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W P R O W A D Z E N I E

Jesteśmy!

Wreszcie! – chciałoby się rzec, bo pomysł „Clepsydry”, której pierwszy numer 
oddajemy właśnie w Państwa ręce, zrodził się już dawno. Skąd? Długo by mówić. 
Dość wspomnieć, że  pismo to tworzą ludzie fanatycznie zakochani w  opowie-
ściach. A  jak wiadomo historia to właśnie opowieści. Chcemy trochę poopo-
wiadać, bo jesteśmy przekonani, że przeszłość ma przyszłość i  jest nam bardzo 
potrzebna, a poza tym… szalenie ciekawa!

„Clepsydra” to czasopismo naukowe, które jednak zrodziło się z idei wyjścia nauki 
z murów uniwersyteckich „pod strzechy”. Znajdą tu Państwo zatem teksty nauko-
we, opatrzone stosownym dla tego rodzaju treści aparatem krytycznym. Są one 
jednak podane w sosie przystępnym, tak by również niespecjalista mógł z przyjem-
nością zagłębić się w lekturze. Służy temu nie tylko język, ale i szata graficzna na-
szego pisma, któremu postanowiliśmy nadać nowoczesny wygląd, tak nieoczywisty 
dla podobnych wydawnictw (sic!). 

Oprócz artykułów znaleźć można w  „Clepsydrze” również kilka świetnych wy-
wiadów na temat najnowszych badań oraz publikacji, które ukazały się niedawno 
na rynku wydawniczym i dowiedzieć się, ile tak naprawdę są one warte, a także 
przeczytać o tym, co dzieje się w naszym środowisku – jakie konferencje są za-
powiedziane, a jakie się odbyły, o jakie granty i stypendia warto składać wnioski 
i kiedy, jaką wystawę i gdzie koniecznie trzeba zobaczyć... To i wiele więcej od 
teraz i (oby) per secula seculorum na łamach naszego pisma, które powinno zado-
wolić zarówno zawodowego historyka, jak i pasjonata.

Rozpoczynamy więc naszą wspólną, długą i pasjonującą podróż w przeszłość. Cóż 
można Ci więcej rzec, Drogi Czytelniku: tolle, lege! 

Michał Gniadek-Zieliński
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WystaWy polskie 
i  światowe

Niesłabnącą popularnością na wystawach 
różnego typu cieszy się temat II Rzeczy-

pospolitej, której dzieje miały różne oblicza. 
Dobrze tę różnorodność oddało zestawie-
nie ekspozycji Ośrodka KARTA i  Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN. Pierwsza 
pt. „Utracone. Przedwojenne małe ojczyzny” 
jest dostępna online i  prezentuje archiwalne 
zdjęcia polskich miasteczek i  wsi, zdigita-
lizowane przez Cyfrowe Archiwa Tradycji 
Lokalnej (ich zbiory udostępniane są na stro-
nie www.catl.archiwa.org lub na platformie 
Otwartego Systemu Archiwizacji) prowadzo-
ne przez KARTĘ przy gminnych i  miejskich 
bibliotekach. Fotografie pochodzące z 35 lo-
kalizacji pokazują życie codzienne mieszkań-
ców zacofanych cywilizacyjnie regionów rolni-
czych II RP. Tymczasem POLIN do 3 lutego 
2020 r. prezentował wystawę „Gdynia–Tel 
Awiw”, opowiadającą o miastach powstałych 
w pierwszej połowie XX w. jako flagowe in-
westycje i wyraz nowoczesnych aspiracji, kła-

dąc nacisk na modernizacyjny kierunek prze-
mian obu regionów w okresie przedwojennym. 

Inna stołeczna placówka, Muzeum Warszawy, 
które w drugiej połowie 2019 r. promowało 
wystawę poświęconą losom stolicy w momen-
cie wybuchu II wojny światowej (w zeszłym 
roku przypadała 80. rocznica), w pierwszym 
półroczu br. zapraszało na wystawę „Rze-
mieślnicze historie. Pracownia Mieczników”. 
Jeśli z  racji epidemii planowane na 10 maja 
zamknięcie ekspozycji zostanie przesunięte, 
to na pewno warto się na nią wybrać. Pre-
zentacja wyrobów artystycznej pracowni 
brązowniczo-grawerskiej rodziny Mieczników 
(założonej w 1936 r.) to okazja do poznania 
historii jednego z wielu tradycyjnych zakładów 
rzemieślniczych, które upadły w  niedawnym 
czasie pod wpływem zmian technologicznych, 
jak i  refleksji nad ich związkiem z burzliwymi 
dziejami miasta.

W kontekście tych ostatnich warto też wstą- 
pić do Domu Spotkań z  Historią (DSH), 
gdzie do 20 września czeka na odwiedzają-

scripsit 

Jan Czempiński

Miscellanea
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cych wystawa „Warszawa na nowo. Fotografie 
reporterskie 1945–1949”. Autorki na pod-
stawie zdjęć z archiwum PAP stworzyły wizu-
alną opowieść o fenomenie odbudowy stolicy 
i życiu w pierwszych powojennych latach, któ-
ra wpisuje się w obchody 75. rocznicy odbu-
dowy miasta. Ekspozycji towarzyszy plebiscyt 
na najbardziej „budujące” z  prezentowanych 
zdjęć Warszawy lat 1945–1949, a  głosy 
mogą oddawać wszyscy odwiedzający. 

To zresztą nie jest jedyna rocznica, nad którą 
pochyliło się DSH w ostatnim czasie. Instytu-
cja zaangażowała się też w warunkach online 
w  obchody wyborów 4 czerwca 1989  r. 
pod hasłem „Wybraliśmy wolność”. Z  tej 
okazji przygotowano aplikację „Wsłuchaj się 
w  wolność” ze wspomnieniami uczestników 
tych przełomowych wydarzeń, odbył się 
pokaz filmu „Niespodzianka ‘89”, a przede 
wszystkim na skwerze im. ks. Jana Twardow-
skiego (róg Karowej i Krakowskiego Przedmie-
ścia) zainaugurowano trwającą do 28 czerwca 
wystawę „Niepokorne 1976–1989”, która 
podkreśla rolę kobiet w ruchu opozycyjnym. 

Dla historyków wojskowości ważnym wyda-
rzeniem w Warszawie było otwarcie 25  lu-
tego 2020 r. pierwszej od czasów odbu-
dowy Zamku Królewskiego stałej ekspozycji 
militariów. Można na niej podziwiać broń 
białą, palną i  uzbrojenie ochronne datowa-
ne na XVII i XVIII wiek. Autorzy wystawy 
wyróżniają wśród nich dwie szable husarskie, 
karacenę z  okresu wiedeńskiego, rapier typu 
pappenheimer czy też jedyną na świecie parę 
pistoletów kozienickich, wyprodukowanych 

w  Królewskiej Manufakturze Broni Palnej 
w Kozienicach. 

Historycy wojskowości i  mediewiści cały czas 
mają okazję odwiedzić wystawę „Piast – Total 
War”, która do 21 czerwca była dostępna 
w  gnieźnieńskim Muzeum Początków Państwa 
Polskiego, a w lipcu przeniesie się do Muzeum 
Archeologicznego Środkowego Nadodrza 
w Świdnicy. Dla fanów wczesnośredniowiecznej 
wojskowości pozycja obowiązkowa. 

Niezwykle bogatą ofertę na spędzenie wolne-
go czasu ma Muzeum Narodowe w Krakowie 
(MNK). Do końca sierpnia trwa wystawa 
„Wizerunki ludzi piszących – autorzy i  ich 
dzieła”, na której zobaczyć można liczne po-
dobizny znanych twórców pochodzące z wie-
ków od XVI do XIX. Ponadto od połowy 
lutego możemy obejrzeć wiele przepięknych 
średniowiecznych witraży w ramach ekspozycji 
„Cud światła. Witraże w średniowiecznej Pol-
sce”, która potrwa aż do 26 lipca. Oprócz 
witraży pochodzących zarówno z  kolekcji 
państwowych, jak i prywatnych, na wystawie 
można obejrzeć liczne projekty przeszkleń, 
a  także dzieła malarstwa tablicowego, hafty, 
złotnictwo i dokumenty. 

Warto wspomnieć jeszcze o wychodzącej na-
przeciw bieżącym ograniczeniom współpracy 
krakowsko-warszawskiej na polu muzealnym, 
dzięki której zbiory Muzeum Książąt Czar-
toryskich (oddziału MNK), w  tym „Damę 
z gronostajem”, można do końca czerwca po-
dziwiać w Galerii Plenerowej przy Al. Ujaz-
dowskich, zaś zbiory Łazienek Królewskich, 
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w tym „Biały Dom”, do połowy lipca udo-
stępniono na placu przed gmachem MNK. 
Łazienki oferują ponadto wystawę „Hippia-
tricus i  jego pacjenci”, przybliżającą historię 
stołecznego szkolnictwa weterynaryjnego od 
lat dwudziestych XIX w. po wybuch II wojny 
światowej. Ekspozycja w Muzeum Łowiectwa 
i Jeździectwa (Koszary Kantonistów) potrwa 
do końca czerwca. 

Z oferty muzeów zagranicznych warto wspo-
mnieć wystawy Deutsches Historisches Mu-
seum w Berlinie. Od 23 stycznia 2020 r. na 
ekspozycji stałej można zapoznać się z dzien-
nikiem Sheindi Ehrenwald, Węgierki żydow-
skiego pochodzenia, która na bieżąco opisy-
wała w  nim swoją deportację i  dramatyczne 
przeżycia w  Auschwitz-Birkenau. Zapiski 
Ocalonej, która w wieku 14 lat straciła w na-
zistowskim obozie większość swojej rodziny, 
zostały udostępnione publicznie pierwszy raz 
od 75 lat. Jednocześnie powstał krótki film 
dokumentalny na ten temat, autorstwa repor-
terów gazety „Bild”. Tematyki szerszej niż 
II wojna światowa dotyczy za to dostępna od 
27 marca do 18 października br. wystawa 
„Hannah Arendt and the twentieth century”. 

Wydarzenia cykliczne

W  trakcie izolacji społecznej wymuszonej 
rozwojem epidemii instytucje kulturalno- 
-historyczne musiały przenieść swoją aktyw-
ność do Internetu. Ciekawą propozycją mógł 
pochwalić się wspomniany już DSH, który do 
24 czerwca transmitował na Facebooku cyklicz-
ne spotkania z Grzegorzem Piątkiem pt. „Kawa 

czy łopata? Budująca historia Warszawy Grze-
gorza Piątka”. Autor wydanej w  br. książki 
„Najlepsze miasto świata. Warszawa 1944–
–1949” co środę rano – przy przysłowio-
wej kawie – opowiadał o  rzeczonym okresie, 
pokazując archiwalne zdjęcia z różnych książek 
– w  tym własnej – czy albumu, który DSH 
wydało na podstawie zdjęć z  sygnalizowanej 
wyżej wystawy „Warszawa na nowo. Fotografie 
reporterskie 1945–1949”. 

Nie tylko DSH działał online w trakcie epide-
mii. Na przełomie kwietnia i maja cykl 5 we-
binariów pod hasłem „Historia po królewsku” 
poprowadził także Zamek Królewski, a do te-
matów należały m.in. historyczne role Zamku, 
obrazy Rembrandta czy postać Canaletta. 

Warto też wspomnieć o działaniach Centrum 
Myśli Jana Pawła II w związku ze stuleciem 
urodzin papieża. Utworzono nowoczesny 
portal internetowy jp2online.pl, na którym 
znajdziemy multimedialny biogram K. Wojtyły 
i rozbudowaną bazę materiałów źródłowych na 
jego temat. Ponadto na stronie centrumjp2.pl  
można pobrać archiwalne zdjęcia (lub całe 
wystawy), materiały dydaktyczne czy aplika-
cję mobilną z  cytatami świętego. W  ramach 
obchodów transmitowane online są także 
rozmowy o  Wojtyle z  różnymi ekspertami. 
Centrum zapowiedziało tez wydanie dwóch 
publikacji oraz akcję czytania tekstów Wojtyły. 

KonferenCJe i  spotKania

Najistotniejszym wydarzeniem w  środowisku 
historycznym w drugiej połowie 2019 r. był 
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XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich. 
Nieprzypadkowo zwołano go do Lublina, 
gdyż w zeszłym roku przypadała 450. rocznica 
podpisania Unii Lubelskiej i dlatego też dysku-
sję otwierającą, w której wzięli udział historycy 
z różnych krajów, poświęcono jej dziedzictwu. 
Na późniejszych panelach podjęto szereg kwe-
stii merytorycznych, a także odniesiono się do 
wyzwań stojących przed współczesną polską 
historiografią – dotyczących m.in. jej kondycji 
badawczej, miejsca historii w  przestrzeni pu-
blicznej czy polityki i edukacji historycznej.

