (m.in. Władimir Propp wspomina o bajce Chatka 
z łyka,  chatka z lodu9). Praca nad polskimi wersjami co najmniej sied-
miu wybranych bajek10 trwała mniej więcej w okresie od 1942 do 1944 
roku (trudno dziś określić jednoznacznie czas). Do tej pory ustalono, 
że pracowało nad nimi co najmniej dwudziestu siedmiu więźniów. Ich 
tłumaczeniem zajmował się Stanisław Bęć (pomagali mu w tym Wil-

8 Nagranie z Felicjanem Świerczyną, Filmoteka Śląskich Portretów Mówionych, 
Katowice 2013 http://fi lmoteka.bs.katowice.pl/?page_id=47&page=4.[do-
stęp: 28.11.2019]
9 W. Propp, Nie tylko bajka, tł. D. Ulicka, Warszawa 2000, s. 198.
10 Współcześnie wiadomo, że pracowano nad siedmioma utworami: 1) Bajka 
o przygodach czarnego kurczątka, 2) Bajka o zajączku, lisie i kogutku, 3) O wszyst-
kim, co żyje, 4) Opowieści kota uczonego, 5) Wesele w Osach Wielkich, 6) Olbrzym 
samolub, 7) Kwiat paproci (nieodnaleziona).
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helm Kapal oraz inni czescy więźniowie)11, dzielono pozostałe czyn-
ności polegające m.in. na ilustrowaniu, pisaniu czy oprawianiu goto-
wych utworów. Mimo że w pracę nad bajkami zaangażowanych zosta-
ło wielu więźniów, prawdopodobnie Bernard przyczynił się znacząco 
do ostatecznej formy przynajmniej części z nich, szczególnie w przy-
padku omawianego tutaj utworu. Jerzy Brandhuber, były więzień 
KL Auschwitz wspomina, że Bernard sam ją opracowywał12. Według 
badacza Jana Kantyki, Bernard od lat szkolnych ujawniał ewidentny 
talent pisarski13, jako młody człowiek pisał m.in. wiersze, nowele czy 
nawet powieść, które to prace znajdują się w prywatnych zbiorach Feli-
cjana. Niektóre były wysyłane na konkursy lub wydawane w przedwo-
jennych gazetkach szkolnych. To dowodzi, że Bernard mógł mieć zna-
czący wpływ przynajmniej na wierszowaną formę „oświęcimskich” 
bajek oraz na dobór użytych słów.

Na bazie siedmiu bajek powstawało więcej wersji, ponieważ każ-
dy z więźniów próbował zindywidualizować wybrany utwór, dodając 
m.in. strofy, ilustracje, dedykację, kolorując postaci według własnego 
uznania, zanim przekazał książkę w długą podróż do swoich bliskich. 
Józef Drożdż uważa, że wykonał cztery fotokopie stykowe Bajki o za-
jączku, lisie i kogutku, ale można przypuszczać, że powstało ich wię-
cej. Wiadomo, że utwory o tym tytule zostały przesłane do rodzin 
Stanisława Bęcia, Alojzego Kotulka, Jana Czarneckiego oraz Artura 
Krzetuskiego (ta wersja zaginęła)14. Ojcowie przesyłali bajki do swo-
ich dzieci, ale także do rodzin, które brały udział w akcji pomocy 
więźniom, w ramach podziękowania. W ten sposób Bajka o zajączku, 
lisie i kogutku trafiła do rąk pięcioletniej Alojzy Kotulek (jej mat-
ka Elżbieta razem z Wandą Kondziołek pełniły rolę łączniczek po-
między więźniami a ludnością cywilną, przekazywały listy, grypsy, 
żywność lub lekarstwa)15. Warto pamiętać, że niektóre egzemplarze 

11 J. Kulasza, Bajki z Auschwitz-Birkenau, https://dziennikzachodni.pl/bajki-z
-auschwitzbirkenau/ar/101692 [dostęp: 08.09.2019].
12 APMA-B, zespół Oświadczeń, relacja J.A. Brandhuber, t. 78, s. 225.
13 J. Kantyka, op. cit., s. 20.
14 J. Kulasza, O pisaniu i „wydawaniu” bajek w KL Auschwitz,  „Zeszyty Oświę-
cimskie” nr 23, Oświęcim 2002, s. 138−139.
15 Idem, Bajki z Auschwitz, op. cit., s. 10.
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wysłanych utworów nigdy nie dotarły do adresatów, pomimo starań 
osób zaangażowanych.

Do domu na ul. Mikołowską 32 w Mysłowicach książeczka z histo-
rią o zajączku trafi ła jesienią 1943 roku16 w dość nietypowy sposób. 
Przyniósł ją ofi cer SS ukrytą w niemieckim słowniku mitów greckich. 
Wycięto kilka stron na niewielką książeczkę o wymiarach 11x9 cm. 
Nie wiadomo, kim był człowiek, który przekazał pakunek i czy wie-
dział, co znajdowało się w środku. Na pierwszej stronie księgi widnia-
ła dedykacja, która mogła naświetlić tę sytuację, jednak matka Felicja-
na, Adelajda, wyrwała ją po wojnie (bojąc się represji za esesmański 
prezent). Niemiecka księga do dziś znajduje się w prywatnych zbiorach 
Felicjana. Oryginał bajki został przekazany Państwowemu Muzeum 
Auschwitz-Birkenau w 1996 roku (można podziwiać ją na bloku 25 
na terenie dawnego Auschwitz I), dzisiaj w rękach Felicjana znajduje 
się jej fotokopia.

Gdy książeczka dotarła do Mysłowic, Bernard w tym czasie wciąż 
przebywał w KL Auschwitz (od 18 lipca 1940 roku), działając nieprze-
rwanie w ruchu oporu, w którym organizował m.in. ucieczki (działał 
pod pseudonimem „Max” lub „Benek”). Dnia 6 stycznia 1943 roku 
w jego komandzie (magazyn odzieży więźniarskiej)17 odbyła się egzeku-
cja, podczas której wymordowano wielu więźniów, głównie członków 
ruchu oporu, łącznie z osobami zwerbowanymi do współpracy przez 
samego Bernarda. Prawdopodobnie dlatego jeszcze na początku roku 
1943 przekazał część swoich obowiązków, czując, że może skończyć 
tak samo18. Bardzo dobrze orientował się również w aktualnej sytuacji 
na froncie, będąc w stałym kontakcie ze światem zza drutami, dlatego 
przeczuwał, że Niemcy mogą np. wymordować cały obóz, wycofując się 
z okupowanych ziem polskich. Wreszcie zdecydował się na ucieczkę (ale 
mógł to być także odgórny rozkaz ZWZ). Dnia 27 października 1944 
roku wraz z czterema współwięźniami schował się pod stertą brudnej 
bielizny w ciężarówce zmierzającej do pralni w Bielsku-Białej (w po-
dobnych wyjazdach uczestniczył już wcześniej). W plan zaangażowany 
był także esesman Johann Roth, jak się okazało później – próbował wku-

16 Ibidem.
17 I. Strzelecka, op. cit., s. 245.
18 APMA-B, zespół Oświadczeń, relacja E. Halek, t. 78, s. 38.
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pić się w łaski więźniów, aby w dogodnym momencie donieść o wszyst-
kim władzom obozowym. To on zdradził, kierując ciężarówkę wprost 
pod blok 11, a nie przez bramę obozową. W tym czasie dwóch ucieki-
nierów popełniło samobójstwo zażywając cyjanek, dobrze wiedząc, co 
przyniesie przyszłość, reszta została osadzona na wspomnianym wyżej 
bloku. Bernarda powieszono razem z piątką współwięźniów posądzo-
nych o konspirację podczas ostatniej publicznej egzekucji w KL Au-
schwitz, 30 grudnia 1944 roku, parę dni przed wyzwoleniem. W wielu 
powojennych relacjach ocalonych przewija się ten dzień – wspominają 
więźnia pełnego odwagi, który w ostatnich minutach życia krzyczał 
„Niech żyje Polska!”. Na ścianie w celi 28 bloku 11, gdzie go przetrzy-
mywano widnieje wiersz jego autorstwa, niedostępny oczom turystów. 
To przejmujące pożegnanie Bernarda z życiem, testament potwierdzają-
cy jego hart ducha, odwagę oraz miłość do Ojczyzny:

Chciałem tylko być człowiekiem,
Nie bezduszną składnią cyfr.
Byt swój z przyszłym związać wiekiem,
Dziejów przyszłych poznać szyfr.
Zdradą przemoc mnie pojmała
I zamknęła pośród krat,
Lecz honoru nie złamała,
Nawet go nie złamie kat19.

Niżej napis w języku łacińskim, z podpisem: Bernd. Świercz. oraz 
datą 27 grudnia 1944 roku, czyli trzy dni przed wspomnianą egzeku-
cją. To ostatnia pamiątka.

Bajka o zajączku, lisie i kogutku

Stanisław Bęć przekazał jedną z wersji Bajki o zajączku, lisie i ko-
gutku stworzonej w KL Auschwitz swojemu synowi Andrzejowi (w de-
dykacji: dla Boby). Ta wersja została wydrukowana we wspomnianym 
na początku artykułu wydaniu zbiorowym Bajek z Auschwitz. Wersja 

19 A. Cyra, Pozostał po nim ślad, http://cyra.wblogu.pl/pozostal-po-nim-slad.html 
[dostęp: 08.09.2019].
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Bernarda nie była jeszcze nigdy publikowana, mimo że na stronach in-
ternetowych oraz w różnych czasopismach możemy przeczytać kilka 
wiadomości na jej temat. To sprawia, że utwór ten nie jest zapomniany, 
ale nie wszystkie fakty z nim związane są powszechnie znane, zwłasz-
cza dotyczące odmiennego zakończenia. Często także mylnie uważa 
się obie wersje za jednakowe.

Z tego względu warto porównać ze sobą oba zachowane warianty Baj-
ki o zajączku, lisie i kogutku. Książeczka przekazana Felicjanowi różni 
się nieznacznie od wersji, którą dostał Andrzej. Bajka Bęcia charakte-
ryzuje się powtarzalnością, występują w niej zaklęcia, przywoływane 
wielokrotnie formuły, faworyzowanie uważanej za magiczną liczbę trzy, 
czyli wszystko, co możemy odnaleźć w tradycyjnej baśni. Inaczej dzieje 
się w bajce Bernarda, która stara się przełamać baśniową konwencję.

Rysunki występujące w książeczce zostały skopiowane z czeskie-
go oryginału, prócz obrazka na okładce, którego autorem jest Alfred 
Przybylski. Przedstawia głównych bohaterów: rozpaczającego na pniu 
zajączka, koguta oraz czającego się niedaleko lisa. Za resztę ilustra-
cji odpowiadali m.in. Marian Moniczewski oraz Mieczysław Kościel-
niak20, którzy do swej pracy używali akwareli. Więźniowie często 
sami chcieli kolorować załączone obrazki, dlatego większość utworów 
różni się wyraźnie kolorystyką, co widoczne jest również w obu wer-
sjach omawianego tutaj utworu.