Na 2020 r. zaplanowane było inne wydarze-
nie o wielkiej randze w środowisku historyków, 
mianowicie XXIII Międzynarodowy Kongres 
Nauk Historycznych. Z  racji epidemii termin 
został jednak przesunięty i Kongres odbędzie się 
w dniach 22–28 sierpnia 2021 r. w Pozna-
niu (wydarzenie odbywa się w Polsce drugi raz 
w historii, pierwszy miał miejsce w Warszawie 
w 1933 roku). W ramach Kongresu przewi-
dziano 70 paneli, sesję posterową dla studen-
tów II i  III stopnia (dla najlepszych posterów 
przewidziana jest nagroda Shandong University 
Young Historian Award – 10 000 dolarów 
do podziału), Research Forum (nowa inicja-
tywa mająca na celu wspieranie współpracy 
między instytutami badawczymi a  uczonymi) 
czy Międzynarodowe Targi Książki Historycz-
nej. Ponadto przyznana zostanie International 
ICHS History Prize dla historyka, który wy-
różnił się znacznym wkładem w rozwój dyscy-
pliny. W samym Kongresie (ceremonii otwarcia 
i zamknięcia, wszystkich sesjach i wydarzeniach 
towarzyszących) udział mogą brać pracownicy 
naukowi, studenci, nauczyciele i osoby związa-

ne zawodowo z tematyką Kongresu, rejestrując 
się online (do 31 marca 2021 r. po niższej 
cenie). 

Tymczasem szykuje się wiele konferencji 
i  spotkań w  najbliższej przyszłości. Do sta-
rożytników skierowany jest międzynarodowy 
kongres International Plutarch Society „Plu-
tarch and his Contemporaries. Sharing the 
Roman Empire”, który odbędzie się w dniach 
3–6 września 2020 r. na UKSW w War-
szawie. Szerszy zakres tematyczny przewidują 
organizatorzy XII Krakowskich Spotkań Staro-
żytniczych, które potrwają od 23 do 24 paź-
dziernika 2020 r. pod hasłem „Społeczny 
wymiar wojny w starożytności”. Ciekawą pro-
pozycję z obszaru historii starożytnej stanowi 
także „Starożytność na łonie natury. Relacja 
człowieka z przyrodą na przestrzeni wieków”, 
zaplanowana na katowickim Uniwersytecie 
Śląskim na dzień 9 października 2020 roku. 

Wczesnośredniowiecznej strefy bałtyckiej 
dotyczyć będzie „The 2nd Jómsborg Con-
ference. Gesta Hammaburgensis Ecclesiae 
Ponti ficum. Origins, reception and significan-
ce of Adam of Bremen’s Account”, której 
termin (pierwotnie kwietniowy) został wstęp-
nie przesunięty na listopad 2020. Religijny 
aspekt historii średniowiecznej, już bez ograni-
czeń geograficznych, podejmie Ogólnopolska 
Sesja Naukowa „Littera occidit, spiritus vivifi-
cat. Pismo Święte w kulturze średniowiecza”, 
będąca trzecim już spotkaniem z cyklu „Stu-
dia Medievalia Varsaviensia” organizowanym 
przez działający przy Instytucie Historycznym 
UW Studencki Klub Międzyepokowych 
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Badań Historycznych (SKMBH). Pierwotny 
kwietniowy termin musiał zostać przesunięty, 
organizatorzy poinformują niebawem o nowym 
i  wznowią nabór zgłoszeń. Podobna sytuacja 
dotyczy innej konferencji SKMBH pt. „Indywi-
dualizm a kolektywizm w świecie nowożytnym”. 

Znaczenie Bałtyku dla ludów i  państw, nie-
ograniczone już do epoki średniowiecza, za 
przedmiot refleksji postawiła sobie międzynaro-
dowa konferencja „Morze, Pomorze i my – na 
przestrzeni dziejów”, zorganizowana z  okazji 
100-lecia zaślubin Polski z morzem, a zaplano-
wana na 17–18 września 2020 r. w Słupsku 
i Ustce. Zgłoszenia do końca czerwca. 

Rocznicowe tło posiada także zbliżająca się 
międzynarodowa sesja przygotowywana przez 
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy 
pt. „Wojna polsko-bolszewicka i  jej implika-
cje dla Europy” (3–5 września br., Wilno). 
Z kolei zaplanowana przez IPN na czerwiec 
konferencja „1920 rok – wojna światów” zo-
stała odwołana, a sesja „Warszawiacy przeciw 
bolszewikom 1920–2020” przełożona na 
23 września 2020 roku.

Historii XX w. dotyczą jednak także inne 
wydarzenia koordynowane przez IPN. Do 
1 września br. można nadsyłać zgłoszenia na 
konferencję „A  jednak kolej! Wojenny i  po-
wojenny przełom (1944–1946)”, która 
dotyczyć będzie kluczowego dla kolejnictwa 
– według organizatorów – okresu przemian 
i  zaplanowana jest na 17–18 listopada br. 
w  Lublinie. Bezpośrednio tematowi końca 
II wojny światowej poświęcona będzie z kolei 

rzeszowska sesja IPN pt. „8 maja 1945 roku. 
Polska perspektywa” (1–2 października br., 
zgłoszenia do 30 czerwca). Do 17 lipca zaś 
przyjmowane są zgłoszenia na konferencję „Ko-
ściół rzymskokatolicki wobec powstania i dzia-
łalności NSZZ »Solidarność«”, przewidzianą 
na 9–10 sierpnia 2020 r. do Białegostoku. 
IPN zaprasza również do Szczecina na kon-
ferencję „Historiografia wojskowa w  PRL” na 
27–28 października 2020 roku. Tematykę 
wojskową podejmie również konferencja „Ob-
licza wojny. Miasto i  wojna”, organizowana 
przez Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego 
w dniach 26–27 listopada 2020 roku.

Na pierwszą połowę 2020 r. zaplanowane 
zostały różne spotkania międzyepokowe. Nie 
słabnie na tym polu aktywność SKMBH. Na 
początku listopada 2019 r. zorganizował on 
interdyscyplinarną międzynarodową konferencję 
„Homo in articulo mortis. Sadness and death 
in the life of man from Antiquity to Modern 
Times”, na której pojawili się młodzi badacze 
z  Polski, Czech, Niemiec, Belgii, Słowenii, 
Macedonii, Ukrainy i Turcji. Sesja odbyła się 
w ramach cyklu „Studiów Międzyepokowych”, 
których czwarta edycja (tym razem o charakte-
rze ogólnopolskim) odbędzie się pod hasłem 
„Fines mundi et mentis. Peryferia świata cywili-
zowanego od starożytności do czasów współ-
czesnych” w  nowym terminie, który zostanie 
wkrótce podany przez organizatora – najpraw-
dopodobniej będzie to połowa października 
2020 r. (nabór zgłoszeń już się zakończył).

Warto również zwrócić uwagę na metodo-
logiczny kongres Muzeum POLIN, który 
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odbędzie się w  dniach 12–15 października 
2020 r. pod hasłem „What’s New, What’s 
Next? Innovative Methods, New Sources and 
Paradigm Shifts in Jewish Studies”. Cennego 
doświadczenia dla historyków i  archiwistów, 
pod względem metodologicznym i warsztato-
wym, powinna dostarczyć także przeniesiona 
na 2021 rok (termin zostanie wkrótce poda-
ny) V Ogólnopolska Konferencja Archiwistów 
i Historyków „Educare necesse est…”. 

stypendia, konkursy, 
granty

Otwierają się kolejne terminy składania wnio-
sków o stypendia i finansowanie projektów ba-
dawczych w  ramach konkursów Narodowego 
Centrum Nauki. 16 czerwca 2020 r. zakończył 
się nabór wniosków w konkursach: OPUS 19, 
PRELUDIUM 19 i  POLS, natomiast od 
15  czerwca do 15 września można składać 
wnioski na konkursy: SONATA BIS 10, MA-
ESTRO 12 i DAINA 2; od 15 września do 
15 grudnia na: OPUS 20+LAP, PRELU-
DIUM BIS 2, SONATA 16 i BEETHOVEN 
CLASSIC 4; a od 15 grudnia do 15 marca 
2021 r. na: SONATINA 5 i SHENG 2. 

Do 6 listopada br. należy nadsyłać prace magi-
sterskie i doktorskie w XIII Konkursie im. Wła-
dysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy 
Debiut Historyczny Roku w  zakresie historii 
najnowszej, organizowanym przez IPN oraz In-
stytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej 
Akademii Nauk. Prace muszą dotyczyć historii 
Polski i Polaków w XX wieku, być nieopubli-
kowane i obronione w okresie od 1 paździer-

nika 2019 r. do 31 października 2020 roku. 
I nagroda w konkursie oznacza wydanie pracy 
przez IPN i IH PAN w formie książkowej oraz 
wypłatę honorarium autorskiego po podpisa-
niu umowy wydawniczej z  IPN (10 000 zł 
w  przypadku prac magisterskich, natomiast 
25 000 zł w przypadku prac doktorskich). 

Do 31 lipca można wysyłać też prace, w tym 
naukowe, na XII edycję konkursu „Polska wieś – 
dziedzictwo i przyszłość”, organizowanego przez 
Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. 
Dla najlepszych prac przewidziana jest nagroda 
pieniężna w wysokości 5000 zł i wydanie pracy 
przez Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

inne

W dniu 15 czerwca 2020 r. Rektor Uniwersy-
tetu Warszawskiego, prof. Marcin Pałys, podpi-
sał Zarządzenie nr 129 w sprawie przekształce-
nia Wydziału Historycznego UW. Na mocy do-
kumentu, z dniem 1 września 2020 r. Instytut 
Historyczny stanie się Wydziałem Historii UW, 
a Instytut Archeologii będzie odtąd Wydziałem 
Archeologii UW. Pozostałe jednostki wchodzą-
ce ongiś w skład Wydziału Historycznego UW, 
tj. Instytut Historii Sztuki, Instytut Muzykologii 
oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej 
od 1 września będą funkcjonować jako Wydział 
Nauk o Kulturze i Sztuce UW. 

Wszystkie te zmiany administracyjne są konse-
kwencją zmian, jakie niesie ze sobą nowe prawo 
o szkolnictwie wyższym, i stanowią owoc poro-
zumienia zawartego między władzami i pracow-
nikami zainteresowanych jednostek. 
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oczami żywociarzy św. ottona 
biskuPa bamberskiego

Jak to ujął kiedyś stanisław urbańczyk: „Historia badań nad religią słowian 
to historia rozczarowań”1. zdanie to tyczy się w równym stopniu tak ich 

mitologii, jak i  obrzędowości. mimo że dysponujemy nawet pokaźną liczbą 
informacji dotyczących praktyk kultowych pogańskich mieszkańców Połabia, 
rugii i Pomorza z jednej strony, a rusi z drugiej, nauka nie potrafi uporać się 
z problemem nie tyle nawet wiarygodności przekazów2, ile wątpliwości meto-
dologicznych co do ekstrapolowania informacji dotyczących wyłącznie wspo-
mnianych terenów i wyłącznie okresu po wielkim powstaniu słowian z 983 r. 
na zachodzie i penetracji skandynawskiej na wschodzie, na inne obszary sło-
wiańszczyzny, a nawet na tereny wymienione, ale w okresie poprzedzającym 
wyszczególnione zjawiska.

w tej dyskusji mieści się zagadnienie kapłanów pogańskich, o których zachowały 
się szczątkowe informacje. encyklopedia Pwn podaje, że „kapłan” to: 

[…] osoba spełniająca czynności kultowe, będąca pełnomocnikiem i  przedstawicielem 
wspólnoty rel.[igijnej], pośrednikiem między ludźmi a bóstwem. urząd kapłana wiąże się 
z funkcją składania ofiary; do innych funkcji kapłana należą m.in.: przewodniczenie modli-
twom, odprawianie czynności rytualnych, błogosławienie, opieka duchowa nad wyznaw-

o m n i u m  m a l o r u m  i n c e n t o r e s
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cami; na mocy swojego urzędu kapłan jest autorytetem i interpretatorem wiedzy sakralnej, 
a zwłaszcza pism świętych, etyki i prawa religijnego3. 

Próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak w tę definicję wpisują się pogańscy 
kapłani Pomorzan przedstawieni w żywotach św. ottona z bambergu, a także ci 
znani z innych źródeł, stanowi główny cel niniejszej pracy. kierunek analizy wyzna-
cza wszelako inna definicja, mianowicie definicja „kapłana pogańskiego” zamiesz-
czona przez cytowanego wyżej stanisława urbańczyka w słowniku starożytności 
słowiańskich. czytamy w niej: 

k.[apłani] jako instytucja nie istnieli z pewnością pierwotnie u słowian. ofiarę w imieniu 
rodziny składał ojciec, w  imieniu wsi lub plemienia ktoś ze starców, później plemienny 
władca. instytucja k.-ofiarników w żr.[ódłach] rus.[kich] w ogóle nie została wspomniana. 
Jedynie na Pomorzu [sic!]4 doszło do powstania kasty k. […] instytucja k. jest chyba 
i na Pomorzu zjawiskiem raczej późnym, podobnie jak świątynie i posągi bóstw. Prawdo-
podobnie wywodzą się oni od strażników świętych drzew, gajów i źródeł, którzy mogli 
dodatkowo zajmować się wróżeniem i  leczeniem. spośród kilku wyrazów służących do 
określania k. tylko jeden, a mianowicie „*žьrьcь”, może uchodzić za ogólnosłow.[iański], 
znany był bowiem nie tylko na południu słowiańszczyzny, ale także w Polsce (w postaci 
„żyrzec”). Podstawowy rdzeń tego wyrazu miał zapewne znaczenie ‘chwalić, uwielbiać’, 
chyba w związku z wygłaszaniem pochwalnych modlitw5. 

Dotychczas w nauce6 problem kapłanów pogańskich w żywotach św. ottona nie 
został w ogóle poruszony jako samodzielne zagadnienie, pojawiając się wyłącznie 
przy okazji większych prac7. niewiele lepsza jest sytuacja z opracowaniem tematu 
kapłanów u słowian w ogóle. na gruncie polskim jedynej obszerniejszej próby 
omówienia tego problemu podjęła się teresa trębaczkiewicz-oziemska w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku. w  szkicu poświęconym kapłanom na połab-
szczyźnie8 nie odniosła się jednak zupełnie do wątków pomorskich, co sprawia, że 
praca ta, aspirująca do całościowego omówienia problemu, nie może w rzeczywi-
stości być jako taka traktowana. bez odniesienia się do Pomorza ciężko w ogóle 
ustosunkować się do tego, co miało miejsce na Połabiu – i vice versa. w tym 
artykule postaram się uzupełnić ten brak, skupiając się przede wszystkim na Pomo-
rzu i źródłach jemu poświęconych. będzie to jednak stanowić punkt wyjścia do 
sformułowania bardziej ogólnych wniosków dot. kapłanów słowiańskich w ogóle9.

główny przedmiot analizy w  niniejszym szkicu stanowią żywoty św. ottona 
z bambergu10. Dwa Vitae ottonis episcopi babenbergensis – jedno autorstwa 
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anonimowego mnicha z Prüfening11, drugie ebona z michelsbergu12 oraz Dialogus 
de vita s. ottonis eposcopi babenbergensis pióra Herborda, także z konwentu 
na michelsbergu13. wszystkie te dzieła hagiograficzne powstały krótko po śmierci 
świętego biskupa, w latach ok. 1140–1159. istnienie aż trzech utworów ha-
giograficznych poświęconych ottonowi, powstałych w  tak niewielkim odstępie 
czasowym, świadczy o niezdecydowaniu kościoła bawarskiego co do teologicznej 
i duszpasterskiej interpretacji działalności misyjnej biskupa bambergu14. Daje temu 
wyraz treść kolejnych żywotów, które choć opierają się na wcześniejszych redak-
cjach, zmieniają akcenty i ładunek ideologiczny, a zatem i nieznacznie poszczególne 
fakty, poddając je nowym interpretacjom. to właśnie z „interpretacją interpretacji” 
historyk musi się zmierzyć, chcąc wykorzystać żywoty jako źródło do poznania 
i opisu działalności św. ottona, w tym przebiegu wydarzeń, które doprowadziły 
do włączenia w krąg christianitas jednej z ostatnich pogańskich enklaw w europie, 
a także towarzyszącego im tła społecznego i politycznego.

choć wszyscy żywociarze zdobywali informacje w  kręgu osób uczestniczących 
w opisywanych zdarzeniach (ograniczając się w gruncie rzeczy do jednego kręgu 
towarzyskiego)15, a każdy kolejny – jak się wydaje – korzystał z dzieła poprzed-
nika, to różnice w partiach tekstu poświęconych pogańskim kapłanom16 istnieją. 
odpowiedzenie sobie na pytania skąd się biorą, jaki mają cel i  co powodują, 
a także jak odnoszą się do tego, co wiemy o instytucji pogańskich kapłanów na za-
chodniej słowiańszczyźnie z innych źródeł, będzie możliwe dopiero po rzeczowej 
analizie zestawionych ze sobą wszystkich interesujących nas fragmentów żywotów, 
a następie porównaniu ich z innymi relacjami.

całość przedmiotu analizy niniejszego szkicu ogranicza się do przedstawienia po-
szczególnych historii pogańskich kapłanów17 stanowiących istotną, choć objętościo-
wo stosunkowo niewielką, część opisu pomorskiego itinerarium ottona. Jak postaram 
się wykazać niżej, między biografami panuje niemal pełna zgoda co do samych wyda-
rzeń. kwestia ich chronologii jednak przedstawia się zgoła inaczej. każdy odmiennie 
pojmuje sens misji ottona, a  zatem dokonuje innej interpretacji wydarzeń, pod-
porządkowując je literackiej konstrukcji o wymiarze teologicznym i duszpasterskim. 
tym samym kolejność przedstawienia epizodów z udziałem pogańskich kapłanów jest 
podporządkowana tym konstrukcjom, czy też raczej stanowi jedną z ich najważniej-
szych części. zauważenie tego faktu jest kluczowe dla podjęcia analizy, podobnie 
zresztą jak zamieszczenie tej informacji na tym etapie wywodu. Pozwala to bowiem na 
bardziej klarowne przedstawienie proponowanej metody oglądu problemu.

św. otton  
na XVii-wiecznym 
obrazie nieznanego 
autorstwa, znajdującym się 
w kościele klasztornym 
na michelsbergu 
(bamberg),  
który ufundował
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z uwagi na nieuchwytną w interesującym nas zakresie chronologię bezwzględną, 
tj. niepodporządkowaną żadnej z będących przedmiotem analizy konstrukcji nar-
racyjnych, z  konieczności należy podporządkować się chronologii jednej z  nich 
i przejść przez kolejne etapy pracy podług zaproponowanej przez nią kolejności. 
wydaje się, że najbardziej stosowne będzie przyjęcie na potrzeby warsztatowe 
Vitae Prieflingensis jako najpewniej najstarszego zabytku, aczkolwiek z  przyjętej 
tu konwencji będzie niekiedy konieczne się wyłamać tam, gdzie o pewnych zda-
rzeniach żywot z Prüfening milczy. w tej sytuacji pierwszeństwo przedstawienia 
będzie miał ten z kolejnych żywociarzy, który akurat obszerniej potraktował wątek. 

Dokonanie właściwego oglądu tytułowego zagadnienia zmusza do rozważenia go 
w kontekście całej treści wszystkich trzech żywotów – mam tu na myśli zarówno 

umiejscowienie wątków pogańskich kapłanów w  poszczególnych narracjach, jak 
i wzajemnych stosunków między nimi. konieczne stanie się więc pogłębienie anali-
zy poprzez odniesienie się do zarysowanej w każdym z żywotów, nieco odmiennie 
wzmiankowanej wyżej, teologiczno-duszpasterskiej interpretacji misji bamberskie-
go biskupa. w  tym zakresie – by zachować pewien porządek i  nie popadać 
w zbędną dygresyjność – będę zmuszony o pewnych rzeczach traktować wręcz 
apriorycznie, opierając się na wypracowanej już wcześniej przez badaczy egzegezie 
żywotów ottona, w tym nade wszystko na cytowanym już uprzednio dojrzałym 
studium stanisława rosika poświęconym zamieszczonemu w żywotach obrazowi 
konwersji Pomorzan18.

wreszcie konieczne jest odniesienie się także do innych źródeł traktujących o kapła-
nach pogańskich słowian i sprawdzenie, na ile przedstawiony tam ich obraz współgra 
z tym, co otrzymujemy w poświęconej ottonowi biografistyce. analiza wewnętrzna 
przekazów anonima z Prüfening, ebona i Herborda, wsparta komparatystyką, zmu-
si w podsumowaniu do zmierzenia się z  zasadniczymi problemami wykraczającymi 

Analiza wewnętrzna przekazów Anonima z Prüfening, Ebona i Herborda,  
wsparta komparatystyką, zmusi w podsumowaniu do zmierzenia się  
z zasadniczymi problemami wykraczającymi poza problem kreacji pogańskich 
kapłanów w żywotach.
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poza problem kreacji pogańskich kapłanów w żywotach. to przedstawienie bowiem 
będzie wstępem do próby eksplikacji całego zagadnienia pogańskich kapłanów u Po-
łabian i Pomorzan. wnioski będą zaś stanowiły w gruncie rzeczy odpowiedzi na 
kilka najważniejszych pytań. Po pierwsze, czy na podstawie posiadanych przekazów 
można zrekonstruować jakąś communis opinio chrześcijańskiego świata w  stosunku 
do pogańskich kapłanów słowian? Jeśli tak rzeczywiście jest, to czy da się ustalić, 
na ile ten pogląd został ukształtowany na podstawie mniej lub bardziej wnikliwej 
obserwacji obrzędowości i w ogóle całej społeczności pogańskich słowian, a  na 
ile kształtuje go optyka dyktowana przez wiarę chrześcijańską? Postawienie sprawy 
w ten sposób skłania oczywiście do zastanowienia się nad tym, w jakim stopniu wize-
runek kapłanów pogańskich w źródłach jest opisem rzeczywistości przedchrześcijań-
skiego Połabia i Pomorza, a na ile pozostaje fikcją literacką umotywowaną względami 
teologiczno-duszpasterskimi? w tym kontekście zasadne wydaje się także pytanie 
o topiczność przekazów na temat pogańskich kapłanów, a także o to, czy topiczność 
ta musi wykluczać od razu wiarygodność podanych informacji? 

Pragnę też podkreślić, że choć przedmiotem szczególnego zainteresowania tej pra-
cy są sami kapłani oraz ich kreacja i umiejscowienie w tym czy innym kontekście, 
do pewnego stopnia interesuje mnie także sam kontekst, w jakim się pojawiają na 
kartach dzieł biografów biskupa, toteż poświęcam mu niekiedy sporo miejsca, bez 
czego – jak sądzę – zrozumienie niektórych informacji podanych na temat kapła-
nów byłoby w ogóle niemożliwe. wykład staje się więc w jakimś wymiarze swoistą 
egzegezą wyimków z żywotów, w których pojawiają się kapłani, co optycznie jest 
dostrzegalne przez zastosowanie przejrzystego układu: przedstawienie fragmentu 
(przede wszystkim w formie cytatów) plus komentarz. i  tak aż do wyczerpania 
źródeł.

Już na początku trzeba wyłamać się z zarysowanego wyżej klucza, w jakim przed-
stawiona miała zostać analiza. ebon (ebo) bowiem zamieszcza jeszcze przed itiner-
arium ottona opis misji jego poprzednika, mnicha bernarda zw. Hiszpanem, czego 
nie czyni anonim z Prüfening, nie tylko nie przekazując informacji o bernardzie, 
ale w  ogóle o  jakichkolwiek przedottońskich wysiłkach misyjnych na Pomorzu. 
ebo tymczasem przytacza wcale obszerną opowieść o działalności bernarda na 
Pomorzu i – co szczególnie ważne w kontekście naszego tematu – umieszcza w niej 
pogańskich kapłanów.
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misjonarz, przybywszy do wolina, nie mogąc jego mieszkańców przekonać do 
konwersji ani słowem, ani własnym przykładem, zaproponował wreszcie próbę, 
podczas której miała się objawić moc boga. Poprosił wolinian, by zamknęli go 
w jakimś domu, który „jest zawalony ze starości i do żadnego użytku niezdatny”19, 
a następnie podpalili. Jeśliby po spaleniu domu ów przeżył, miało być to znakiem 
dla nich, że posłał go ten, który panuje nad wszelkim żywiołem. 

usłyszawszy to, kapłani i starsi ludu odbyli długą dyskusję między sobą i rzekli: „ten [czło-
wiek] jest szalony i zrozpaczony, na skutek zbytniego ubóstwa śmierci szuka i dobrowolnie 
się śmierci oddaje, lecz i podejść nas chce podstępną nikczemnością i zemścić się na nas, 
że go nie przyjęliśmy, skoro nie chce umierać bez naszej zguby, ponieważ jak wiadomo od 
pożaru jednego domu całe miasto bez wątpienia strawi ogień. Dlatego strzec się nam trzeba, 
abyśmy nie słuchali człowieka z  szaloną głową. atoli nie jest dla nas rzeczą pożyteczną 
zabijać bosonogiego mnicha20, ponieważ nasi bracia Prusowie przed paroma laty ubili nieja-
kiego wojciecha i z tego cały ucisk i nieszczęście spadło na nich, i cała ich bytność została 
obrócona wniwecz. lecz jeśli chcemy myśleć o sobie, usuńmy go z naszych granic bez jego 
krzywdy i wsadziwszy na okręt, sprawmy, by przeniósł się na inne ziemie”21.

bernard ani myślał podporządkować się ich ustaleniom. co więcej, zdecydował 
się zniszczyć siekierą największą świętość wolinian – „kolumnę poświęconą Juliu-
szowi cezarowi” (columnam iulio cesari dicatam). naturalnie przeszkodzono mu 
w tym i okrutnie pobito. mimo tego ów, wyrwawszy się z ich rąk dzięki pomocy 
towarzyszącego mu kapelana Piotra, powstał z  ziemi i  przystąpił ponownie do 
głoszenia ewangelii. 

kapłani zaś siłą odciągnęli go spośród ludu i wraz z kapelanem i  tłumaczem wsadzili na 
okręt, mówiąc: „skoro tak wielką pałasz chęcią głoszenia kazań, głoś je rybom morskim 
i ptakom niebieskim. strzeż się [jednak], byś się nie ważył przekroczyć naszych granic, 
ponieważ nie znajdzie się ani jeden, który by cię [tu] przyjął22.