W obu wariantach Bajki o zajączku lisie i kogutku pojawiają się nie-
wielkie różnice, np. zamiast wersu „Spodobał mu się dom z kory”21 
w wersji Bernarda mamy: „Dom spodobał mu się z kory”, brak lub 
nadmiar przecinków czy myślników (czasami stawianych dość cha-
otycznie), odmienne barwy użyte w inicjałach rozpoczynających tekst 
na danej stronie itd. Wersja Bernarda jest mniej barwna, co wzmacnia 
poważny charakter tekstu, mimo że wciąż mamy do czynienia z baj-
ką dla dzieci (m.in. strona trzecia pozbawiona jest kolorów), w prze-
ciwieństwie do wersji Bęcia, gdzie również tytuł oraz liczne inicjały 
charakteryzują się wesołymi odcieniami.

Odmienność w kolorystyce ilustracji mocno odróżnia obie wer-
sje od siebie, co szczególnie uwidocznia się m.in. na stronie szóstej: 

20 J. Kulasza, Bajki z Auschwitz, op. cit., s. 8.
21 Bajki z Auschwitz, red. J. Pinderska-Lech…, op. cit., s. 30.
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obrazek przedstawiający zajączka, jego dom oraz dwa psy. U Bęcia 
to brązowe psy na tle ciemnej zieleni, u Bernarda zostały obdarzo-
ne większą ilością szczegółów: jeden z psów jest szary, drugi nie-
biesko-biały, jak wilk, lecz jednemu z nich brakuje czerwonej farby 
na zwisającym z pyska języku. Namalowana chatka jest wyraźniej-
sza, trawa zyskuje kontrast poprzez użycie jaśniejszego oraz ciem-
niejszego odcienia, dodane są również czerwone kwiatki przy domku. 
Zając występujący u Bęcia ubrany jest w czerwone spodenki i nie-
bieską bluzkę, u Bernarda – zielone spodenki i niebieską bluzkę (na 
stronie szóstej w granatową bluzkę, przez zmianę kolorów lub zbyt 
duże ich użycie).

Warto przypomnieć, że zarówno u Bęcia, jak i Bernarda część z ry-
sunków wydaje się niedopracowana, niekiedy użyte kolory wychodzą 
poza obręb zarysowanych postaci, mylona jest kolejność kolorów (np. 
na pierwszym rysunku u Bernarda lis ma zbyt ciemne futro, przez co 
wygląda jak czarna plama z jasnym ogonem), co spowodowane jest 
ciężkimi warunkami, w jakich powstawały te prace. Pomimo pewnych 
niedoskonałości, już oglądając bajki po raz pierwszy, można dojrzeć 
ich niezaprzeczalne walory artystyczne oraz talent ilustratorów.

Ilustracje oraz ich kolejność są w przeważającej części takie 
same w obu wersjach, z wyłączeniem ostatnich kart, co ma związek 
ze zmianą zakończenia bajki. U Bernarda brak jest statecznego obraz-
ku lisa na tle lasu, który występuje u Bęcia, został on zastąpiony kogu-
tem walczącym na grzbiecie uciekającego lisa. Obrazek zajączka i ko-
guta przy odzyskanym domku z położoną obok kosą został u Bernarda 
przedstawiony jako scena wieńcząca bajkę (z rysunku usunięto kosę, 
dodano inny tekst). Zwycięską scenę ukazuje karta przedstawiająca 
dumnie kroczących koguta i zajączka (rysunek załączony jako ostatni 
u Bęcia). Ostatnia i przedostatnia karta zostały u Bernarda przestawio-
ne, ale tekst z ostatniej strony pozostał niezmieniony.

Głównymi bohaterami obu wersji bajki są zwierzęta, zajączek i lis. 
Zajączek mieszka w domku z kory, lis z lodu, który rozpuszcza się, 
gdy tylko przychodzi cieplejsza pora roku. Zajączek lituje się nad nim 
i zaprasza go do swojego domu, ale lis podstępem zawłaszcza sobie 
jego dom. Od tej pory zajączek skazany jest na tułaczkę, podczas któ-
rej spotyka zwierzęta, starające się mu pomóc w odzyskaniu chatki, 
jednak sukces odnosi dopiero kogut.
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Pozbawiony swojej chatki zajączek rozpoczyna wędrówkę po świe-
cie („a mnie wygnał w cztery światy” – występuje w obu wersjach), 
której celem jest odnalezienie sposobu na odzyskanie domu. Najczę-
ściej moment ten w bajce jest specyfi cznym okresem prób, podczas 
którego bohater dorośleje, zdobywa doświadczenie, by potem sam 
mógł zmierzyć się ze swoim problemem22, tymczasem zajączek po-
szukuje zwierząt, które mu pomogą powrócić do początkowego stanu 
rzeczy, ale w nim samym nie zachodzą żadne przemiany wewnętrzne. 
Warto zauważyć, że włóczęga zajączka mogła przypominać więźniom 
KL Auschwitz ich sytuację – oni również tęsknili za domem, z którego 
zostali wygnani siłą i skazani na tułaczkę po więzieniach i obozach 
koncentracyjnych. Nic dziwnego, że spośród różnych bajek wybrali tę, 
aby zobrazować małemu czytelnikowi namiastkę własnych dziejów.

Zajączek każdemu z napotkanych zwierząt relacjonuje, co się wyda-
rzyło. Zawsze jest to ta sama formuła, do której dodawane są imiona 
zwierząt po każdej nieudanej próbie wypędzenia lisa. U Bernarda gdy, 
pojawia się kogut, zajączek odpowiada tak:

[…] „Chatkę małą
Miałem zbudowaną z kory.
Miałbym chatkę do tej pory,
Ale lisek wszedł do chaty,
A mnie wygnał w cztery światy.”
Pieski przed nim dały nura,
Miś ni byczek nic nie wskórał,
Nikt mi pomóc nie jest w stanie”.

U Bęcia to podsumowanie ma charakter wyliczanki:

„Oj to nie tak łatwo będzie!
Psy mówiły też: wypędzę!
Niedźwiedź mówił: ja wypędzę!
Byk się chwalił: ja wypędzę!
I uciekli. […]23

22 A. Baluch, Archetypy literatury dziecięcej, Wrocław 1993, s. 73.
23  Bajki z Auschwitz, red. J. Pinderska-Lech…, op. cit., s. 39.
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Trzy próby odzyskania domu zawodzą, dopiero czwarty bohater, 
za pomocą podstępu (zastraszania, podobnie jak wcześniej lis), wywa-
bia złego zwierzaka na zewnątrz. Często pojawiająca się w baśniach 
liczba trzy ma tu charakter magiczny, podobnie jak wypowiadane 
przez lisa zaklęcie, mające na celu odpędzenie zwierząt spod chatki. 
U Bęcia brzmi ono tak:

„Jak na ciebie z pieca skoczę,
Uderzeniem łeb zamroczę,
Będą tak jak czarne wrony
Kudły latać na wsze strony!”.24

U Bernarda zmiana występuje w początkowej sentencji: „Jak na was 
z góry skoczę” lub „Jak ja tobie na kark skoczę”, reszta pozostaje nie-
zmienna, ale została użyta nie trzy razy, jak w przypadku klasycznych 
wersji oraz Bęcia, tylko dwa (przy spotkaniu z psami oraz niedźwie-
dziem). Również zwierzęta starające się pomóc zajączkowi używają 
podobnej formuły, która jednak za każdym razem zawodzi:

„Hej, ty lisie! Precz z tej chatki!
Pakuj prędko swe manatki
I uciekaj gdzie pieprz rośnie!”

W obu wersjach na drodze zajączka pojawiają się te same postaci: 
dwa psy, niedźwiedź, byk oraz kogut, ale z każdym zwierzęciem lis 
rozprawia się inaczej. U Bęcia zły bohater odgania pomocników za-
jączka za pomocą tego samego zaklęcia. 

U Bernarda pojawia się inne rozwiązanie. Owszem, gdy psy starają 
się pomóc zajączkowi, sytuacja rozgrywa się podobnie jak u Bęcia, 
jednak przy niedźwiedziu, lis korzysta z fortelu, zawczasu przygoto-
wując się na starcie:

Więc wracają… Chytry lisek
Ich zobaczył. Na półmisek
Nalał trochę kleju z miodem.

24 Ibidem, s. 35.
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Miś to poczuł mimochodem
W tej miksturze łeb zamoczył
Język skleił… […].

Lis nie straszy zwierząt, tylko używa chytrych sposobów, by się ich 
pozbyć. Symbolizuje spryt25, tak jest w bajce Bernarda, jednak w żad-
nej innej znanej formie baśni o wygnanym zajączku, także rosyjskiej 
według Proppa, zły charakter, którego uosobieniem jest tutaj lis (zwy-
kle jest to lisica), nie korzysta z podobnych rozwiązań.

W przypadku byka lis ponownie chwyta się sposobu, obserwując 
poczynania zajączka oraz jego przyjaciół, cały czas ma się na bacz-
ności:

Lis złośliwy patrzy wilkiem,
I na drzewie cicho chyłkiem
Wiesza chustę tak czerwoną,
Że bykowi oczy płoną.
I w tej chwili w plamę krasną
Z całej siły rogiem trzasnął.

Lis u Bernarda nie charakteryzuje się wyłącznie sprytem, ale także 
złośliwością. Spogląda wrogo, nieufnie26, cały czas obawiając się utra-
ty ukradzionego terenu. Obmyśla kolejny sposób na pokonanie następ-
nego zwierzęcia, tym razem byka. W wyniku jego podstępu drzewo, 
na którym czerwona wisi chusta zostaje powalone, a przestraszony ca-
łym zdarzeniem byk ucieka. Jego strach jednak nie trwa długo:

W swe rodzinne zmyka strony
I powoli żując trawę
Wnet zapomniał całą sprawę.
– Byk naturę tą ma właśnie.
Szybko płonie, szybko gaśnie. –

25 A. Bańkowska i in., hasło: lis, [w:] Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, 
Warszawa 1979, s. 41.
26 Eadem i in., hasło: wilk, [w:] Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, War-
szawa 1981, s. 718.
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Czerwień chusty odrywa byka od jego zadania, przez nią zwierzę 
zapomina o słowie danym zajączkowi i po prostu odchodzi, nie czując 
się nawet pokonanym. Nie sposób nie zauważyć, że byk wydaje się 
uosabiać siły aliantów podczas II wojny światowej, którzy początkowo 
przyrzekali pomoc Polakom, ale ostatecznie nie wypełnili tej umowy. 
W tych słowach widoczny jest ogromny żal autora spowodowany tą 
sytuacją.

Wreszcie zrezygnowany zajączek spotyka na swojej drodze czwar-
te zwierzę: koguta. Ten zapewnia głównego bohatera, że pomoże 
i sam pędzi do domu zajączka, skacząc na dach i wypędzając z niego 
lisa, tym razem kompletnie nieprzygotowanego na podobne zajście. 
W wersach rosyjskich tej bajki często następuje wtedy trzykrotna pró-
ba odmowy opuszczenia domu przez lisa, co widoczne jest w bajce 
Bęcia, gdzie ujęte jest to szczątkowo (dlatego że następuje u niego nie 
trzykrotna, ale dwukrotna próba – lis się ociąga, ponieważ się ubie-
ra, zakłada kożuch)27. U Bernarda nie ma czegoś podobnego. Możli-
we, że czeski pierwowzór był bardziej podobny do klasycznej wersji 
i również zawierał trzy odmowy.