Motyw pogańskiego kapłana jako zagorzałego przeciwnika chrystianizacji jest 
pewną stałą we wszystkich żywotach św. Ottona, której podporządkowane 
są w znacznej mierze wszystkie inne działania kapłanów przedstawione przez 
biografów biskupa. 
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zdaniem żywociarza to kapłani mieli więc w ostatecznym rozrachunku stać za klęską 
misji bernarda. najpierw uniemożliwili mu objawienie mocy boga poprzez doko-
nanie próby ognia23, następnie (prawdopodobnie) zorganizowali jego pobicie24, 
a wreszcie przepędzili – uprzednio zakpiwszy sobie z niego – wsadzając na okręt. 
oczywiście dla biografa jako kapłani innej religii są naturalnymi antagonistami misjo-
narza. zupełnie nie dziwi więc zapał, z jakim przystępują do konfrontacji z bernar-
dem – i to zarówno w kontekście narracyjnym, jak i historycznym. ściśle mówiąc, 
motyw pogańskiego kapłana jako zagorzałego przeciwnika chrystianizacji jest pewną 
stałą we wszystkich żywotach św. ottona, której podporządkowane są w znacznej 
mierze wszystkie inne działania kapłanów przedstawione przez biografów biskupa. 

grób św. ottona w klasztorze na michelsbergu
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zaproponowana oś narracyjna nie wydaje się przy tym wcale sztuczna, ale w pełni 
odpowiada rzeczywistemu stosunkowi owych do przecież – jakby nie patrzeć – in-
nej religii, której wprowadzenie, siłą rzeczy, jest nie tylko atakiem na słuszny w ich 
mniemaniu porządek rytualny wspólnoty, ale również wywraca do góry nogami cały 
porządek społeczny, w którym mieli swoje własne miejsce25. i to jest drugi wniosek, 
do którego prowadzi analiza historii bernarda: pozycja kapłanów w  społeczności 
pogańskich wolinian wydaje się być już na pierwszy rzut oka bardzo wysoka. to oni 
– wraz ze starszymi – podejmują wszystkie decyzje w sprawie misjonarza. Pytanie, 
jakie się oczywiście nasuwa, brzmi: jaka jest relacja między nimi a starszyzną? czy jest 
tak, że występują w procesie decyzyjnym jako pełnoprawni partnerzy polityczni, czy 
też zajmują się sprawą mnicha wyłącznie dlatego, że dotyczy ona kwestii religijnych, 
ale swoje decyzje muszą konsultować ze starszymi miasta celem nadania im sankcji 
politycznej? nie jest łatwo ustosunkować się do tego problemu, jednak pewnej 
wskazówki udziela źródło. mowa jest bowiem o obawach wolinian, że „sąd boży”, 
zaproponowany przez bernarda, może doprowadzić do spalenia miasta – jego dzia-
łalność zatem byłaby niebezpieczna nie tylko z przyczyn religijnych, ale i politycz-
nych. w  tej sytuacji trzeba powiedzieć, że wydalenie misjonarza z  miasta było 
decyzją polityczną, na której podjęcie niewątpliwy wpływ mieli kapłani. ale znowuż 
można mieć wątpliwości, czy porównywalny wpływ na decyzje posiadali również 
w innego rodzaju sytuacjach, bynajmniej nie noszących znamion religijnych. Pytanie 
o to będzie nam zresztą towarzyszyło podczas dalszej części analizy, i to niekoniecz-
nie wyłącznie w stosunku do kapłanów wolińskich.

mnich z Prüfening po raz pierwszy wprowadza do swojej opowieści pogańskich 
kapłanów podczas omówienia tego, co działo się na Pomorzu pomiędzy obiema 
misjami św. ottona. opisując apostazję szczecinian, która wówczas nastąpiła, 
wskazał na sprawczą rolę kapłanów w tym procederze. stwierdził, że szczecinianie 

[…] pod wpływem przewrotności kapłanów popadli w dawne nikczemności. świątynie 
bóstw, które niedawno ów [otton] zniszczył, na nowo zbudowali i myśleli o tym, żeby 
zburzyć kościoły przezeń wzniesione26. 

według autora wspomniani kapłani posłużyli się podstępem, by nakłonić swoich 
ziomków do porzucenia wiary chrystusowej. Przekonywali ich, że ukazali im się 
„bogowie straszni spojrzeniem i postacią” (deos habitu et aspectu terribiles), któ-

tzw. świętowit 
woliński, figurka 
drewniana 
odnaleziona 
podczas wykopalisk 
w 1974 r. 
na wolinie 
i datowana 
na iX/X w.
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rzy ganili ich za wzgardzenie nimi i oddawanie czci chrystusowi27. kapłani prze-
konywali, że to na skutek ich gniewu, którym zapałali do szczecinian, w grodzie 
wybuchła wielka zaraza. argumenty znalazły posłuch wśród ludu, który wtargnął 
do konsekrowanego onegdaj przez ottona kościoła św. wojciecha. 

gdy jednakże pewien niegodziwy i godny potępienia kapłan bałwanów wściekły wkroczył do 
kościoła, aby zburzyć nierozważną zuchwałością ołtarz, który biskup dla powiększenia [chwa-
ły] chrystusa świętym zamiarem zbudował, ten natychmiast zadrżał i zdrętwiał tak bardzo, 
że [został] pozbawiony władzy w niemal wszystkich członkach ciała i sam dziwił się swojej 
niemocy. Przeto nieco został napomniany przez karę, [i to] do tego stopnia, że wyszedł na 
widok publiczny do ludu i świadczył, że bóg chrześcijan jest najpotężniejszym bogiem i nie 
należy niszczyć jego ołtarza, mówił, lecz obok niego trzeba postawić inny bogom [starym], tak 
aby czciciele jednego i drugiego [kultu] oba mogli mieć [sobie] przychylne28. 

na propozycję kapłana przystać mieli szczecinianie i, wybudowawszy drugi ołtarz 
dla bałwanów, zaczęli oddawać cześć zarówno im, jak i bogu chrześcijan.

w przytoczonej opowieści na podkreślenie zasługują jeszcze, w związku z tematem 
niniejszego szkicu, dwie kwestie. Po pierwsze fakt, że autor tłuszczę, która atakuje ko-

ściół św. wojciecha, nazywa wprost poganami (gentilibus)29, pomimo tego że opisuje 
sytuację mającą miejsce po pierwszej misji św. ottona i chrzcie szczecina. Dziwi to 
szczególnie w kontekście zaznaczenia przez autora na początku opowieści, iż opisuje 
on, w jaki sposób nastąpiło porzucenie prawdziwej wiary przez mieszkańców miasta. 
a jednak nie nazywa ich apostatami, ale właśnie poganami. sugeruje to specyficzną 
optykę, jaką przyjął w patrzeniu na proces chrystianizacji pomorskiego ośrodka – po-
gaństwo trwa, ponieważ nie został całkowicie zlikwidowany dawny kult w wymiarze 
wspólnotowym. zauważenie tego faktu kieruje do zastanowienia się nad jego spoj-
rzeniem na rolę kapłanów pogańskich w społeczności szczecinian, w tym naturalnie 
na ich pozycję. trwanie słowian w pogaństwie, mimo chrztu i aktywnego zapewne 
duszpastersko kleru, wiąże autor, jak się wydaje, z działalnością owych kapłanów, 
którzy wykorzystywali niejako siłę przyzwyczajenia własnych ziomków do dawnych 

Kapłani szczecińscy i arkońscy dysponowali zatem pokaźnym  
skarbcem świątynnym, co z pewnością odbijało się na ich pozycji społecznej.  
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kultów. Dlaczego? i tu poruszamy drugą kwestię. Jak podaje anonim, bunt wzniecili 
„kapłani widzący, że z porzuconymi bałwanami zginęła nadzieja ich zysków”30. skąd 
brały się wcześniej ich zyski, nie wiadomo, jednak fakt, że mieli je utracić po chrystia-
nizacji sugeruje, że były związane ze sprawowaniem dawnego kultu31. 

Przytoczoną wyżej opowieść powielają na swoich kartach kolejni żywociarze. 
Przedstawiony przez nich obraz apostazji szczecinian właściwie różni się wyłącznie 
szczegółami32. tyczy się to także zarysowanych tam sylwetek pogańskich kapła-
nów. ebo, jak wcześniejszy biograf ottona, wskazuje na takie same powody, jaki-
mi kierować się mieli kapłani, podburzając tłum: utratę zysków. wyjaśnił ponadto, 
że wyglądała ona w ten sposób, że „ofiary, które z  licznym dobrem wszelkiego 
rodzaju i bogactwami, były dostarczane kapłanom i świątyniom bałwanów, teraz 
otrzymały kościoły chrystusa”33. Herbord w ogóle nie poruszył tej kwestii, jednak 
w innym miejscu powtórzył, pojawiającą się już u anonima z Prüfening34, niezwy-
kle interesującą informację odnośnie do ewentualnych źródeł zysków kapłanów. 
w szczecińskiej świątyni trzygława miała być przechowywana dziesięcina pobie-
rana każdorazowo od łupów wojennych zdobytych zarówno podczas wypraw 
lądowych, jak i morskich35. w poszukiwaniu analogii nie sposób w tym miejscu 
nie odnieść się do saxona gramatyka, który w swej kronice przekazał podobną 
informację dotyczącą arkońskiej świątyni świętowita. zdaniem duńskiego histo-
ryka  rokrocznie rugianie bez względu na płeć przeznaczali na potrzeby bóstwa 
„monetę” (nummum), ponadto ze wszystkich zdobyczy wojennych oddawano 
do świątyni trzecią część łupów36. kapłani szczecińscy i  arkońscy dysponowali 
zatem pokaźnym skarbcem świątynnym37, co z pewnością odbijało się na ich po-
zycji społecznej. Potwierdza to pośrednio Helmold, pisząc o arkońskim kapłanie 
prowadzącym pertraktacje z sasami odnośnie do haraczu, jaki mieli zapłacić38. nie 
jest też wykluczone, że skarb bóstwa nie był pomnażany wyłącznie dzięki łupom 
wojennym i daninom, ale także w wyniku operacji finansowych natury czysto han-
dlowej – o czym szerzej będzie jeszcze okazja wspomnieć39.

wracając wszelako do głównego wątku, trzeba napomknąć, że Herbord zgodził 
się z mnichem z Prüfening co do sposobu, w jaki miał się objawić swoisty syn-
kretyzm religijny szczecinian. także w jego opinii obok ołtarza bożego postawio-
no ołtarz ofiarny dla bożków40. Pomysłowi temu sprzeciwił się natomiast ebo, 
stwierdzając że na mocy decyzji wiecu obok kościoła św. wojciecha wzniesiono 
osobny dom dla pogańskich bałwanów41. Jakkolwiek bardziej prawdopodobne 
wydaje się to drugie rozwiązanie, to miejsce to nie służy pogłębionej analizie42. 
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szczególnie istotne jest to, że we wszystkich trzech przekazach inicjatorem wpro-
wadzenia nowej synkretycznej religii jest pogański kapłan. autorzy zgadzają się 
również z przekonaniem, że skłoniła go do tego interwencja boga, który zabrał mu 
władzę w członkach, de facto zamieniając go w posąg43. co warte zauważenia, 
w żywotach ebona i Herborda pojawia się także przemówienie kapłana, które miał 
on wygłosić, doświadczywszy mocy bożej.

ebo: ach niestety – rzekł – jakiej wielkiej mocy, jakiej wielkiej potęgi jest niemiecki bóg 
i któż się mu sprzeciwi? oto ja, zaprawdę przedsięwziąłem przynieść szkodę jego świętemu 
przybytkowi kiedy [to] zostałem porażony!44

Herbord: ach obywatele, daremnie się silimy, bóg chrześcijan jest potężny i naszą siłą nie 
może być przez nas wypędzony45.