U Bernarda nie pojawia się przypisywana niesłusznie tej wersji 
bajki formuła28: „Tak to łotrom zwykle bywa/ Gdy cudzego się za-
chciewa”29, mająca dla więźniów stanowić „zapowiedź wolności i za-
służonej kary dla ich katów”30. Słowa te padają jednak w wersji Bęcia. 
W Bajce o zajączku, lisie i kogutku obrońca głównej postaci wykurza 
niechcianego lokatora za pomocą wybiegu strasząc, że niesie kosę, 
w innej wersji broń pojawia się naprawdę (tak jak w przypadku bajki 
Bęcia) i kogut rzeczywiście ścina lisowi łeb. Utwór Bernarda stanowi 
moim zdaniem okrutniejszy przykład, lis jest bowiem wręcz rozszar-
pywany pazurami i dziobem przez rozwścieczonego ptaka („dziób 
głębokie brózdy [sic!] ryje”, „przestał dychać prawie”, „rwie szponami 
aż krew tryska”), który przypomina w swych działaniach orła, sta-
nowiącego nawiązanie do symbolu polskiego narodu, szczególnie że 
dziób ten przypomina również szpadę („Niby orzeł. – Jakby szpada”). 

27 Bajki z Auschwitz, red. J. Pinderska-Lech…, op. cit., s. 39−40.
28 Wiele źródeł podaje tę wiadomość, m.in. A. Cyra, op. cit.
29 Bajki z Auschwitz, red. J. Pinderska-Lech…, op. cit., s. 41.
30 J. Kulasza, Bajki z Auschwitz, op. cit., s. 8.



 297 

„Bajka o zajączku, lisie i kogutku“, czyli jak pamiętać o historii

Ponadto to kogut, który najczęściej jest ofi arą, atakuje lisa. Wrogowi 
co prawda udaje się w końcu uciec, ale zostaje poważnie ranny.

Dedykacja

Tak kończy się bajka: zajączek odzyskuje dom, kogut ujawnia swoją 
odwagę i zyskuje przyjaciela. Dużym jednak zaskoczeniem dla czy-
telnika jest załączona do niej dedykacja, która brutalnie przekształ-
ca dziecięcy i bezpieczny wydźwięk całej historii. W niej konwencja 
zostaje nagle porzucona. Bajkę bowiem przekazywał dziadek („Tak 
zakończył dziadzio bajkę”), kontynuację przejmuje ojciec (w domyśle: 
Bernard), to on zostaje narratorem. Dedykacja opatrzona jest dodatko-
wo miniaturami, np. uciekającego zająca lub ptaków (Bernard posia-
dał również zdolności artystyczne, zachowały się jego rysunki, m.in. 
górskiego schroniska, przechowywane w zbiorach Felicjana). Dla pod-
kreślenia poważnego, wręcz żałobnego tonu brak jest tutaj kolorów.

Gdy nastaje jesień, lis powraca, z łatwością zabija koguta i ponow-
nie przejmuję chatkę zająca, który rzuca się do ucieczki. W zwieńcza-
jącej dedykację pouczeniu zając (już brak zdrobnienia) zostaje wprost 
nazwany tchórzem, który szuka pomocy u innych, zamiast sam stanąć 
do walki i z tego powodu nie może znaleźć szczęśliwego zakończenia. 
Nie sposób nie doszukiwać się w tym morale odwołań do ówczesnej 
sytuacji – to swoisty apel, aby walczyć o własny kraj, nie czekając 
na pomoc innych narodów. Lis ponadto zostaje utożsamiony z nie-
mieckim najeźdźcą, któremu „pierś rozsadza buta”, zabija dzielnego 
koguta i przejmuje dom zajączka, symbolizujący Ojczyznę.

Zakończenie

Obie przytoczone wyżej Bajki o zajączku, lisie i kogutku z pozoru 
nie różnią się od siebie zbyt mocno, a jednak posiadają odmienne m.in. 
zakończenia, a także zmiany w ilustracjach. Wersja Bernarda ewi-
dentnie stara się przełamać klasyczną konwencję bajki (usunąć m.in. 
zasadę liczby trzy, zaklęcia używane przez lisa czy formuły stosowa-
ne przez zajączka), co miało na celu odróżnienie jej od pozostałych 
wersji, zindywidualizowanie przekazu dla małego Felicjana. Do bajki 
autor postanowił dodać dedykację, która zupełnie zmienia szczęśli-
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we zakończenie, uwspółcześnia tę historię. Bernard ponadto oznajmia 
synowi, swojemu odbiorcy, że autorem słów jest „Ojciec Twój, Tobie 
nieznany”, jakby przypuszczał, że nigdy więcej się nie spotkają.

Mimo iż postać Bernarda Świerczyny jest znana polskiemu spo-
łeczeństwu, szczególnie mieszkańcom Mysłowic, z którym to miej-
scem był związany, również współcześnie dochodzi do sytuacji, gdzie 
dziennikarze mylą podstawowe informacje związane z tą osobą, ważną 
dla polskiego społeczeństwa. Być może jesteśmy świadkami zmian, 
jakie pojawiają się w kolejnych pokoleniach, bagatelizowania statusu 
historii oraz lekceważenia jej znaczenia. W dobie zbyt wielu informacji 
nie potrafi my odnaleźć tych właściwych, cennych. To dlatego uważam, 
że przekazywanie historii, uczenie się od świadków, dzisiaj głównie 
z pozostawionych po nich wspomnień, jest rzeczą niezmiernie ważną. 
Nie chodzi wyłącznie o spis faktów i liczb – one pewnego dnia niewiele 
nam powiedzą – ale o emocje, jakie wywołują, o znaczenie moralne 
i społeczne, opowieści dotyczących naszych przodków, ojca, dziadka, 
a tym samym i nas, wpływających na nasze końcowe ukształtowanie, 
tożsamość, indywidualną historię. To coś, co warto pielęgnować.

Magdalena Gardias 

Treść oryginalnej Bajki o zajączku, lisie i kogutku przekazanej Feli-
cjanowi Świerczynie31

Dawno bardzo – jak wieść niesie,
Na polance, tuż przy lesie,
Żył zajączek kłapouchy.
Domek miał wygodny, suchy,
Co go jeszcze letniej pory
Wybudował sobie z kory.
Blisko – może o sto kroków,
U pagórka stromych stoków,
Chytrus lisek na czas chłodu
Dom postawił, cały z lodu.

31 W tekście zachowano oryginalną pisownię.
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Przyszła wiosna. Z domu liska –
Trochę wody, może miska,
Bo słonecznych żar promieni
Bryły lodu w wodę zmienił.
A zajączka domek mały,
Że był z kory – został cały.
Więc lis chytrą robiąc minę
Do zajączka szedł w gościnę
I rzekł uśmiechnięty mile:
„Pozwól przespać mi się chwilę.32

„Proszę bardzo – bardzo proszę,
Zaraz panu łóżko wnoszę,”
Rzekł zajączek litościwy,
Bowiem był na biedę tkliwy.
Złote słońce rankiem wstało,
Więc zajączek wyszedł śmiało,
Aby schrupać na śniadanie
Jakieś lekkie z trawki danie.
Zaś pan lisek, gdy się zbudził,
Coś tam kręcił, coś marudził
I wyjść z chatki coś nie skory –
Dom spodobał mu się z kory33.

A że wielki był niecnota,
Więc nie wiele się kłopotał
Krzyknął strasznie: „Precz stąd bracie!
Ja w tej mieszkać będę chacie!”
Rozpłakał się kłapouchy…
Prosi… Lis na prośby głuchy…
Niewdzięcznością nakarmiony
Idzie zając w obce strony…

32 Na końcu zdania znajduje się kropka, jednak nie wiadomo, czy potem był cudzy-
słów, ponieważ kartka w tym miejscu jest uszkodzona.
33 Słowa „coś”, „i” oraz „dom” znajdujące się na początku trzech wersów dodałam 
na podstawie pozostałych wariantów tego tekstu – kartka w tym miejscu jest uszko-
dzona. 
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Idzie nasz zajączek, idzie,
I wspomina wciąż o krzywdzie…
A co wspomni, łza mu kapie
I żal go za serce łapie.
Długa droga, smutna droga…
Aż tu psy.. Dwa… „Olaboga!
Patrz no Kruczek, zając płacze!
Zapytam go co to znaczy.”
„Hau! Zajączku – cóż się stało?”
A ten na to: „Chatkę małą
Miałem zbudowaną z kory.
Miałbym chatkę do tej pory,
Ale lisek wszedł do chaty,
A mnie wygnał w cztery światy”
Hau! Hau! Już my tę niecnotę
Wypędzimy precz z powrotem!

„Oj, to nie tak łatwo będzie!”
Hau! Wypędzę. Hau! Wypędzę.
Poszli. – Jak zakrzykną z bliska
Na chytrego, złego liska!
„Hej, ty lisie! Precz z tej chatki!
Pakuj prędko swe manatki
I uciekaj gdzie pieprz rośnie!”
A lis zaśmiał się donośnie:
„Jak ja na was z góry skoczę,
Uderzeniem łby zamroczę,
Będą z was jak czarne wrony
Kudły latać na wsze strony!” –
Zlękły się psy, przestraszyły
I ogony podwinęły
I nim zając spojrzał w koło
Już uciekły, hen! za sioło!

Idzie zając znów przez drogi,
Już go trochę bolą nogi,
A łzy wciąż na ziemię cieką.
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Idzie, idzie w świat. Daleko!
Aż, gdy już gdzie iść nie wiedział,
Spotkał pana Miś – Niedźwiedzia.
Spojrzał niedźwiedź: zając szlocha,
A zajączka niedźwiedź kochał…

Więc się pyta – „Cóż się stało?”
A zajączek: „Chatkę małą
Miałem zbudowaną z kory.
Miałbym chatkę do tej pory,
Ale lisek wszedł do chaty,
A mnie wygnał w cztery światy” –
„A to łobuz! Ja niecnotę
Muszę wygnać precz z powrotem!”
„Oj to nie tak łatwo będzie
Psy mówiły też: wypędzę
A uciekły.” – „Ja wypędzę!”
Więc wracają… Chytry lisek
Ich zobaczył. Na półmisek
Nalał trochę kleju z miodem.
Miś to poczuł mimochodem
W tej miksturze łeb zamoczył
Język skleił… Lis wyskoczył:
„Jak ja tobie na kark skoczę,
Uderzeniem łeb zamroczę,
Będą tak jak czarne wrony
Kudły latać na wsze strony.”
Chociaż niedźwiedź był nie mały [sic!] 
Łydki strachem mu zadrżały
I nim zając się obrócił
Miś się do ucieczki rzucił.
Idzie zając, gorżko [sic!] płacze,
Na złe drogi, na tułacze…
A na łące przy ruczaju,
Byk się paść miał we zwyczaju.
Gdy zajączka byk zobaczył,
Zapytał go się czego płacze:
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„Mój zajączku! Cóż się stało?”
A zajączek: „Chatkę małą
Miałem zbudowaną z kory
Miałbym chatkę do tej pory
Ale lisek wszedł do chaty.
A mnie wygnał w cztery światy
Psy i miś mi pomóc chciały
Przerażone, nura dały”
„Ja wypędzę” rzekł byk basem.
Zawrócili. A pod lasem
Lis złośliwy patrzy wilkiem,
I na drzewie cicho chyłkiem
Wiesza chustę tak czerwoną,
Że bykowi oczy płoną.
I w tej chwili w plamę krasną
Z całej siły rogiem trzasnął.
Drzewo się podcięte wali,
Byk choć mocny jak ze stali
Stracił głowę – coś go bije
Przerażony, ledwie żyje.
Głucho stęknął i strwożony
W swe rodzinne zmyka strony
I powoli żując trawę
Wnet zapomniał całą sprawę.
– Byk naturę tą ma właśnie.
Szybko płonie, szybko gaśnie. –

Ha! Stracone już nadzieja!
Płacze… Aż tu ktoś zapieje:
„Kukuryku! Kukuryku!
Czego płaczesz mały smyku?”

„Ach, Pan Kogut!” – „Cóż się stało?”
Więc zajączek: „Chatkę małą
Miałem zbudowaną z kory.
Miałbym chatkę do tej pory,
Ale lisek wszedł do chaty
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A mnie wygnał w cztery światy.
Pieski przed nim dały nura,
Miś ni byczek nic nie wskórał,
Nikt mi pomóc nie jest w stanie.”
„O co to, to nie mój Panie.
Kukuryku! Jesteś w błędzie”
I w szalonym rusza pędzie
Tylko grzebień mu się chwieje
A od skrzydeł wicher wieje.
Na dach skoczył chatki z kory,
„Wykurzymy liska z nory!”
Lisek zdrzemnąć chciał się właśnie
Gdy mu w ucho kogut wrzaśnie.
Więc się zerwie lis na nogi
I w chatynki biegnie progi
A tu z hukiem i łoskotem.
Szumem skrzydeł i łomotem
Groźny wróg mu na łeb spada
Niby orzeł. – Jakby szpada
Dziób głębokie brózdy [sic!] ryje,
Zając z strachu przysiadł w trawie,
I już przestał dychać prawie.

By się z szponów wyrwać ptaka,
Musiał lisek dać drapaka,
I na oślep biegnie w strachu,
A na głowie jak na dachu
Jedzie kogut, tłucze liska,
Rwie szponami aż krew tryska.

Lisek zwiał na pola, łany
A nasz kogut zadyszany
Po zwycięstwie wraca dumnie
I zajączka wiedzie szumnie.

A od tego właśnie czasu
Na polance, blisko lasu,
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Zając w swym domku z kory
Żyje z kurkiem do tej pory.
Pełno tam wesela, krzyku,
I radosnych: Kukuryku!
Ku – ku – ry – ku!

Dedykacja
Tak zakończył dziadzio bajkę,
Nabijając zgasłą fajkę.
Ja zaś – Synu mój kochany –
Ojciec Twój, Tobie nieznany
Ku nauce i przestrodze
Dalej myśli puszczam wodze
Już minęły letnie skwary
I deszcz chłodny mży od czasu,
Aż tu nagle niby czary
Chytry lis wypada z lasu.
W pierwszej chwili zdębiał zając,
Widząc śmiertelnego wroga,
Długo się nie namyślając
Uciekł, kędy w pola droga
Wiedzie. Lis zaś zły i głodny
Skoczył, i zdusił koguta
Potem, jako władca godny,
Bo mu pierś rozsadza buta
Objął domek w posiadanie.
Wiele wód wchłonęło morze.
Jak do dziś od tamtej pory,
Zając mieszka w polu, w borze
Wyrzucony z domku z kory.
Z tej bajki dla cię nauka,
Że kto tchórzem jest podszyty
I pomocy drugich szuka,
Zawsze będzie szatą kryty
Nędzy i żył bez imienia,
Lub z imieniem – zapomnienia.
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Tobie – Felicjanie –
W dniu urodzin Twej Matki –
Poświęca
Ojciec
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Pamiętnik − źródło wiedzy o czterech epokach

Pamiętniki i wspomnienia stanowią jedno z ważniejszych źródeł 
do poznania i dokumentowania przeszłości. Różna jest geneza ich po-
wstawania, miejsce i czas oraz osoby piszące. Nie bez znaczenia jest 
również intencja jaka przyświecała autorowi przy ich spisywaniu. Pa-
miętniki pisali ludzie różnej proweniencji. Na papier przelewali swoje 
wspomnienia, wynikające z pracy lub działalności społecznej, arty-
stycznej czy naukowej. Bardzo liczne są również relacje z podróży, 
często pisane w ich trakcie. Niejednokrotnie pamiętniki powstawały, 
co ważne, na różnych etapach życia autora. Są takie, które były pisane 
na bieżąco, podczas „dziania się” opisywanych wydarzeń lub prezen-
tujące je z mniejszym albo większym dystansem czasowym. 

Każdy badacz wykorzystujący pamiętniki do swoich prac nauko-
wych musi brać pod uwagę wszystkie powyższe uwarunkowania. 
Do tego typu źródeł należy podchodzić z dużą dozą krytycyzmu, 
zwłaszcza gdy pozornie w sposób obiektywny relacjonują opisywane 
wydarzenia, a autor traktuje je w taki sposób, że ich wykorzystanie 
nabiera cech rzetelnej pracy historycznej.

Każda edycja pamiętników, dzienników, kronik czy diariuszy budzi 
z oczywistych względów zainteresowanie historyków zajmujących się 
opisywaną postacią lub epoką historyczną. Jest ono tym większe, gdy 
autor to osoba, której życie było aktywne, jeśli działał na rzecz spo-
łeczeństwa, narodu, organizacji czy państwa, a nie był jedynie bier-
nym obserwatorem opisywanej rzeczywistości. Z takim przypadkiem 
mamy do czynienia przy publikacji Pamiętników Stanisława Rymara.

Autor urodził się w 1886 roku, a więc w ostatniej dekadzie XIX wie-
ku. Był przedstawicielem pokolenia, które wychowane jeszcze w latach 
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zaborów, po odzyskaniu niepodległości włączyło się w proces budowy 
polskiej państwowości. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim – fi -
lologia polska i prawo – dały mu znakomite przygotowanie do pracy 
na rzecz odbudowy kraju. Działalność polityczną rozpoczęło współ-
tworzenie Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego. Z czasem lista 
jego działań na rzecz odrodzonego państwa stała się bardzo bogata. 
Zapoczątkowało je członkostwo w Polskiej Komisji Likwidacyjnej. 
Następnie znalazł swoje miejsce w Zarządzie Głównym Towarzystwa 
Szkoły Ludowej. Dwukrotnie w latach międzywojennych sprawował 
mandat poselski. Był też radnym miasta Krakowa. Z drugiej strony wy-
kształcenie humanistyczne sprawiło, że mógł również podjąć się pracy 
dziennikarskiej, co zaowocowało licznymi publikacjami prasowymi. 
O dorobku Stanisława Rymara w tym zakresie świadczy wykaz tytu-
łów prasowych zamieszczony na końcu Pamiętników. Obejmuje on 58 
tytułów czasopism z całego kraju – od Lwowa po Warszawę. Równie 
bogate jest zestawienie Twórczości pisarskiej i oratorskiej, a to jedynie 
wybór. Po wybuchu wojny, oczywiście w znacznie ograniczonym za-
kresie z racji rzeczywistości okupacyjnej, nie zrezygnował z pracy spo-
łecznej. Skupił się wówczas na działaniach zmierzających do ulżenia 
cierpieniom Polaków, na udzielaniu wsparcia mieszkańcom Krakowa 
poprzez pracę w Obywatelskim Komitecie Pomocy, w strukturach nie-
ofi cjalnych, a także w Radzie Głównej Opiekuńczej Miejskiej. 

Czas powojenny nie sprzyjał reprezentowanej przez niego opcji 
politycznej. Z konieczności niejako ukierunkował swoją aktywność 
na pracę pisarską. Wówczas też napisał monografi ę swojej rodzinnej 
miejscowości – Haczowa.

Ta aktywność znalazła również swoje odzwierciedlenie w pisanym 
przez całe życie przez Stanisława Rymara pamiętniku. Całość stanowią 
cztery tomy, obejmujące poszczególne okresy działalności. Tom pierw-
szy dotyczy młodości autora, a więc czasu do odzyskania niepodległości. 
Po nim następuje relacja z lat międzywojennych, a potem z czasu okupa-
cji. Całość zamyka ostatni okres – lata Polski Ludowej. W tym miejscu 
wypada sobie zadać pytanie, na czym polega wartość tych Pamiętników.

Oryginał to kilka egzemplarzy obszernego maszynopisu. Znajdują 
się one w różnych miejscach. Poszczególne wersje – o czym dowiadu-
jemy się w tekście wprowadzającym Od Redakcji − różnią się między 
sobą poprawkami wprowadzonymi przez autora, a także jego córkę 
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Zofi ę Rymarównę. Dla podniesienia wartości tej publikacji, zapew-
ne należałoby przygotować tzw. wydanie krytyczne. Jest to zadanie 
pracochłonne i z punktu widzenia przeciętnego czytelnika nie wnosi 
zbyt wiele, z kolei niewątpliwie dla badacza dziejów historycznych, 
których dotyczy treść pamiętnika lub też biografa zajmującego się tą 
osobą to już niewątpliwie ma znaczenie. Prześledzenie owych zmian 
dokonywanych ręką samego autora dawałoby obraz jego poglądów 
na opisywane zagadnienia. Proces wprowadzania autokorekty niewąt-
pliwie musiał zachodzić w czasie procesu myślowego. W zestawieniu 
z uwarunkowaniami zewnętrznymi dałoby to również możliwość ob-
serwacji wpływu owych uwarunkowań na pracę nad materiałem pa-
miętnikarskim. Z zagadnienia tego wynika także, że co innego było 
dla autora ważne w chwili ich pisania, a co innego w późniejszym cza-
sie. Istotnym elementem owej edycji krytycznej byłoby uwzględnienie 
ingerencji córki, które zostały przez nią wprowadzone w 1989 roku. 
Jaki był motyw tej ingerencji? Czy była to tylko prosta kosmetyka sty-
listyczna, językowa czy też chodziło o znacznie poważniejsze zmiany 
o charakterze merytorycznym? Wiadomo, że czasami usunięcie lub 
dodanie jednego znaku pisarskiego może odmienić tekst w znaczący 
sposób. Historia zna takie przypadki… Dla badacza posługującego się 
tym źródłem historycznym, to bardzo istotne zagadnienie, które w ta-
kim wydawnictwie należałoby uwypuklić, by nie wprowadzać w obieg 
wiedzy historycznej błędnych sądów, nieprawdziwych informacji.

Wydawcy pamiętnika nie precyzują również innej bardzo istotnej 
kwestii: kiedy on powstał. W części wstępnej pojawiają się różnie sfor-
mułowane informacje na ten temat. W pierwszym tekście O Stanisła-
wie Rymarzu, podpisanym Redaktor, wyrażone są na ten temat dwie 
niejednoznaczne opinie. Na stronie VI czytamy:

Pierwszy dzień września 1939 r. zastaje Rymara w Krakowie z rodziną w ka-
mienicy przy ul. Topolowej (stoi do dziś, przesłonięta biurowcem przy rondzie Mo-
gielskim z jednej strony I nowymi budynkiem opery z drugiej), z której obserwuje 
uciekających cywilów. Z dnia na dzień zostaje drobiazgowym kronikarzem wydarzń 
w mieście [podkreślenie − AK], mimo dotkliwych problemów, jakie go z tego tytułu 
spotkały, i pobytu w więzieniu na Montelupich zostawia wyczerpującą relację swo-
ich dni w czasie wojny. Referuje przebieg najważniejszych spraw politycznych, jak 
i zabiegi krakowian oraz napływającej ludności o żywność i środki do życia.
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Na następnej stronie, w przedostatnim akapicie znajdujemy bardzo 
lakoniczne dotyczące tej ważnej kwestii sformułowanie: „W tle inten-
sywnego życia powstają ogromne, rozległe, czterotomowe dzienniki 
[podkreślenie AK], których karty wypełnione są gęsto czcionką wy-
stukaną na maszynie” (s. VII).