były klasztor benedyktyński na michelsbergu. obecnie kościół opacki św. michała, 
widoczny na zdjęciu, stanowi filię katedry bamberskiej
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Przywołuję je nie bez przyczyny. są to bowiem passusy wyjątkowe, według 
mojej wiedzy niemające analogii w  innych źródłach i  to nie tylko w  kontekście 
słowiańskim, ale  znacznie szerzej – całego barbaricum. wyjątkowość ta wynika 
z obecności kapłanów jako inicjatorów synkretyzmu religijnego, objawiającego się 
w oddawaniu czci bóstwom pogańskim i bogu chrześcijańskiemu.

wygląda na to, że nie należy mieć wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście 
mamy do czynienia z powiększeniem panteonu dotychczasowych bóstw poprzez 
dodanie doń chrystusa. choć nie wiadomo nic o  tym, żeby chrystusowy kult 
miał zostać zorganizowany na wzór kultu bóstw pogańskich, to wydaje się zu-
pełnie nieprawdopodobne, by wszystkim ekscesom, poprzedzającym cud przy 
okazji próby zburzenia ołtarza, nie towarzyszyło wypędzenie księży. w tej sytuacji 
hipotetyczne odtwarzanie starego kultu, towarzyszącemu po prostu liturgii katolic-
kiej, wydaje się zupełnie niemożliwe – chyba że w charakterze jakiegoś naślado-
wania chrześcijańskich praktyk w nadziei na zyskanie sobie przychylności nowego 
boga46. o ile jednak tego rodzaju praktyka, jak powiększanie swojego panteonu 
poprzez włączanie doń nowych bóstw (w tym boga chrześcijańskiego), jest czymś 
stosunkowo powszechnym w barbarzyńskiej europie47, to inicjowanie takiej prak-
tyki przez kapłana starego kultu jest czymś charakterystycznym. Jeżeliby zatem 
przyjąć propozycję biografów ottona, to mielibyśmy najlepszy dowód na to, że 
synkretyzm religijny u pogańskich Pomorzan (a zastanowić się trzeba, czy zasięgu 
tego nie należy rozszerzać na obszar całego barbaricum)48 nie był jakąś „herezją”, 
czymś sprzecznym z istotą kultu, ale przeciwnie – jak najbardziej mieścił się w tym, 
co – gdybyśmy mówili o wyznaniu np. chrześcijańskim – nazwalibyśmy ortodoksją. 
chciałoby się powiedzieć, że brak jakiejkolwiek ortodoksji był ortodoksją. skoro 
bowiem kapłani, duchowi przewodnicy ludu i  osoby mające kontakt z  bogami 
decydują o powiększeniu panteonu, to nie sposób tej sprawy widzieć inaczej. to 
doskonale ilustruje zjawisko niezwykłej dynamiki, z jaką przeobrażały się wierzenia 
przedchrześcijańskie na słowiańszczyźnie (co szczególnie uchwytne źródłowo jest 
właśnie na zachodzie) i że ich istotę stanowiło formowanie się w ramach interakcji 
z otoczeniem49.

trudno oskarżyć autorów o  brak dostępu do wiarygodnych informacji. Jeże-
liby więc pozwolić sobie na wyabstrahowanie problemu ich woli publikowania 
tych przekazów (co jest niemożliwe do zbadania), wypada stwierdzić, że nie ma 
podstaw, by wątpić w wiarygodność trzonu opowieści o apostazji szczecinian. 
Przekonanie, że to kapłani stali za powrotem do poprzednich kultów, nie brzmi 
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niewiarygodnie. Przeciwnie, wydaje się zgoła oczywiste – jeśli przyjąć zachowanie 
przez nich przynajmniej części wpływów po pierwszej misji biskupa bambergu. 
zagorzałość kapłanów staje się tym bardziej zrozumiała, jeżeli wziąć pod uwagę 
informacje o tym, że dawne czynności kultowe były źródłem ich zysku. tymczasem 
już nie tak oczywiste jest to, że są w stanie doprowadzić do apostazji szczeci-
nian. z  jednej strony pokazuje to niezwykłą żywotność kapłanów, mimo klęski 
podczas pierwszej misji, która przyniosła przecież konwersję miasta. z drugiej – 
siłę dawnych przyzwyczajeń mieszkańców i niedostateczność pracy duszpasterskiej 
wykonanej podczas pierwszej misji i po niej, która nie pozwoliła na wyplenienie 
dawnych praktyk. 

Pozostając w kręgu samej konstrukcji trzech narracji, można podsumować wą-
tek stwierdzeniem, że w ujęciu anonima z Prüfening oraz ebona kapłani po 
pierwszej misji „przechodzą do podziemia” i zachowują swoją siłę oddziały-
wania. Herbord natomiast, sceptyczny do tej koncepcji, pokazał szczecińskich 
kapłanów jako środowisko pozbawione wpływów po konwersji, czego zapo-
wiedzią miała być śmierć w cudownych okolicznościach jednego z przedsta-
wicieli tej grupy50. 

Ponownie wątek z udziałem pogańskiego kapłana – i to w roli głównej – pojawia 
się podczas konwersji wołogoszczy, a właściwie w partiach tekstu dotyczących 
poprzedzających ją zdarzeń. o historii tej milczy Vita Prieflingensis, a wprowadza 
ją znowuż dopiero ebo, który podał, że 

był pewien kapłan bałwanów, który [w  zgodzie z] wysłuchaną właśnie opinią przepo-
wiedni, dla podstępnych znaków zmienił postać. odziany w płaszcz i pozostałe ozdoby 
zdjęte [z] pewnego bałwana51 potajemnie opuścił miasto i udając się do pobliskiego lasu, 
przestraszył niezwykłym pojawieniem się jakiegoś przechodzącego obok wieśniaka. ten wi-
dząc go owiniętego okryciem bałwana, wierzył, że objawił mu się ich główny bóg, wskutek 
czego upadł przerażony ze zdumieniem na twarzy, gdy usłyszał go mówiącego te [słowa]: 
„Ja jestem bóg twój, którego czcisz; nie lękaj się, lecz wstań jak najprędzej i wchodząc 
do miasta przedstaw moje poselstwo naczelnikom i całemu ludowi, aby ucznia [ottona] 
owego oszusta [chrystusa], który z księciem warcisławem przebywa pod uznamiem, jeśli 
się tam pojawi, bez zwłoki wydali na najgorszą śmierć; w przeciwnym razie miasto ze swoimi 
mieszkańcami przepadnie”52.
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także Herbord przytoczył tę historię, zmieniając kilka szczegółów. Powiada on, że 

w mieście wołogoszczy – które podówczas zostało powiadomione o mającym przybyć 
wkrótce biskupie – kapłan, który służył tam bałwanowi, nocnym czasem wszedł do pobli-
skiego lasu i odziany kapłańskimi [szatami] stanął w miejscu wyższym, obok drogi, wśród 
bardzo gęstych krzaków i  najwcześniejszym rankiem pozdrowił tymi [słowami] pewnego 
wieśniaka zmierzającego ze wsi na targ: „hej ty” – rzekł – „dobry człowieku!”53.

Podobnie jak u ebona, wieśniak padł przerażony, jednak kapłan, skrywając się 
cały czas w zaroślach, zza których przezierały jego jasne szaty, rzekł do niego, by 
wstał, dodając po tym: 

Ja jestem bóg twój; ja jestem, który okrywam trawami pola i  lasy listowiem, owoc roli 
i drzew, płodziciel bydła i wszystkiego [innego]. cokolwiek służy użytkowi ludzi w mojej 
jest władzy54. 

następnie nakazał przekazać wiadomość. wieśniak w  imieniu bóstwa miał po-
wiedzieć „tamtym, którzy są w mieście wołogoszczy, aby nie przyjmowali ob-
cego boga, który nie może być dla nich przydatny”55. mających zaś przybyć 
„posłańców innej religii” (alterius religionis nuncios) nakazał zabić. Jeśliby jednak 
wołogoszczanie tego nie uczynili i przyjęli nową religię, mieli zostać pozbawieni 
przez bóstwo wszelkich wymienionych wcześniej darów, co ten wyraźnie zasugero-
wał słowami: „te [rzeczy] zwykłem dawać moim czcicielom i zabierać tym, którzy 
mną wzgardzają”56. „głupi wieśniak zaś, upadając jakby z  modlitwą, uwielbiał 
[domniemane bóstwo] na ziemi pochylony ku przodowi”57. następnie pobiegł 
do miasta i  powiedział, co mu nakazano, jednak – co szalenie interesujące – 
w wołogoszczy zjawił się także ów „demon widzialny” (demon visibilis), jak go 
określił żywociarz, czyli przebiegły kapłan. zaczął on potwierdzać prawdziwość 
świadectwa przybysza i 

zwrócony do ludu, na próżno wzdychając, rzekł: „oto jest to, co cały rok powtarzałem. 
co nam do obcego boga? co nam do religii chrześcijańskiej? sprawiedliwie obruszył się 
i rozgniewał nasz bóg, jeśli po wszystkich dobrodziejstwach dla nas, głupi i niewdzięczni do 
obcego [boga] się odwracamy. ale żeby nas rozgniewany nie pozabijał, my rozgniewajmy 
się na tamtych i zabijmy tych, którzy przybędą nas zwodzić”. gdy to powiedział, za zgodą 
wszystkich uchwalili postanowienie, żeby jeśli biskup otto albo ktoś z  jego towarzyszy 
wszedłby do miasta, bez zwłoki zostanie zabity58.
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kapłan z sanktuarium w wołogoszczy został odmalowany przez biografów ottona 
w jak najczarniejszych barwach. kipi żądzą mordu na biskupie, a żeby go zreali-
zować, posuwa się nawet do cynicznej mistyfikacji, podczas której udaje bóstwo, 
chcąc jego autorytetem wpłynąć na decyzję mieszkańców ośrodka. chciałoby się 
powiedzieć, że kapłan jawi się nam jako osoba nieszczególnie pobożna i bogoboj-
na – nie wygląda jakby wyjątkowo obawiał się kary bóstwa (Jarowita)59 za pod-
szywanie się pod niego. w ujęciu ebona i Herborda został przedstawiony jako 
bezczelny oszust, który zwodzi Pomorzan i zawiaduje diabelskim kultem z nadzieją 
własnych zysków o charakterze jak najbardziej doczesnym. w wymiarze teologicz-
nym trzeba by zatem powiedzieć, że szatan wykorzystuje pychę i inne żądze ludzi 
takich jak wołogoski kapłan, by trzymać w swych sidłach lud Pomorza. trzymając 
się takiej interpretacji, należałoby założyć, że opinia o kapłanie z wołogoszczy jest 
reprezentatywna dla całej instytucji kapłaństwa pomorskiego. wyjątkowo klarowne 
jest to w przekazie ebona, który jednoznacznie pokazuje nam, że właśnie kapłani 
to „sprawcy wszelkiego zła” (omnium malorum incentores)60, którzy trzymają Po-
morzan w okowach diabła61.

być może jednak ta bezczelność jest tylko pozorem, konstrukcją, która wpisuje się 
w konwencję, jaką przyjęli chrześcijańscy pisarze. Jeżeliby uznać sam fakt mistyfika-
cji za wiarygodny, a jedynie poddany jakiejś wtórnej interpretacji przez żywociarzy, 
to  uzasadnionym byłoby przypuszczać, że wrażliwość religijna pogańskiego ka-
płana prawdopodobnie drastycznie różniła się od kanonów chrześcijańskich i tym 
samym udawanie bóstwa mogło uchodzić za czyn bardzo nawet pobożny – na 
zasadzie „cel uświęca środki” – w sytuacji zagrożenia całego kultu. tym bardziej 
że, jak podał ebo, wszystko uczynić miał, wysłuchawszy uprzednio rady wyroczni 
– zapewne samemu przeprowadzając wróżbę. niewykluczone również, że kapłan 
uważał, że poprzez odzianie się w szaty bóstwa stawał się jego medium – o czym 
szerzej dalej.