Trzecia informacja, która znalazła się w tekście Od Redakcji, 
na stronie XIV, wygląda następująco: „Generalnie Stanisław Rymar 
nie datował swoich pamiętników. Na pierwszej stronie zamieścił nato-
miast zapis „Kraków 1947”, czyli datę rozpoczęcia pracy [podkreśle-
nie AK]. W tekście datowanie wpisów pojawia się sporadycznie i do-
tyczy ostatnich rozdziałów”.

Szkoda, że praca nad tym wydawnictwem źródłowym, tak ważnym 
i potrzebnym, nie daje odpowiedzi na te istotne pytanie. A jeśli są 
w tej kwestii wątpliwości, to warto je choćby w kilku zdaniach sko-
mentować. Trudno żądać od czytelnika, by właściwie odbierał zawarte 
treści, o ile nie do końca ma orientację, co czyta.

Recenzowanie tego typu wydawnictw jest bardzo trudne, bowiem 
jak wiadomo pamiętnik, dziennik czy kronika opatrzona komenta-
rzem autorskim są dziełem subiektywnym. To autor piszący decyduje 
o tym, co i jak opisze. Ma do tego pełne prawo. Dlatego należy podcho-
dzić do takiego materiału z krytycyzmem, o czym była już wcześniej 
mowa. Można w nim szukać albo potwierdzenia albo też odmiennego 
stosunku do zagadnień, którymi historyk się zajmuje. Pamiętnik jest 
elementem ilustrującym przeszłość, jest kamyczkiem w układance – 
mozaice historycznej. Im więcej tego typu dokumentów, tym pełniej-
szy obraz epoki. Nawet jeśli są one różne, zawierają opisy tych samych 
wydarzeń, dają w sumie właściwy obraz relacjonowanego wydarzenia.

W jakim zakresie przygotowana edycja jest cenna? Analizując jej 
poszczególne części, odnoszące się do okresów historycznych stajemy 
przed bardzo bogatym obrazem ówczesnej rzeczywistości nakreślo-
nym piórem Stanisława Rymara. Młodość – to rodzinna wieś Haczów 
i jej problemy. W tym jednym miejscu, jak w przysłowiowej soczewce 
skupił się obraz galicyjskiej wsi przełomu XIX i XX wieku. Biedna, 
z rozdrobnionymi gospodarstwami, przeludniona, z emigrującymi za 
chlebem najczęściej do mitycznej Ameryki. Ten los nie był również 
obcy autorowi, którego ojciec wyjechał do „raju” za ocean i wszelki 
ślad po nim zaginął.
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Ale Galicja, jak pisze we wstępie Jacek M. Majchrowski, to region 
który był  kuźnią kadr dla przyszłej, odrodzonej Rzeczypospolitej. 
I właśnie taka kolej rzeczy staje się udziałem pamiętnikarza. Studia 
na Uniwersytecie Jagiellońskim i działalność społeczno-patriotyczna 
to typowa droga młodzieży tamtego czasu. To obok nauki przyszłego 
zawodu czas kształtowania postaw prospołecznych, które w dalszym 
życiu przerodziły się w propaństwowe. Dlatego w dorosłym życiu 
S. Rymar jest aktywnym uczestnikiem życia Polski odrodzonej. Re-
prezentował bezkompromisową postawę, która przedkładała interes 
narodu i państwa nad prywatę, nawet tę rozumianą jako sprawy np. 
ugrupowania politycznego czy grupy społecznej. I wcale mu to nie 
ułatwiało drogi życiowej. Wręcz przeciwnie. Nawet we własnym śro-
dowisku endeckim nie jest do końca dobrze odbierany. Taka postawa 
doskonale uwidacznia się w latach II wojny światowej. Nie pozwala 
mu ona, pomimo represji i oczywistych ograniczeń wprowadzonych 
przez okupanta stać spokojnie i obojętnie patrzeć na los rodaków.

Lata powojenne, to już inna rzeczywistość, diametralnie różna 
od tej sprzed roku 1939. W tej nowej epoce obecna była niestety 
nie tylko bezkompromisowość w poglądach na życie społeczne, ale 
również brak akceptacji dla poglądów spod sztandaru endecji. W tej 
sytuacji pozostało tylko  swoją aktywność przenieść na działalność 
pisarską.

Ważnym dla edycji pamiętników Stanisława Rymara jest fakt, iż 
ukazują się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Czytelnik otrzymuje relację z wydarzeń opisanych nie tylko przez 
ich obserwatora, ale aktywnego uczestnika. W taki sposób poznajemy 
historię żywą. Choć jest ona opowiedziana z punktu widzenia autora 
o określonych, narodowych poglądach na życie i państwo, to jednak 
stanowi autentyczny obraz tamtego przełomowego czasu, tak ważnego 
i wyczekiwanego przez kilka pokoleń Polaków.

Andrzej Kotecki

Przegląd nurtów myśli politycznej Narodowej Demokracji w Galicji 
i Odrodzonej Polsce. Pamiętniki Stanisława Rymara; red. Agnieszka Sta-
niszewska-Mól, Zbigniew Rzepka, Wydawnictwo – Drukarnia EKODRUK 
s. c., Kraków 2017, ss. 761.
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Polak – Węgier…

Tytuł stanowi początek znanego powiedzenia – „Polak Węgier dwa 
bratanki i do bitki, i do szklanki”. Znajduje ono rzeczywiste uzasad-
nienie w dziejach obu narodów – polskiego i węgierskiego. Rzecz do-
tyczy np. ulubionego trunku na stołach polskiej szlachty, legendarnego 
wręcz węgrzyna. Ale wspólne dzieje naszych narodów, to nie tylko 
wiek XIX i Wiosna Ludów 1848 roku z postacią generała − dla Wę-
grów „ojczulka” − Józefa Bema. To również historia znacznie nam 
bliższa czasowo, choć co prawda sprzed stu lat. Dotyczy ona udziału 
Węgrów w walkach Legionów Polskich. 

Dopiero teraz mamy okazję poznać ten nieznany element naszej 
wspólnej historii, dla obu stron nieznany, przemilczany w obu nacjach 
– polskiej i węgierskiej. Jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym 
pamięć o tym była kultywowana. Niestety, po roku 1945 musiała ulec 
zatarciu na tyle skutecznie, by zostać odsuniętą w niepamięć. Tak było 
przynajmniej w ofi cjalnym obiegu historycznym. Nie miał znaczenia 
również fakt, iż rezultatem zakończenia I wojny światowej było odzy-
skanie przez oba narody niepodległości.

Wbrew usilnym staraniom ofi cjalnej polityki historycznej po 1945 
roku, pamięć o tych wydarzeniach jednak przetrwała, stało się to, 
używając dzisiejszego języka, dzięki dwóm nośnikom pamięci. Pierw-
szym była pamięć uczestników tych wydarzeń i ich rodzin. To oni 
przechowali pamiątki z lat Wielkiej Wojny. Drugim nośnikiem były 
i są archiwa. Zgromadzone w nich dokumenty stanowią źródło wiedzy 
na temat różnych epok historycznych. Zachowały się w nich również 
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te dotyczące I wojny światowej. Z obu powyższych zasobów czerpał 
wiedzę Endre László Varga, autor opracowania, które zostało wydane 
przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Nie jest łatwo omawiać wydawnictwo źródłowe. Dokument jest do-
kumentem i trudno polemizować z faktami, których dotyczy. Dyskusji 
może podlegać jedynie kryterium doboru opublikowanych materia-
łów. Polemizować można z ich oceną.

Autora przygotowanego opracowania prof. Janusz Cisek określił 
mianem „ambasadora spraw polskich w węgierskiej nauce historycz-
nej”. To miano można również sparafrazować w drugą stronę – jako 
ambasadora spraw węgierskich w Polsce. Do zajęcia się tym pro-
blemem predestynowały go studia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. Zagadnienie żołnierzy narodowości węgierskiej w sze-
regach Legionów Polskich nie było mu obce. Dawał temu wyraz w pu-
blikacjach, o których w swoim wstępnym tekście pisze prof. Cisek.

Zbiór dokumentów stanowi rezultat wielu lat pracy, żmudnych kwe-
rend archiwalnych w poszukiwaniu materiałów dotyczących tej historii. 
Znajdował je zarówno w polskich, jak i węgierskich archiwach. Poszu-
kiwania były możliwe dzięki stypendiom przyznanym autorowi przez 
węgierskie i polskie instytucje, a także współpracy między Instytutem 
Historii Węgierskiej i Polską Akademią Nauk. Efekty tej pracy od 2015 
roku były publikowane na łamach wydawanego przez warszawskie mu-
zeum kwartalnika humanistycznego „Niepodległość i Pamięć”. Wyda-
ny zbiór dokumentów obejmuje 201 pozycji o bardzo różnym charak-
terze. Są wśród nich dokumenty sporządzone przez stronę węgierską 
oraz polską o charakterze urzędowym, raporty, sprawozdania, rozkazy. 
Są również teksty wspomnieniowe czy pamiętnikarskie spisane przez 
Węgrów – członków polskiej formacji wojskowej, czyli Legionów.

Opublikowany zbiór stanowią archiwalia o zróżnicowanym charak-
terze. Można je podzielić na trzy podstawowe grupy. Najliczniejsza, 
licząca niemal 100 pozycji dotyczy historii lat wojny. Najczęściej są to 
dokumenty związane z rekrutacją, listy rannych węgierskich legioni-
stów. Znalazły się tu również raporty policyjne informujące np. o sto-
sunkach panujących pomiędzy poszczególnymi grupami narodowo-
ściowymi służącymi w armii austro-węgierskiej.

Oddzielną grupę, w ilości 86 archiwaliów, stanowią wspomnienia 
i pamiętniki. Zostały one spisane przez bezpośrednich uczestników tej 
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historii na różnych szczeblach. Relacje te dotyczą rozmaitych etapów 
działania legionistów. Ich autorami są zarówno żołnierze narodowości 
polskiej, jak i węgierskiej. 

Trzecia grupa to dokumenty, mówiąc najprościej o charakterze 
kombatanckim. Są dowodami na formy upamiętnienia udziału oby-
wateli węgierskich w polskiej formacji wojskowej, jaką były Legiony. 
Węgierscy weterani byli uczestnikami zjazdów byłych legionistów, 
honorowano ich polskimi odznaczeniami wojskowymi. Koresponden-
cja w ich sprawie ma charakter urzędowy, ofi cjalny. Jest bowiem kie-
rowana  przez resorty, które w zakresie swoich działań miały również 
opiekę nad środowiskami kombatanckimi Wielkiej Wojny.

Ta jedna z najnowszych publikacji Muzeum Niepodległości stanowi 
niezwykle ważny zbiór dowodów historycznych. Po raz pierwszy polski 
czytelnik może w tak kompleksowy sposób poznać ten fragment naszej 
wspólnej historii. Jest to tym ważniejsze, iż poznajemy ją za pośrednic-
twem zachowanych dokumentów, pozbawionych subiektywnego ko-
mentarza. Są one prezentacją suchych faktów, dotyczących interesują-
cych nas wydarzeń. Trzeba tutaj też podkreślić, iż znaczenie ma układ 
opublikowanych materiałów archiwalnych. Zostały one uszeregowane 
w sposób chronologiczny. Daje to możliwość dokładnego prześledze-
nia wydarzeń relacjonowanych za ich pośrednictwem. Innym, ważnym 
elementem, który stanowi o jakości wydawnictwa jest opublikowanie 
zbioru w tak szczególnym momencie – w roku 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę i Węgry. Jest to również niezbity dowód, iż 
pomimo odgórnie narzuconej „zmowy milczenia” w obu krajach, pa-
mięć o tym szczególnym braterstwie broni przetrwała. Wydarzenia te 
były dotąd może znane wąskiemu gronu historyków, zaś do szerokiego 
kręgu odbiorców trafi ają właśnie za pośrednictwem tej publikacji. 

Andrzej Kotecki

Źródła i dokumenty do dziejów legionistów węgierskich służących 
w Legionach Polskich, Wybór i opracowanie Endre László Varga, red. 
Tadeusz Skoczek, Biblioteka kwartalnika „Niepodległość i Pamięć”, 
t. 5, Muzeum Niepodległości, Warszawa 2018, ss. 386.
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Kobieta o kobietach, nie tylko dla kobiet…

W czasie, gdy w całym kraju świętujemy jeszcze setną rocznicę 
odzyskania niepodległości oraz nadania kobietom praw wyborczych, 
a na Śląsku setną rocznicę wybuchu pierwszego powstania śląskiego, 
ukazuje się książka, której nie sposób nie odnotować. Muzeum Gór-
nośląskie w Bytomiu wydało publikację Zanim powstała Polska… 
Praca społeczna kobiet w okresie powstań i plebiscytu na Górnym 
Śląsku. Wybór relacji opracowaną przez Joannę Lusek, historyka, 
muzealnika (kustosza dyplomowanego), kierownika Działu Historii 
tego Muzeum. 

Autorka wykorzystała tu niezwykle cenny materiał, jakim jest Księ-
ga Pamiątkowa Pracy Społeczno-Narodowej Kobiet na Śląsku od roku 
1880 do roku 1922 wydana z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej 
w Poznaniu w 1929 roku. Wystawa została zorganizowana z okazji 
dziesięciolecia odrodzenia państwa polskiego i była formą prezentacji 
dorobku Polski i Polaków. O jej rozmachu najlepiej świadczy ilość wy-
stawców (1427) oraz frekwencja (od 16 czerwca do 30 września 1929 
roku odwiedziło ją 4,5 mln osób). W tym przedsięwzięciu znacząca 
rola przypadła Polkom (obywatelkom, działaczkom społecznym, pra-
cownicom zawodowym, artystkom). Panie wzniosły nawet własnym 
staraniem Pawilon Pracy Kobiet. 

Joanna Lusek zwraca uwagę na ich różnorodne inicjatywy, przybli-
żając jednocześnie sylwetki najbardziej zaangażowanych kobiet. Uko-
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ronowaniem tego zaangażowania było wydanie przez przedstawicielki 
sekcji historycznej działu pracy społecznej Księgi Pamiątkowej Pracy 
Społeczno-Narodowej Kobiet na Śląsku od roku 1880 do roku 1922. 
Miała ona na celu ukazanie działalności kobiecej na niwie naukowej, 
artystycznej, społecznej i  gospodarczej.  Dużo uwagi poświęciła Au-
torka opracowania omówieniu formy i treści Księgi, na którą składa 
się łącznie 25 biogramów, 8 sprawozdań i wykazów oraz 99 relacji 
pisanych z perspektywy kilku lat. Relacje powstawały na prośbę Ko-
mitetu Wystawy Pracy Kobiet. Były pisane ręcznie lub maszynowo, 
opatrywane zdjęciami i dokumentami. Znaczna część ikonografi i zo-
stała wykorzystana w recenzowanej publikacji. 

W roku 1976 Księga trafi ła do zbiorów Muzeum w Bytomiu. Była 
eksponowana w 2018 na jubileuszowej wystawie z okazji 100-le-
cia odzyskania przez Polskę niepodległości, której kuratorem była 
Joanna Lusek. Tak w przypadku wystawy, jak i publikacji wiedza 
historyczna, doświadczenie muzealnicze połączone z pasją badacza 
dały wymierne rezultaty. Powstała książka nie tylko niezwykle cen-
na, ale też bardzo potrzebna. Choćby z tego względu, że przeszłość 
naszego narodu jest skomplikowana i żeby ją zrozumieć, trzeba 
poznać nie tylko wydarzenia, ale i ich uczestników. A najlepiej 
można to zrobić przez pryzmat osobistych przeżyć, doświadczeń, 
wreszcie zapisków. Z tego względu – i na ten aspekt zwraca uwa-
gę Joanna Lusek – wykorzystana przez nią Księga ma wyjątkową 
wartość. Autorka ma świadomość, że wszelkie relacje spisywane 
w niedługim czasie po wydarzeniach nie są wolne od emocji, a przy 
tym w sposób zaangażowany ukazują opisywaną rzeczywistość. Są 
więc dokumentem chwili, tym cenniejszym, że pisanym z potrzeby 
wewnętrznej, z chęci podzielenia się swoimi przemyśleniami, a nie 
gloryfi kowania własnych dokonać, bo autorki to osoby skromne, nie 
zabiegały o sławę. Miały poczucie spełnienia obowiązku wobec Pol-
ski i powinności wobec pokolenia przodków (np. Maria Szukalska: 
„Spełniłam mój obowiązek jako Polka i jako wnuczka powstańca 
z [18]48 i [18]63 roku. Moi przodkowie poświęcili za kraj majątek 
i życie, ja tylko pracę i syna” – s. 421)

W tytule publikacji ujętym w trzech słowach zamyka się z jednej 
strony oczekiwanie na powstanie na spornych terenach tej wymarzo-
nej Polski, z drugiej słowo „zanim” precyzuje ramy chronologiczne 
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treści publikacji. Czas do momentu włączenia części Górnego Śląska 
w grancie Rzeczypospolitej to jednocześnie czas walk, decyzji plebi-
scytowych i w konsekwencji podziału Śląska. 

Układ treści został dokładnie przemyślany. Autorka podzieliła pu-
blikację na logiczne i spójne części. Poza wstępem charakter objaśnia-
jący ma wprowadzenie oraz załącznik nr 1. Właściwa treść publikacji 
to wybór relacji opatrzonych aparatem naukowym. Uzupełnieniem 
jest obszerna bibliografi a oraz indeksy (nazwisk i miejscowości). 

We wstępie Autorka przywołała kilka „okrągłych” rocznic przypa-
dających w roku 2019: 100. rocznica wybuchu powstań śląskich, 100. 
rocznica udziału kobiet w wyborach powszechnych w Polsce (a także 
w Niemczech) i 90. rocznica wspomnianej już Powszechnej Wystawy 
Krajowej. Księga Pamiątkowa Pracy Społeczno-Narodowej Kobiet 
na Śląsku od roku 1880 do roku 1922 jest – zdaniem Autorki – ele-
mentem łączącym te rocznice, a publikacja powstała na jej podstawie 
staje się symboliczną formą ich uczczenia. Warto podkreślić, że relacje 
zamieszczone w Księdze były dotychczas wykorzystywane i cytowa-
ne fragmentarycznie (o czym rzetelnie informuje autorka – zob. p. 2, 
s. 12). Niniejsze opracowanie jest więc pierwszym tak obszernym 
(choć to wybór) zaprezentowaniem ich treści. 

Zgodnie z zasadami przy opracowywaniu materiału Joanna Lu-
sek zachowała oryginalny język, uwzględniając tylko dostosowanie 
do obowiązujących współcześnie zasad ortografi cznych oraz ujedno-
licając zapisy. 

Obszernym fragmentem omawianej publikacji jest wprowadzenie 
zatytułowane Głos kobiet z Górnego Śląska na Powszechnej Wystawie 
Krajowej w Poznaniu w 1929 roku. To niezwykle ważny tekst, bo przede 
wszystkim wzbogaca wiedzę o tym przedsięwzięciu. A jest to temat in-
trygujący badaczy nie tylko w ujęciu całościowym (cytowane przez au-
torkę opracowania: Macieja Romana Bombickiego, PWK – Powszechna 
Wystawa Krajowa w Poznaniu 1929, Poznań 1992 czy Powszechna Wy-
stawa Krajowa w Poznaniu w roku 1929, dzieło zbiorowe, t. 1−4, Poznań 
1930 ), ale również w wybranych aspektach (np. Magdalena Piotrowska, 
Zlot Sokolstwa podczas Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu 
w 1929 roku, „Niepodległość i Pamięć” 2017, nr 4, s. 103−124). 

Z zamieszczonych w Księdze relacji (szczegółowy wykaz ich autorek 
– załącznik nr 1) autorka wybrała 60. Opracowując materiał musiała 
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pokonać problem związany z odczytaniem rękopisów. Relacje zostały 
poddane naukowemu opracowaniu. Każdą z nich poprzedza biogram 
zawierający informacje o działalności kobiet, ich – jak podkreśla Au-
torka – „dochodzenia do dojrzałości na gruncie pracy zawodowej, spo-
łecznej i narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu powstań 
i plebiscytu na Górnym Śląsku” (s. 11). Biogramy te niejednokrotnie 
ukazują całe życie bohaterek, z uwzględnieniem ich dalszych, niejed-
nokrotnie barwnych i ciekawych losów. Wykraczają one poza ramy 
czasowe publikacji, a także poza ramy terytorialne. Ukazują w wielu 
przypadkach działalność wychodzącą znacznie poza teren Śląska, bo 
kobiety często wracały do swojego poprzedniego środowiska. Biogra-
my są rezultatem żmudnych kwerend nie tylko w literaturze, ale także 
w aktach stanu cywilnego. 

Relacje mają różną objętość, spisane zostały w 1. lub 3. osobie, cza-
sem przybierają skondensowaną formę kalendarium (Maria Szukal-
ska). Charakteryzuje je zróżnicowany język i styl, od rzeczowego po 
bardzo emocjonalny (np. relacja Heleny Sołtysowej). 