w  opowieści michelsberskich mnichów zainteresowanie budzi również z  jednej 
strony fakt nierozpoznania przez wieśniaka kapłana, z drugiej automatyczne i oczy-
wiste poznanie w zjawiającej się postaci bóstwa. kieruje nas to w stronę pogań-
skiego świata wyobrażeń. najwidoczniej Pomorzanie pojmowali swych bogów 
(a przynajmniej Jarowita) w kategoriach antropomorficznych, jako istoty podobne 
wyglądem (jeśli nie identyczne62) do człowieka. co więcej, z fragmentu jedno-
znacznie wynika, że bóstwo zostaje rozpoznane dzięki szczególnemu wyglądowi, 
który w mentalności Pomorzan jest zapewne zarezerwowany właśnie dla niego. tak 
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przynajmniej należałoby odczytywać przekaz ebona, w którym kapłan przebiera się 
w strój bóstwa wykradziony ze świątyni. na marginesie trzeba zauważyć, że po-
kazuje to, jak duży związek widziano między tym, co fizyczne i tym, co duchowe. 
w przypadku Herborda postawienie podobnej tezy odnośnie do stroju Jarowita 
jest dużo mniej zasadne, bo kapłan po prostu chowa się w krzakach i przemawia 
zza nich. motyw bóstwa i krzewu kojarzy się nieodzownie z biblijnym spotkaniem 

mojżesza z bogiem na górze Horeb, gdzie Jahwe przemawiał, ukazując się pod 
postacią gorejącego krzewu. Jeżeli przyjąć zatem, że Herbord zaadaptował na 
potrzeby opowieści biblijny motyw, to mistyfikacja w jego przekazie wyglądałaby 
jak przeróbka ebona dostosowana do nowej konwencji. sądzę jednak, że chrze-
ścijański pisarz średniowieczny, tym bardziej mnich, nie pozwoliłby sobie na tak 
obrazoburczy gest, jak dopuszczenie do skojarzenia pogańskiego sacrum z chrze-
ścijańskim, i to nawet w sytuacji, gdy mogłoby to zwiększyć ewentualny literacki 
kunszt utworu. wracając jednak do ebonowego przedstawienia, należy zwrócić 
uwagę, że nie można całkiem wykluczyć hipotezy, że kapłani mogli przywdziewać 
niekiedy rytualnie szaty bóstwa podczas jakiejś świątecznej celebry, co zostało 
w  tym konkretnym przypadku błędnie odczytane przez chrześcijańskich obser-
watorów jako oszustwo63. taką tezę może potwierdzać opowieść o przygodach 
pewnego młodego duńskiego cystersa w bliżej niezidentyfikowanym kraju słowian, 
zamieszczona w księdze cudów Herberta z clairvaux. Dowiadujemy się z  niej 
o uczcie obrzędowej, podczas której miał zjawiać się bóg i jeść razem z biesiadni-
kami „przystrojony fantastycznie królewskimi ozdobami” (imperialibus ornamentis 
fantastice redimitus)64. bardzo możliwe, że owym bóstwem był w rzeczywistości 
przebrany w  specjalne szaty (uznawane za boskie i  znajdujące się w  świątyni) 
kapłan. niewykluczone zatem, że przywdziewając boskie szaty, był przez pogan 
traktowany jako inkarnacja bóstwa. co ciekawe, michał łuczyński w artykule po-
święconym temu fascynującemu źródłu, jakim jest wymieniona wyżej opowieść, 
usiłował udowodnić, że mowa w nim właśnie o wołogoszczy. tezę tę podparł 
przede wszystkim omawianą tutaj mistyfikacją tamtejszego kapłana, zamieszczoną 
na kartach żywotów św. ottona65. Jest to jednak związek niewystarczający – 
źródła mogą bowiem równie dobrze dowodzić obecności podobnej praktyki na 
dwóch różnych obszarach.

Kapłan był najwyższym autorytetem w dziedzinie wszelkiego rodzaju wróżb.
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Herbord, komentując konsekwencje „przebieranki” kapłana, a więc podburzanie 
mieszkańców wołogoszczy przez wieśniaka przeciw ottonowi, dodaje, że w mie-
ście pojawił się także sprawca całego zamieszania. w jego przekonaniu obecność 
kapłana jest więc decydująca dla podjęcia decyzji przez mieszkańców. Przedstawił 
to w konwencji ostatecznej interpretacji cudownego znaku, której dokonuje właś-
nie ów kapłan. Jeśli zawierzyć żywociarzowi, pokazuje to jego szczególne kompe-
tencje w zakresie komentowania wszystkich znaków nadprzyrodzonych, które – jak 
wykaże dalsza analiza – przynajmniej przy okazji przyjazdu biskupa bambergu 
zdarzały się na porządku dziennym. informacja Herborda podpowiada, że kapłan 
był najwyższym autorytetem w dziedzinie wszelkiego rodzaju wróżb, co uchwytne 
jest jeszcze bardziej w  innych partiach tekstu zarówno Herborda, jak również 
pozostałych żywociarzy.

na karty Vita Prieflingensis kapłan wraca dopiero po powrocie ottona do szcze-
cina. by zarysować kontekst jego ponownego wkroczenia do historii misji, warto 
pokrótce zaprezentować pierwsze kroki ottona po przybyciu do miasta i towa-
rzyszące im wydarzenia. otóż biskup bamberski wraz z towarzyszami natychmiast 
udał się do znajdującego się u wrót szczecina kościoła. tam misjonarze zostali 
napadnięci przez tłum pogan, chcący ich pozabijać66. szczecinianie opanowa-
li się jednak po słowach człowieka, „któremu powagi nie tylko mądrość, lecz 
i  starość dodawała”67, a następnie odstąpili od misjonarzy68. następnego dnia 
(niedziela) usiłowali ponowić próbę, gdy otton sprawował mszę. ten jednak, 
widząc po co przyszli, wyruszył z towarzyszami w stronę centrum miasta, w czym 
niedoszli zamachowcy nie byli w stanie mu przeszkodzić, przerażeni niezwykłym 
blaskiem bijącym od szat biskupa69. on zaś wszedł na plac i zaczął przemawiać do 
zgromadzonych przez tłumacza. wówczas to „wyszedł [z tłumu] ów niegodziwy 
kapłan bałwanów”70 i przerwał mu, wzywając swych ziomków do oddana czci 
bóstwom i zamordowania wrogów (na czele z biskupem) zarówno ich własnych, 
jak i ojczyzny. „to rzekłszy, chciał cisnąć w świętego Pańskiego włócznię, którą jak 
u nich wszystkich jest w zwyczaju, miał w ręku”71. Do uczynienia tego samego, 
zachęcał tłum, który, gdy podniósł swe włócznie, zdrętwiał porażony mocą bożą. 
„oto prawdziwie wraz ze sprawcą zbrodni stał nieruchomo jak wryty w ziemię 
i jak gdyby był z kamienia”72. z tej niezwykle niewygodnej pozy wyzwolić miało 
zarówno jego, jak i jego ziomków, dopiero błogosławieństwo misjonarza, którego 
ten udzielić im miał po zasięgnięciu rady swojego tłumacza. 
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anonim z Prüfening podał dość lakoniczną informację na temat miejsca, z  jakie-
go biskup miał przemawiać do szczecinian na ich głównym placu, twierdząc, że 
miało się to odbywać „w miejscu wywyższonym miasta” (in excelso urbis loco)73. 
ebo rozbudował nieco ten wątek, pisząc, że były to „wielkie piramidy zwycza-
jem pogańskim wybudowane na wysokości” (piramides magne et in altum more 
paganico murate)74. tyle tylko, że zamiast w  centrum szczecina, kazał im się 
znajdować poza miastem, a dokładniej u jego bramy, gdzie mieścić się miał kościół 
św.  św.  Piotra i  Pawła, w  którym schronili się wcześniej przybysze. informacja 
ebona nie zasługuje jednak na szczególnie zaufanie w  kontekście rzeczywistego 
umiejscowienia wydarzeń, bowiem – jak słusznie zauważył Jacek banaszkiewicz – 
„kłóci się z przestrzennym rozplanowaniem szczecina”75. i choć badacz ten nie 
wyjaśnił szerzej dlaczego, to – pomijając już materiał archeologiczny – ku takiemu 
przekonaniu skłania zdrowy rozsądek: szczecinianie główny plac z ważnymi dla 
wspólnoty „piramidami” powinni byli zorganizować raczej w centrum ośrodka niż 
za bramą. archeologia zaś nie pozostawia złudzeń: przestrzenie handlowe znaj-
dowały się wewnątrz obwarowań grodowych76. Herbord wrócił do pierwotnej 
koncepcji i scenę ulokował „na centralnym placu miasta” (in medium forum civita-
tis), gdzie znajdować się miało owo podwyższone miejsce, z którego przemawiać 
miał otton. Przekazał jednocześnie, że chodzi o „drewniane stopnie, z których 
głosiciele i  magistraci77 zwykli przemawiać do ludu” (gradus lignei, de quibus 
precones et magistratus ad populum concionari soliti erant)78. Jakkolwiek więc 
michelsberscy mnisi podają nieco więcej informacji niż ich poprzednik, to i  tak 
historyk nie dysponuje wyczerpującym opisem pozwalającym na bezdyskusyjną 
charakterystykę miejsca, z którego przemawiać miał otton. stąd skazani jesteśmy 
na mniej lub bardziej sensowne domysły w tej kwestii, snute wokół owych trzech 
pozostawiających wiele do życzenia przekazów. Jedno jednak wydaje się pewne: 
mamy do czynienia z wiecem, a przynajmniej z przestrzenią wiecową79. w pełni 
zdają się nam to ukazywać dalsze partie tekstów ebona i Herborda. Ponadto 
w charakterze podparcia tej tezy można by przytoczyć liczne analogie z  innych 
pomników średniowiecznej literatury hagiograficznej, w których misjonarz pojawia 
się na wiecu pogan, czy to dlatego, że chce skłonić ich do dobrowolnego przy-
jęcia chrztu w jedynym miejscu, gdzie może w tej sprawie zapaść decyzja wiążąca 
dla całej gentis80, czy też dlatego, że ów lud zbiera się w celu poradzenia sobie 
z kłopotliwą obecnością wysłannika obcego boga.

w zgodzie z żywotem z Prüfening obaj kolejni biografowie ottona podają, że 
wszedł on na owo – nazwijmy to, celowo nie precyzując – podwyższenie, skąd 
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począł przemawiać do zgromadzonych szczecinian, korzystając z usług tłumacza. 
wówczas to wydarzyła się rzecz wyjątkowa, powiada ebo: 

oto przybiegł zadyszany kapłan bałwanów i z wielkim trudem przepychając się przez najgę-
ściejszy tłum, uderzył w piramidę, a nadto gromkim głosem nakazał słudze boga milczenie81.

odmiennie niż w pierwszym z żywotów, kapłan pogański nie przerywa kazania wy-
łącznie głośnym zachowaniem – mowa jest o jakimś uderzeniu w piramidę. i od razu 

widoczna na zdjęciu katedra pw. św. św. Piotra i Jerzego w bambergu zawdzięcza swój 
obecny kształt Xiii-wiecznej przebudowie konsekrowanej przez św. ottona w 1111 r. 
romańskiej świątyni



Lectorium

34 Clepsydra nr 1/2020

pojawiają się dwa kluczowe pytania: „czym?” i „po co?”. Próbując na nie odpowie-
dzieć, trzeba byłoby zdać się na bezowocne dywagacje, gdyby w podobnym duchu 
nie wypowiedział się Herbord, rozjaśniając przed nami kilka kwestii:

oto jeden z kapłanów, człowiek beliala82, przepełniony wściekłością, gruby i wielki83, wpy-
chając się gwałtownie w środek tłumu, trzymał w  ręku cambuttę84 i dysząc, i parskając, 
podszedł do owych stopni. Podniósłszy rękę raz i dwakroć, jak najmocniej uderzył w słup 
stopni [na których stał otton]. Potem wielkim krzykiem i nieznanymi mi słowami głoszonymi 
w sposób obraźliwy nakazał mówiącemu ciszę85. 

następnie miał wezwać lud do rozprawy z biskupem: 

grzmiąc swym grubym głosem, zdusił mowę tak tłumacza, jak biskupa i  rzekł tłumowi: 
„o nierozumni i niezdarni głupcy, dlaczego jesteście tak oszukani i zaklęci? oto wasz wróg 
i wróg waszych bogów. na co czekacie? czy zdzierżycie bezkarną wzgardę i niesprawie-
dliwość?”. wszyscy zaś występowali z włóczniami. tedy rzekł: „ten dzień położy kres 
wszystkim jego [ottona] błędom”. i wszystkich zachęcał z osobna i tych, których utrzymy-
wał w nienawiści, pobudzał [zwracając się do nich ich] własnymi imionami. i ci podburzeni 
szalonym tchnieniem i ponagleni nęcącym głosem podnieśli włócznie. i jeszcze nimi trzęśli, 
aby rzucić, kiedy prawdziwie zdrętwieli w tym [ruchu] i – dziwne [to] do powiedzenia 
– nie mogli ani rzucić włóczniami, ani prawicą opuścić na dół albo ruszyć się z miejsca. 
stali więc, [tak] aby widokiem nieruchomych dać widowisko wierzącym i pobożnym. ilu 
tylko bowiem było niewiernych i złych, którzy odstąpili od wiary chrześcijańskiej i w swojej 
niewierności pozostający bezbożni zawziętą głupotą podnieśli rękę przeciwko słudze boga, 
tą karą długo stali tak ukarani i tak dalece dobrzy zostali w swojej wierze utwierdzeni, a owi 
o zepsutych sercach przez karę cielesną napomnieni86.