Wszystkie są opatrzone przypisami, w których Autorka publikacji 
objaśnia, komentuje, uzupełnia treść relacji i opatruje ją bogatą biblio-
grafi ą. Koniecznie trzeba w tym miejscu podkreślić, że przygotowując 
tak obszerne i bogate pod względem treści przypisy Autorka wykaza-
ła się świetną znajomością literatury przedmiotu oraz profesjonalnie 
przeprowadzoną, wnikliwą kwerendą. Potwierdzeniem jest obszerna 
bibliografi a, na którą złożyły się źródła archiwalne i długa lista opraco-
wań. Autorka skorzystała z zasobu Archiwum Akt Nowych, trzech ar-
chiwów państwowych (w Katowicach, Opolu, Poznaniu), trzech archi-
wów uczelnianych (Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznaniu, 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego), 
dwóch archiwów zakładowych (LO nr LI im. T. Kościuszki w Rember-
towie i Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie) oraz archiwum 
Instytutu J. Piłsudskiego w Ameryce. Ponadto wykorzystała 7 źródeł 
niepublikowanych o różnej proweniencji. W wykazie literatury przed-
miotu znalazło się szereg artykułów (z tego 52 publikowane na łamach 
czasopism ogólnopolskich, regionalnych, organów prasowych stowa-
rzyszeń) z prasy z XIX wieku i z okresu międzywojennego. Ponadto 
zamieszczana została długa lista opracowań przedwojennych, a obok 
tego pozycje współczesne, których wykorzystanie świadczy o dosko-
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nałej orientacji autorki w stanie badań nad analizowaną tematyką. Tak 
bogata bibliografi a to cenny materiał dla badaczy historii Śląska oraz 
historii kobiet, a także dla osób zajmujących się biografi styką. 

Spośród 60 relacji tylko w przypadku 5 brakuje fotografi i autorki 
tekstu. Mamy więc 55 fotografi i portretowych (a także wiele innych), 
a te pozwalają na spojrzenie w twarze kobiet, których zapiski przyto-
czono w publikacji. Część zdjęć pochodzi z Księgi, pozostałe to efekt 
żmudnych poszukiwań Joanny Lusek w zbiorach muzealnych (od Mu-
zeum Górnośląskiego w Bytomiu poczynając), zbiorach prywatnych, 
w archiwach (Narodowe Archiwum Cyfrowe) i w dokumentach oso-
bistych. Dzięki temu możemy dziś przyglądać się tym kobietom, któ-
re na trwałe wpisały się w wydarzenia związane z walkami o Śląsk 
i okresem plebiscytowym. Na fotografi ach zobaczymy kobiety w ele-
ganckich strojach z epoki, ale równie często inne, w strojach ludowych 
(np. Józefa Bramowska, Petronela Golasiowa, Józefa Liberkowa), pod-
kreślających ich emocjonalny związek z Górnym Śląskiem. Oczywi-
ście nie wszystkie ukazują wizerunki autorek z lat 20. XX wieku. No-
tabene, piękne zdjęcie trzech kobiet w śląskich strojach, a wśród nich 
Antoniny Niedbalskiej pochodzi ze zbiorów Muzeum Niepodległości, 
nr inw. F5493. 

Z lektury relacji wyłania się bogaty obraz różnorodnych działań 
podejmowanych przez kobiety. Wspierały one mężów – działaczy 
niepodległościowych, zakładały stowarzyszenia, nielegalne szkoły, 
teatry amatorskie, przechowywały i dostarczały broń powstańcom, 
były kurierkami, sanitariuszkami, uczestniczyły w akcji plebiscyto-
wej. Działały w strukturach samorządowych. Były aktywne także 
w późniejszym okresie, aż po czas okupacji. Wszystkie niemal zgod-
nie podkreślały rolę domu, gniazda polskości, wychowania patriotycz-
nego w rodzinie, znaczenie ducha polskiego. Wszystkie były głęboko 
przekonane, że Polska zmartwychwstanie. Z dumą podkreślały, że sy-
nowie zaangażowali się w walkę zbrojną. 

Autorka opracowania zwraca więc uwagę na zupełnie inny aspekt 
walk o polskość Śląska. Podkreśla, że poza walką zbrojną, będącą 
głównie domeną mężczyzn, mamy cały szereg inicjatyw z udziałem 
kobiet. Skupia się na sylwetkach tych, które zaangażowały się w dzia-
łalność społeczną, charytatywną, oświatową czy kulturalną. Lista po-
dejmowanych inicjatyw jest bardzo długa, a ich przywołanie z poda-
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niem konkretnych przykładów jest niezwykle ważne i wartościowe. 
Tak skonstruowana mozaika wspomnień pozwala – zdaniem Autorki 
opracowania – na wczytanie się w głosy kobiet i spojrzenie na wiele 
problemów z innej perspektywy. Główny nacisk został bowiem poło-
żony na historię kobiet (herstorię), na uwypuklenie ich roli w dziejach. 
W ten sposób Joanna Lusek dopomina się o należne im miejsce w hi-
storii Polski i narodu polskiego. 

Na jeszcze jedną kwestię trzeba tu zwrócić uwagę. Autorka opra-
cowania jest mocno związana ze Śląskiem i doskonale rozumie jego 
specyfi kę oraz historyczne uwarunkowania śląskiej rzeczywistości. 
Dla niej w pełni zrozumiałe są refl eksje zawarte w zacytowanym 
wprowadzeniu do Księgi autorstwa Olgi Ręgorowiczowej, która zwra-
cała uwagę m.in. na fakt, że na Śląsku nawet myślenie po polsku było 
bohaterstwem, a cóż dopiero uczenie języka polskiego, choćby wła-
snych dzieci. 

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że omawiana publikacja przygotowa-
na przez Joannę Lusek wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Ręgorowi-
czowej, która w 1929 roku podkreślała, że zawarty w Księdze materiał 
nie jest uporządkowaną historią pracy śląskich kobiet, natomiast jest 
surowy i niekompletny. Efektem pracy Joanny Lusek jest stworzenie 
rozbudowanego i już niesurowego obrazu, bo przecież mamy mate-
riał uzupełniony komentarzami oraz bibliografi ą. Co ważne, wprowa-
dzone w ten sposób informacje pozwoliły na podniesienie wartości 
cytowanych relacji, zbudowanie pogłębionych portretów ich autorek. 
Wypada się więc cieszyć, że – jakby zgodnie z oczekiwaniami Ręgo-
rowiczowej – materiał dostał się w ręce badaczki, która, znając realia 
Śląska, potrafi ła go należycie wykorzystać w dobrze rozumianym in-
teresie przybliżania historii tego rejonu. Wprowadzenie relacji do obie-
gu naukowego to także zrealizowanie celu Księgi w odniesieniu do ba-
daczy spoza Śląska, którzy będą mogli poznać zapiski i – wyposażeni 
w bogaty komentarz – w pełni zrozumieć specyfi kę regionu. 

Podczas lektury opracowania nasuwa się szereg wniosków. Przede 
wszystkim autorki cytowanych relacji miały różne wykształcenie i po-
chodziły z bardzo różnych środowisk, ale – na co zwraca wielokrotnie 
uwagę J. Lusek – również z różnych regionów Polski. Najwięcej było 
oczywiście Ślązaczek, ale liczną grupę tworzyły kobiety z Wielko-
polski, były mieszkanki Małopolski, Warszawy oraz Kresów. Obok 
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„zwykłych” kobiet pojawiają się nazwiska tej miary, co aktorka i dra-
matopisarka Zofi a Chylewska czy posłanka Wanda Ładzina. Zaanga-
żowanie kobiet w wydarzenia czasów powstań i plebiscytu na Śląsku 
przywołuje skojarzenie z udziałem Polaków z całego kraju w obronie 
Lwowie albo z okresem powstania styczniowego. 

Lista walorów omawianej publikacji jest bardzo długa. Niewątpli-
wie ważne jest, o czym była już mowa, wprowadzenie do obiegu na-
ukowego cennego źródła opatrzonego bogatymi komentarzami. Dru-
ga korzyść to ukazanie kobiet-uczestniczek wydarzeń wpisujących się 
w historię Śląska i Polski, więc patrzenie na przeszłość przez pryzmat 
kobiet oraz poprzez ich udział. Czy wreszcie wzbogacenie wiedzy 
o realiach życia na Śląsku, bo kto dziś poza tym regionem wie, co to 
plebicyty albo freblówka? 

Umiejętności pisarskie, czyli tzw. dobre pióro w połączeniu z wie-
dzą historyczną dają wartościową publikację, która – o czym jestem 
przekonana – spotka się z zainteresowaniem odbiorców i to nie tylko 
badaczy historii Śląska. Bogata ikonografi a stanowi również istotny 
walor opracowania. Publikacja jest starannie przygotowana edytorsko, 
na szczególną pochwałę zasługuje okładka z miniaturkami portretów 
prezentowanych kobiet.

Wypada więc pogratulować zarówno pomysłu, jak i jego realizacji. 
Jestem głęboko przeświadczona, że publikacja spotka się z pozytyw-
nym odbiorem wśród badaczy zarówno historii Śląska, jak i historii 
Polski, a także wszystkich zainteresowanych losami polskich kobiet. 
Zajmie więc należne jej miejsce w bibliotekach publicznych oraz 
na półkach nie tylko w śląskich domach. 

Jolanta Załęczny

Joanna Lusek, Zanim powstała Polska… Praca społeczna kobiet 
w okresie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku. Wybór relacji, Muzeum 
Górnośląskie w Bytomiu, Bytom 2019, ss. 554.
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Wizje polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej

Praca prof. Janusza Farysia zatytułowana Między Moskwą a Berli-
nem. Wizja polskiej polityki zagranicznej 1918−1939 stanowi kolejną 
publikację szczecińskiego historyka traktującą o okresie dwudziesto-
lecia międzywojennego. Autor ma w swoim dorobku m.in. pracę po-
święconą osobie jednego z czołowych przedwojennych publicystów 
i polityków obozu narodowego1. Jest także współautorem licznych 
pozycji opisujących dzieje polityczne II RP2. Najnowsza praca dosko-
nale wpisuje się w trwającą, z okazji obchodów stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości, dyskusję nad trwałą spuścizną i dorob-
kiem okresu, który zapoczątkowany został w roku 1918. Jak wskazuje 
we wstępie do pracy sam autor: „Cel tej rozprawy sprowadzam wła-
śnie do przedstawienia wizji programowych polskiej polityki zagra-
nicznej, wypracowanych przez podstawowe partie i ugrupowania II 
Rzeczypospolitej”3. Podstawowe pytanie badawcze, jakie autor przed 
sobą postawił, dotyczy możliwości trwałego zabezpieczenia państwa 
oraz uniknięcia katastrofy wrześniowej 1939 roku. Praca stanowi kon-

1 J. Faryś, Stanisław Stroński. Biografi a polityczna do 1939 roku, Szczecin 1990. 
2 Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. J. Farysia i J. Pajewskiego, Szczecin–
Poznań 1991; Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski Odrodzonej 
1918−1939, pod red. J. Farysia, A. Wątora i H. Walczaka, Szczecin 2011. 
3 J. Faryś, Między Moskwą a Berlinem. Wizja polskiej polityki zagranicznej 
1918−1939, Szczecin–Warszawa 2019, s. 9. 
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tynuację wcześniejszych badań, prowadzonych przez autora jeszcze 
w latach 70. ubiegłego wieku4. 

Rozprawa składa się z czterech rozdziałów, w których autor przyjął 
układ chronologiczny. W każdym z nich ukazane zostały koncepcje 
formułowane w łonie najważniejszych sił politycznych międzywojen-
nej Polski, do których autor zaliczył: socjalistów, piłsudczyków, lu-
dowców (z rozróżnieniem na dwa główne nurty ruchu ludowego – PSL 
„Piast” i PSL „Wyzwolenie”), konserwatystów, chadecję oraz obóz na-
rodowy. Za podstawę źródłową pracy posłużyła m.in. literatura po-
lityczna i wspomnieniowa, prasa oraz stenogramy wystąpień posłów 
i senatorów. W niewielkim stopniu autor posiłkował się archiwalia-
mi, do minimum starając się również ograniczyć cytowaną literaturę 
przedmiotu oraz przywoływane źródła, poprzestając na odniesieniach 
do najbardziej reprezentatywnych tekstów. 

Pierwszy z rozdziałów poświęcony został okresowi kształtowania 
się granic nowo powstałego państwa. Wśród opisywanych koncepcji 
autor ogranicza się do ukazania dwóch czołowych, jego zdaniem, 
nurtów polskiej polityki zagranicznej. Pierwszy z nich, związany 
z osobą Józefa Piłsudskiego, określany był mianem orientacji fe-
deralistycznej, drugi zaś z Romanem Dmowskim, który wysuwał 
koncepcję inkorporacyjną, zorientowany był na budowę państwa 
narodowego. Zestawiając oba programy, autor wskazuje, iż pomimo 
sprawowania władzy przez obóz belwederski, zwyciężyła koncep-
cja formułowana przez obóz narodowy. Ostateczny krach programu 
federacyjnego przyniosły wyniki wojny 1920 roku. Jak wskazano 
w pracy, pomimo istotnych różnic występujących pomiędzy pro-
gramami formułowanymi przez główne siły polityczne w kraju, ich 
stosunek do czołowych graczy na arenie międzynarodowej pozosta-
wał zbliżony. Autor zwraca jedynie uwagę na bardziej stonowany 
stosunek obozu belwederskiego do Francji, niż ten prezentowany 
przez endecję (określanej jako siła frankofi lska) oraz większą po-
wściągliwość ze strony piłsudczyków, towarzyszącą krytyce poczy-
nań Wielkiej Brytanii. 

Kolejny z rozdziałów poświęcony został okresowi 1921−1924. Do-
minującym rysem w polskiej polityce zagranicznej była wówczas kon-

4  Idem, Koncepcje polskiej polityki zagranicznej 1918−1939, Warszawa 1982. 
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cepcja zmierzająca do budowy na terenie Europy Środkowo-Wschod-
niej silnego bloku państw Międzymorza. Poszczególne siły polityczne 
różniły się jednak co do poglądów na temat jego charakteru. O ile bo-
wiem dla obozu narodowego sojusz taki miał być dopełnieniem stra-
tegicznego przymierza z Francją, o tyle dla zwolenników J. Piłsud-
skiego, lewicy oraz części konserwatystów Międzymorze stanowiło 
element umożliwiający powrót do aktywnej polityki na Wschodzie. 
Także skład projektowanego bloku wykazywał pewne różnice. Podług 
koncepcji zwolenników federalizmu, obok Polski w skład Między-
morza wchodzić miały państwa bałtyckie, Rumunia i Węgry. Obóz 
narodowy za podstawę podobnego sojuszu wskazywał porozumienie 
polsko-czechosłowackie, wykluczając z niego Węgry oraz marginali-
zując rolę państw bałtyckich. 

Rozdział trzeci zatytułowany został Czas złudzeń. Polityka europej-
ska pod znakiem Locarna i Genewy. Stopniowe odchodzenie państw 
od porządku wersalskiego na rzecz budowy systemu dwustronnych 
gwarancji bezpieczeństwa istniejących granic osłabiło dotychczasowy 
sojusz Francji z Polską i Czechosłowacją. Również sukcesy polityki 
niemieckiej w Locarno oraz uzyskanie stałego miejsca w Radzie Ligi 
Narodów nie pozostały bez wpływu na koncepcje formułowane przez 
czołowe siły polityczne w Polsce. Socjaliści postulowali w tym czasie 
porozumienie z Anglią, licząc przy tym na normalizację stosunków 
z Niemcami. Podobne wnioski wysuwali piłsudczycy, którzy pozy-
tywnie ocenili fakt przyjęcia przez Anglię roli arbitra w Europie, pod-
kreślając łączące politykę brytyjską i polską wspólne antyradzieckie 
cele. Konserwatyści, początkowo dość krytyczni wobec postanowień 
Locarno (przodowało w tym wileńskie „Słowo” Stanisława Cata-Mac-
kiewicza), z czasem zaaprobowali politykę lokarneńską, licząc, iż osła-
bi ona napór niemieckiego rewizjonizmu względem Polski. Nowa sy-
tuacja nie wpłynęła w zasadniczy sposób na zmianę wskazań formuło-
wanych w łonie obozu narodowego. Jak zaznacza autor, spowodowane 
było to brakiem realnej alternatywy dla strategicznego sojuszu z Fran-
cją i współpracy z Czechosłowacją. 

Ostatni z rozdziałów pracy opisuje koncepcje wysuwane przez pol-
skie środowiska polityczne w latach 30. XX wieku, w dobie wzrostu 
w Europie i poza nią tendencji autorytarnych i totalitarnych. Decydu-
jący o polityce państwa piłsudczycy starali się kierować zasadą rów-
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nowagi, oznaczającą utrzymywanie zbliżonych relacji z dwoma są-
siadującymi z Polską państwami. Służyły temu polsko-radziecki pakt 
o nieagresji z 1932 roku oraz polsko-niemiecka deklaracja o niestoso-
waniu przemocy z 1934 roku. W praktyce jednak relacje ze Związkiem 
Radzieckim ulegały stopniowemu pogarszaniu, z Niemcami zaś, aż 
do momentu wysunięcia przez nie żądań pod adresem Polski, układa-
ły się poprawnie. 

W okresie tym dużym zmianom uległy koncepcje formułowane 
w łonie PPS, które niemal całkowicie rozeszły się z programem rzą-
dzącej sanacji. PPS z partii fi loniemieckiej, po dojściu Adolfa Hitle-
ra do władzy, przeszła na pozycje skrajnie antyniemieckie. Socjaliści 
krytycznie oceniali wszelkie próby rozmów i układów z Niemcami, 
uznając, że osłabiają one antyhitlerowski sojuszu zachodnich demo-
kracji. Podobna analiza była udziałem Stronnictwa Ludowego, któ-
re domagało się przyjęcia przez rząd zdecydowanej postawy wobec 
niemieckich roszczeń. Za pełną normalizacją stosunków z Niemcami 
opowiadali się zaś konserwatyści. Jak wskazuje autor opracowania, 
„wizje polityczne konserwatystów były w znacznej części zbieżne 
z polityką realizowaną przez Becka”5. Narodowcy, pomimo będące-
go kluczowym elementem doktryny wszechpolskiej przeświadczenia 
o trwałym zagrożeniu ze strony Niemiec, ze zrozumieniem przyjęli 
kroki zmierzające do odprężenia obustronnych relacji. Z dużym zado-
woleniem przyjęli także układ polsko-radziecki. 

Lata 1934−1938 przyniosły w polityce światowej kolejne wydarze-
nia, zmierzające do całkowitego przekreślenia ładu ustanowionego 
po zakończeniu I wojny światowej. Niemcy, wkraczając na drogę anek-
sji terytorialnych, łamały kolejne postanowienia konferencji w Wer-
salu. Wobec wzrastającego zagrożenia niemieckiego socjaliści postu-
lowali zacieśnienie współpracy z Francją i Związkiem Radzieckim. 
Przedstawiciele PPS krytycznie odnosili się także do polityki włoskiej, 
która po agresji na Abisynię weszła na drogę zbliżenia z Niemcami. 
Ludowcy, opowiadając się za ścisłą współpracą z Francją, Rumunią 
i Czechosłowacją, nie wiązali z kolei żadnych nadziei ze Związkiem 
Radzieckim. Jak wskazuje autor opracowania, wpływ na podob-
ne stanowisko miał uwidaczniający się opresyjny charakter państwa 

5  J. Faryś, Między Moskwą a Berlinem…, op. cit., s. 275. 
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pod rządami Stalina oraz forsowana na gruncie międzynarodowym 
idea frontów ludowych. Konserwatyści konsekwentnie opowiadali się 
za kontynuowaniem polityki porozumienia z Niemcami, wspierając 
tym samym politykę ministra Józefa Becka. Narodowa Demokracja 
postulowała w tym czasie powołanie na gruncie międzynarodowym 
koalicji antyniemieckiej, opartej na porozumieniu Francji, Anglii 
i Włoch. Unikano jednak przy tym kroków, mogących drastycznie po-
gorszyć relacje polsko-niemieckie. Zdystansowano się z kolei w łonie 
obozu narodowego od idei współpracy z ZSRR. Wpływ na podobną 
postawę miały wydarzenia związane z wojną domową w Hiszpanii 
i zaangażowanie Rosji po stronie sił republikańskich. Zdaniem autora, 
polityka endecji upodobniła się w opisywanym okresie do linii prezen-
towanej przez sanację.

W swojej najnowszej pracy Janusz Faryś dokonuje przeglądu kon-
cepcji dotyczących problematyki międzynarodowej, prezentowa-
nych przez najważniejsze siły polityczne dwudziestolecia między-
wojennego. Była ona ściśle związana z zagadnieniem bezpieczeń-
stwa Polski. Żadna niemal z wiodących sił politycznych w przedwo-
jennej Polsce nie podważała w tym względzie znaczenia strategicz-
nego sojuszu polsko-francuskiego oraz współpracy z Czechosłowa-
cją i Rumunią. W zależności od panującej koniunktury politycznej 
różne siły okresowo postulowały bliższe relacje z jednym z dwóch 
kluczowych sąsiadów Polski. Żadne z ukazywanych środowisk nie 
wypracowało jednak koncepcji, która mogłaby skutecznie ochronić 
zdobytą po ponad stuleciu niepodległość. Pytaniem wciąż otwartym 
pozostaje, czy leżało to w ogóle w zasięgu ówczesnych możliwości 
Państwa Polskiego. 

Sam autor, podejmując próbę odpowiedzi na tak postawione pyta-
nie, wskazuje: 

Polska polityka zagraniczna w dwudziestoleciu dysponowała bardzo ograniczo-
nym polem manewru. Przedstawione tutaj wizje programowe głównych ugrupowań 
politycznych często złudzenia brały za rzeczywistość. Przy ich ocenie nasuwa się 
refl eksja, że myśl polityczną tworzyli przywódcy i ideolodzy wielkiej klasy, a prze-
cież  nie potrzeba perspektywy czasowej, aby dostrzec jej brak realizmu. (…) Żadne 
ugrupowanie nie przedstawiło w dwudziestoleciu koncepcji, która mogła uchronić 
kraj od katastrofy. Nie było to rezultatem niedostatków polskiej myśli politycznej, 
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ale wynikało z postawy demokracji zachodnich, które za złudę pokoju gotowe były 
płacić ustępstwami wymuszonymi na sojusznikach. Zachód nie był w stanie podjąć 
działań wymaganych od mocarstw. O wojnie zadecydował zaś sojusz niemiecko-
-sowiecki. Druga Rzeczpospolita skazana była więc na klęskę6.    

Maciej Motas

Janusz Faryś, Między Moskwą a Berlinem. Wizja polskiej polityki za-
granicznej 1918−1939, Instytut Pamięci Narodowej − Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,  Oddział w Szczecinie, Szczecin–
Warszawa 2019, ss. 390.

6 Ibidem, s. 360−361. 
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