Herbordowy opis wydarzenia można śmiało potraktować jako rozszerzenie wia-
domości zawartych w  Vita Prieflingensis dzięki wykorzystaniu relacji sefrida, 
gdy tymczasem ebon przekazuje zgoła odmienny obraz tzw. cudu z włóczniami. 
w istocie włócznie pozostają jako nieme bohaterki historii – wszak szczecinianie 
mieli je nosić „dawnym zwyczajem kwirytów rzymian” (antiquo more Quiritum 
romanorum)87 – jednakże zmienia się zupełnie kolejność wydarzeń, a zatem i ich 
sens. kapłan nie wyjaśnia, na czym polega zbrodnia ottona, ale od razu wzywa 
mieszkańców do mordu. ci natychmiast porwali się na życie misjonarza, ale gdy 
tylko podnieśli włócznie, znieruchomieli. 

co widząc ów nieszczęsny kapłan bałwanów, rozpalony gniewem, uczepił się oskarżeń 
o ich tchórzostwo i  jednemu z nich próbował wyrwać z ręki włócznię, by przebić sługę 
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chrystusa. i niezwłocznie zesztywniał, i [gdy już odzyskał władze w członkach] został tym 
zmuszony do ucieczki we wstydzie88.

gdyby nie dzieła z opactwa w michelsbergu, zupełnie nie wiadomo byłoby, jak 
podejść do w gruncie rzeczy miraculum opisanego przez anonima z Prüfening, 
oprócz tego, że jest ono opisem cudu właśnie. oczywiście, podaje on pew-
ne informacje, które jednak są bardzo niejednoznaczne – tak jakby informator 
żywociarza zupełnie nie rozumiał okoliczności wydarzeń, o  których opowiadał, 
tudzież jakby autorowi zupełnie nie zależało na ich przekazaniu. w przypadku 
kolejnych biografii, w tym przede wszystkim dzieła Herborda, sytuacja wygląda 
zgoła inaczej. odnosi się wrażenie jakby sefrid najwięcej spamiętał z owych wy-
darzeń, jednocześnie pojmując doskonale cały kontekst, do jakiego się odnosiły89. 
interesujące samo w sobie jest również to, że autor zdecydował się przytoczyć 
opowieść w takim, a nie innym brzmieniu, nie obcinając zanadto (jak się zdaje) 
wątków niemających bezpośredniego wpływu na miraculum, co wiele mówi o nim 
samym i jego podejściu do własnego dzieła90.

to, co dzięki nade wszystko Herbordowi możemy ustalić, to właśnie to, że „cud 
z włóczniami” miał miejsce podczas wiecu. i  kwestią bezdyskusyjną wydaje się 
takie nazwanie tego spotkania szczecinian i przybyszów, jakkolwiek powinny wy-
magać wyjaśnienia inne kwestie. Przede wszystkim, jak doszło do tego spotkania, 
a zatem, czy w zamierzeniu miało być wiecem. 

anonim i  Herbord piszą o  napaści pogan, która sprowokowała reakcję biskupa 
w postaci wygłoszenia kazania, zaś ebo pisze o własnej inicjatywie ottona, podjętej 
po zakończonej mszy, przy czym zupełnie bezsensowne byłoby przekonanie o moż-
liwości zwołania wiecu przez jakiegoś przybysza. inicjatywa była więc po stronie 
szczecinian, a nadto chyba ich kapłana. możemy przyjąć, że zgraja wtargnęła do 
kościoła nie po to, by zabić biskupa przy ołtarzu, lecz by przywlec go na zbierający 
się wiec – co sugeruje uzbrojenie ludu we włócznie91. kiedy ów wiec się jednak 
rozpoczął? aż się prosi, żeby powiedzieć, że to pojawienie się pogańskiego kapłana 
i wykonanie przezeń pewnych czynności powoduje, że zwykłe zgromadzenie miesz-
kańców przekształca się w uświęcone wiecowanie. kapłan wkracza i  przerywając 
ottonowi kazanie, uderza – jak przekazał Herbord – o  słup mieszczący się na 
schodkowej konstrukcji, służącej do przemawiania na placu. i to uderza nieprzypad-
kową liczbę razy: najpierw raz i potem jeszcze dwa. tym samym ucisza zgromadzenie, 
posiłkując się jeszcze krzykiem. wszystko to wygląda na jakiś swoisty rytuał. Pytanie 
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brzmi oczywiście: czego? i nasuwają się dwie najbardziej prawdopodobne możliwo-
ści, mianowicie albo kapłan owymi uderzeniami przyzywał bogów, by uzyskać ich 
pomoc w tym, co będzie mówił, albo też po to, aby unieważnić to, co już zostało 
powiedziane92 – choć nie można przecież wykluczyć i takiej możliwości, że po prostu 
w ten sposób uciszał zgromadzonych, choć sposób, w jaki wydarzenie przedstawia 
żywociarz, nie skłania do takiego uproszczenia sprawy. tak czy inaczej, odnosi się 
nieodparte wrażenie, że kapłanowi pogańskiemu przysługuje jakieś szczególne miejsce 
na wiecu. Potwierdza to użycie przezeń specjalnego rodzaju laski, której charakter 
starał się Herbord oddać mianem „cambutty”. czym ona była, nie sposób ustalić93, 
jednakże ponad wszelką wątpliwość należy powiedzieć, że laska ta odgrywała ważną 
rolę podczas wiecowania i miała znaczenie sakralne, co wnoszę po użyciu przez au-
tora terminu wielokroć oznaczającego w kontekście chrześcijańskim pastorał. Pytanie, 
jakie należy postawić, dotyczy jej posiadacza: tzn. zapytać wypada, czy ów kapłan 
bałwanów był jej jedynym użytkownikiem? czy cambutta była jego atrybutem, czy 

też posługiwał się nią zgodnie ze zwyczajem jako przemawiający, innymi słowy: czy 
była kultowym przedmiotem, którego rotacyjne posiadanie warunkowało możliwość 
przemawiania? wreszcie pojawia się także kwestia tego, czy taka laska była tylko 
jedna? czy podobnych lub takich samych nie posiadali np. starsi miasta94? ciężko 
się do tego odnieść przez brak danych, jednak wzmiankowana wyżej – i chyba nie 
podlegająca dyskusji – sakralność tej laski w mojej opinii powinna raczej skłaniać do 
przypisania tego przedmiotu wyłącznie osobie kapłana. Jest to słuszne o tyle, że 
odpowiada jego niezwykle wysokiej pozycji rytualnej we wspólnocie (o czym dalej), 
objawiającej się w monopolizacji większości czynności kultowych. z braku bezpo-
średnich dowodów pozostaje jednak sprawą otwartą.

szukając nawet współczesnych nam śladów podobnych praktyk, jak wspominane 
przez biografów ottona uderzanie laską o  słup, odnajdujemy w  pamięci niemal 
natychmiast choćby obrady sejmu. Jeśliby szukać we współczesnych nam zwycza-
jach jakiegoś śladu dawnego rytu wiecowania/sejmowania (co wydaje się skądinąd 
zupełnie słuszne), to przez analogię można by przyjąć, że kapłan dzierżący cambuttę, 
podobnie jak dzisiejszy marszałek, przewodniczył zgromadzeniu z racji tego np., że 

We wczesnym średniowieczu włócznia miała przebogatą symbolikę  –  
i to zarówno w świecie pogańskim, jak i chrześcijańskim.
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był przedstawicielem bóstw, znakiem ich obecności podczas podejmowania decyzji, 
którą być może w  ich imieniu sankcjonował, np. dokonując jakiegoś niezbędnego 
obrzędu. możliwe, że tak istotnie było, jednakże niepodobna tego w żaden sposób 
dowieść. tak samo zresztą, jak i innych możliwych interpretacji, przecież nie wyklu-
czonych i  niejednokrotnie opierających się na silnych argumentach zaczerpniętych 
z tekstów żywotów. warto wspomnieć, że informacje o wiecu w szczecinie, prze-
kazane przez biografów św. ottona, są bodaj najobszerniejszym opisem wiecowania 
na słowiańszczyźnie zachodniej95. o  tej praktyce wspomina jeszcze kilkakrotnie 
Helmold, który w  pewnym miejscu, opisując święty gaj, który miał przyjemność 
osobiście palić, podaje, że właśnie „w nim co poniedziałek96 mieszkańcy z całego 
kraju [wagrii] wraz z księciem i kapłanem gromadzili się, aby wymierzać sprawie-
dliwość”97. opis jest bardzo lakoniczny, jednak dla nas najważniejsze jest to, że 
ponownie mowa o kapłanie jako ważnym uczestniku wiecu, jakkolwiek nie wiadomo 
na czym polegała jego rola, choć w miarę pewne wydaje się w tym przypadku, że 
sankcjonował w imieniu bóstwa zasądzane wyroki98. nie należy przy tym wykluczać 
– na podstawie licznych analogii – że ich kompetencje być może były podobne do 
kompetencji kapłanów pogańskich germanów, dlatego konieczne pozostaje odwoła-
nie do germanii tacyta, w której odnajdujemy informacje, że kapłan otwierał obrady 
wiecu, przewodniczył im oraz stał na straży przestrzegania miru wiecowego99. karol 
modzelewski, analizując wyżej przytoczony passus z dzieła Helmolda i poprzedza-
jące go zdania zapisane przez kronikarza, był ponadto przekonany, że wiecowanie 
otwierało wspólne złożenie ofiary, której przewodniczył kapłan100. argumentację za 
tą tezą podpierał stwierdzeniem, że skoro Helmold zaznacza, że do świętego gaju 
mogli wejść tylko kapłani i ofiarnicy, a jednocześnie właśnie tam (w gaju ogrodzonym 
palisadą) miał odbywać się wiec, to dla jego rozpoczęcia konieczne było złożenie 
ofiary umożliwiającej uzyskanie wstępu101.

odkładając tę kwestię na bok, by za daleko się nie zapędzić w  rozważaniu 
hipotez, należy rzec i  słowo o włóczniach, których obecność nie wydaje się 
przecież przypadkowa. we wczesnym średniowieczu włócznia miała przebogatą 
symbolikę – i to zarówno w świecie pogańskim, jak i chrześcijańskim, w którym 
z  pewnością pobrzmiewają praktyki i  nawyki dawnego obrzędu102. Dość tu 
wspomnieć, że bywały włócznie posiadające specjalne właściwości, jak choćby 
włócznia cesarska. według przekazów miał nosić ją legionista, który przebił 
nią bok ukrzyżowanego chrystusa, a następnie św. maurycy. we włóczni tej 
umieszczono gwóźdź z krzyża Pańskiego i w związku z  tym noszono ją przed 
wojskiem, licząc na zjednanie sobie boga i  w  konsekwencji otrzymanie odeń 
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łaski zwycięstwa103. w  kulturze pogańskiej mamy święte włócznie pod wie-
loma postaciami, np. odyn przybija się włócznią do drzewa yggdrasila, by 
posiąść gnozę i – co jasne – staje się ona odtąd jednym z jego najważniejszych 
atrybutów104. w obu zresztą sytuacjach mamy do czynienia z włócznią, która 
staje się narzędziem (w  przypadku Jezusa niejedynym), za pomocą którego 
bóstwo składa z  siebie ofiarę. zaznaczenie tego problemu jest bardzo istotne 
dla dalszych rozważań, przy których okazji – patrząc na kontekst – nie sposób 
nie wspomnieć także o tzw. włóczni Juliusza cezara, którą, jak zgodnie podają 
żywociarze ottona, czczono w pogańskim wolinie105.

w omawianej scenie z rynku szczecińskiego występujący na placu lud miasta wypo-
sażony jest we włócznie, jak podają mnich z Prüfening i ebo, zgodnie z ichniejszym 
zwyczajem. Jeśliby przyjąć powyżej zarysowaną interpretację, że mamy do czy-
nienia z wiecem, to nie należy się dziwić, że ludność zgromadziła się z włóczniami 
– w końcu powszechny zwyczaj zakładał potrząsanie nimi dla wyrażenia aprobaty 
dla rozwiązania zaproponowanego na zebraniu106. będąc jednak zgodnym z wy-
rażonym wcześniej przekonaniem, że spotkanie na szczecińskim rynku nie było od 
początku wiecem, a jedynie stało się nim w wyniku pewnych okoliczności, trzeba 
wysilić się na wyjaśnienie. włócznie nie są tu przypadkowe, bo gdyby tak było, to 
wszyscy trzej żywociarze raczej nie upieraliby się tak co do ich obecności. o ileż 
łatwiej byłoby językiem biblijnym powiedzieć o zgrai „z mieczami i kijami” (cum 
gladiis et fustibus)107, co zresztą ebon uczynił, mówiąc o tych samych ludziach nie 
dalej niż kilka godzin później – tam już żadnych włóczni nie ma108. w tej sytuacji 
staje się jasne, że wiec został przygotowany wcześniej w celu poradzenia sobie 
z obecnością przybyszów (osądzenia ich?), a otton wraz z towarzyszami został 
na niego z kościoła sprowadzony siłą.

oczywiście pojawiają się głosy negujące oryginalność, a więc i autentyczność 
„cudu z włóczniami”, wskazując na obecność podobnego wątku w Vita sancti 
Martini109, jednak nie ma żadnego dowodu na to, że w istocie nastąpiło jakieś 
zapożyczenie. Przeciwko takiemu postawieniu sprawy świadczy ponadto bardzo 
dobre rozeznanie biografów (z pewnością za pośrednictwem ich informatorów) 
z realiami pogańskiej społeczności pomorskiej, w których mieści się np. ów ry-
tuał wiecowy dokonywany przez kapłana. nie wydaje się jednak przekonująca 
teza stanisława rosika, że – jakkolwiek niewątpliwie obecna we wszystkich 
trzech dziełach – kontaminacja „elementów literackiej tradycji z wiadomościami 
odnoszącymi się do zwyczajów pomorskich”110 odcisnęła swe piętno na opi-
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sie miraculum, które było przeniesieniem znanej konstrukcji literackiej na realia 
pogańskiego szczecina, by  łatwiej ogarnąć umysłem niezrozumiałe dla siebie 
zachowanie pogan111. zapewne w istocie tak było pod wieloma względami, ale 
czy rzeczywiście w kwestiach fundamentalnych, takich jak autentyczność cudu 
(a zatem i całych partii relacji), jak chce tego rosik? według mojej wiedzy wy-
daje się zupełnie nieprzekonywające wyrażone przezeń z taką pewnością prze-
konanie, iż żywociarze – a być może i sami misjonarze – niewłaściwie odczytali 
owe „zdrętwienie” pogan112. 

gdyby wziąć opinię uczonego za dobrą monetę, to znaczyłoby to, że hagio-
grafowie, a być może i sami misjonarze, to – ni mniej, ni więcej – tylko oszuści, 
którzy wymyślili sobie cud. bo jak inaczej wyjaśnić fakt, że poganie stać mieli ich 
zdaniem w bezruchu przez dłuższy czas, a z tej pozycji wybawić miało ich dopiero 
błogosławieństwo biskupa? Jak wyjaśnić i to, że – według ebona – zdrętwiałych 
zbeształ za ich nieudolność kapłan bałwanów, a  następnie sam wyrwał jedne-
mu z nich włócznię i usiłował cisnąć w biskupa? zaproponowane przez rosika 
(a właściwie jeszcze wcześniej przez karola modzelewskiego113) wytłumaczenie, 
że „zdrętwienie” szczecinian w rzeczywistości stanowiło „typowy dla wiecu spo-
sób wyrażania aprobaty”114 – w tym wypadku dla słów pogańskiego kapłana – 
które następnie zostało błędnie zinterpretowane przez chrześcijan115, zupełne nie 
zauważa tych zgoła oczywistych pytań.

abstrahując więc od tego, czy cud miał miejsce, czy nie miał (choć próba obalenia 
jego autentyczności przez rosika nie przekonuje), wypada przyznać biografom bar-
dzo dobre rozeznanie w realiach szczecińskich, które powinno zwrócić naszą uwa-
gę w  kierunku innych ścieżek interpretacyjnych. i  rzeczywiście, warto sięgnąć po 
porównawczy materiał hagiograficzny – mianowicie do żywotów św. wojciecha. 
autor pierwszego z nich116 bardzo dokładnie opisuje martyrium praskiego biskupa, 
które dokonuje się za sprawą zbrojnej bandy scharakteryzowanej jako „sprzysiężona 
kohorta” (cohors coniurata), a dowodzonej przez człowieka nazwanego sicco117, 

Wydaje się więc, że na rynku szczecińskim miało dojść  
do rytualnego zabójstwa Ottona, któremu – podobnie jak  

w przypadku Wojciecha – miał przewodzić kapłan pogański.
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który był pogańskim kapłanem118. Prusowie dokonali 
na wojciechu rytualnego mordu, składając go w ofierze 
swoim bóstwom, zabijając go przy użyciu włóczni, z któ-
rych pierwszą i największą – mieszczącą się w kategorii 
omawianych wyżej włóczni specjalnych – rzucił kapłan 
bałwanów119. mamy więc sytuację bardzo podobną do 
znanej nam z przekazów biografów św. ottona: są po-
ganie z  włóczniami, jest kapłan pogański jako inicjator 
całego zamieszania, jest wreszcie i  ofiara, która zginąć 
ma przeszyta włóczniami. nie zgadza się (oprócz wielu 
szczegółów) miejsce i oczywiście finał opowieści. woj-
ciech ginie, a tłum szczecinian zostaje bożą mocą spetry-
fikowany. Jedno i drugie jednak ma miejsce na chwałę 
bożą i jest niejako – chciałoby się powiedzieć, parafrazu-
jąc tertuliana – posiewem nowych chrześcijan120. 

wydaje się więc, że na rynku szczecińskim miało dojść 
do rytualnego zabójstwa ottona, któremu – podobnie 
jak w przypadku wojciecha – miał przewodzić kapłan 
pogański. naturalnie w tym miejscu tradycyjna wykład-
nia, idąc za m.in. karolem modzelewskim121, powie, 
że to niemożliwe, że istnienie sakralnego miru wieco-
wego uniemożliwiało dokonanie na zgromadzeniu jakie-
gokolwiek przelewu krwi. w istocie nie neguję istnienia 
zjawiska miru wiecowego i  cały czas mam go z  tyłu 
głowy, budując swoją argumentację. staram się jednak 
stanąć w  obronie żywociarzy – mogli dać się zwieść 

pozorom, których nie rozumieli, ale w inny sposób niż chcą tego modzelewski czy 
rosik. starając się zrozumieć relację ebona, a więc nawoływanie przez kapłana do 
mordu i zastygnięcie ludu z włóczniami gotowymi do rzutu, a następnie usiłowa-
nie rzucenia włóczni przez samego kapłana, można spojrzeć na to w następujący 
sposób: kapłan, widząc wielkie zagrożenie dla rodzimego obrządku i  porządku 
społecznego, zdecydował się na złamanie miru wiecowego i zamordowanie bisku-
pa. wezwał do tego również zgromadzonych, z których część podeszła do tego 
z entuzjazmem, ale zastygła w ruchu, widząc reakcję reszty (zapewne starszych)122, 
uznającej taki czyn, zgodnie ze zwyczajem, za świętokradztwo. widząc to, poiry-
towany kapłan sam usiłował zabić biskupa, ale też zatrzymał się w ostatniej chwili, 

tzw. bliźnięta z Fischerinsel, dwugłowy 
drewniany posąg odnaleziony na wyspie 
na jeziorze tollensee (nieopodal 
neubrandenburga) i datowany  
na Xi/Xii w.
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obawiając się oskarżenia o złamanie miru, które mogłoby skończyć się jego śmiercią 
zasądzoną przez współplemieńców, niemających wspólnoty w tym czynie. w innej 
interpretacji obawy przed złamaniem miru wiecowego możemy zamienić na zupeł-
nie uzasadnione obawy o zemstę księcia warcisława, który otoczył opieką misję. 
tak czy inaczej, dla chrześcijańskich obserwatorów, nieznających lokalnych oby-
czajów i uwarunkowań społecznych (a do pewnego stopnia i samego języka) na 
tyle dobrze, by zrozumieć, co się dzieje, wszystko mogło wyglądać jak cud: chcą 
rzucić, a coś ich powstrzymuje, nie mogą tego uczynić. ale odpowiedź może być 
też dużo prostsza. być może to kapłan był dysponentem miru wiecowego, którym 
mógł zgromadzenie objąć, dokonując jakiegoś stosownego obrzędu, lub nie objąć 
(vide składanie ofiar przed początkiem obrad u Helmolda) tudzież go pozbawić. 
z tą drugą (względnie trzecią) opcją mogliśmy mieć do czynienia w szczecinie. 
wiec był w rzeczywistości zawiązanym przez kapłana gremium sędziowskim i ka-
towskim w jednym, które miało osądzić winę, a następnie dokonać „mordu sądo-
wego” – na to wskazywałby fakt sprowadzenia z kościoła na plac misjonarzy pod 
strażą. wtedy mielibyśmy chyba rzeczywiście do czynienia z autentycznym cudem, 
a przecież dlaczego nie – w końcu w średniowieczu cuda zdarzały się znacznie 
częściej niż obecnie, czy się to komuś podoba, czy nie.

Jeżeli w  istocie na rynku szczecina miało się odbyć rytualne zabójstwo św. 
ottona, podobne do tego znanego z żywotów św. wojciecha, a więc w rze-
czywistości złożenie biskupa (bluźniercy z  pespektywy pogańskiej) w  ofierze 
przebłagalnej dla bóstw, potwierdzone byłoby istnienie na Pomorzu praktyki 
korespondującej z  przekazem Helmolda, informującym o  składaniu przez są-
siednich Połabian ofiar z ludzi123, ale również ważnej „kompetencji” posiadanej 
przez pogańskiego kapłana. nie tylko o istotnej funkcji na wiecu donosiłyby nam 
żywoty, ale także o  sprawowaniu przezeń wszystkich najważniejszych praktyk 
kultowych, z ofiarą z ludzi włącznie, a także głównej roli w rozstrzyganiu spo-
rów wokół tematów religijnych, a do takich należało pojawienie się w mieście 
misjonarzy. czytelnikowi może się to wydać truizmem, a jednak bynajmniej nim 
nie jest, zważywszy na fakt naszej bardzo skromnej wiedzy na temat pogańskich 
kapłanów słowian zachodnich, a  także kwestię interpretationis christiana tej 
funkcji przez autorów znanych nam przekazów, która utrudnia nasz ogląd cha-
rakterystyki kapłaństwa pogańskich słowian, być może przesadnie dopasowując 
jego niektóre formy do własnych wyobrażeń katolickiego kleru, dotyczących 
swojej misji i pracy.
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Datowany na Xii w. fresk z wyobrażeniem św. ottona znajdujący się w kościele opackim 
w Prüfening (ratyzbona) ufundowanym przezeń w 1119 r.
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wspomnianą kompetencję rozstrzygania spraw religijnych wspólnoty, którą mieli 
posiadać kapłani, potwierdzałby ich udział w negocjacjach, jakie później otton 
prowadził ze starszyzną szczecińską w sprawie rekonwersji miasta, ale tylko jeśliby 
zawierzyć słowu ebona, który jako jedyny zaświadczył o ich obecności w tym gro-
nie, mającym nota bene zebrać się w bożnicy na wzgórzu trzygława124. Herbord 
wprawdzie wspomina również o spotkaniu możnych i starszyzny, ale nic nie mówi 
o obecnych tam pogańskich kapłanach, anonim zaś w ogóle umieszcza całą decy-
zję o rekonwersji na wiecu zwołanym specjalnie w celu poradzenia sobie z kwestią 
cudu, jaki miał miejsce125. Jeśli jednak nie rezygnować z przekazu ebona – co jest 
zresztą w tym momencie zupełnie nieuprawnione – to powiedzieć trzeba o tym, że 
szczecińscy możni na pewnym etapie rozmów opuścili przybytek, pozostawiwszy 
w nim swoich kapłanów (co interpretować należy jako wyparcie się ich oraz ich 
wiary), a następnie jeden z nich imieniem wyszak, który już od dawna sprzyjał 
ottonowi (m.in. podczas przerwanego kazania pomagał uciszać tłum), zobowią-
zał się do ich przepędzenia z miasta, co też niebawem uczynił126. 

Pozostając przy wersji ebona, wrócić trzeba do pytania postawionego przy okazji 
analizy opowiadania o misji bernarda w wolinie: czy rola polityczna kapłanów 
ograniczała się wyłącznie do kwestii religijnych? w szczecinie bowiem mielibyśmy 
znów do czynienia z udziałem kapłanów przy podejmowaniu decyzji o charakterze 
politycznym, ale i religijnym. Pod znakiem zapytania należałoby jednak postawić 
ewentualne rozłączne traktowanie tych dwóch sfer przez pogańskich Pomorzan 
i odwołać się do szerszej próby, posiłkując się materiałem źródłowym dotyczą-
cym Połabia i rugii. Helmold, odnosząc się do rugian, pisze w swej kronice, że 
„kapłana swego czczą nie mniej niż króla”127 i opinię tę potwierdza po raz wtóry 
w innym miejscu, puentując na końcu: „kapłan zależy od skinienia losu, zaś król 
i lud – od jego woli”128. wnioskować na tej podstawie można ni mniej, ni więcej 
tylko tyle, że jego zdaniem odgrywali oni znaczącą rolę w tamtejszej społeczności. 
ku podparciu takiej interpretacji można przytoczyć następujący argument: w sytu-
acji, w której książęta, biorąc aktywny udział w polityce zagranicznej, wchodzili 
w  rozmaite kontakty ze światem chrześcijańskim (niejednokrotnie chrzcząc się), 
przystając nie raz na różne kompromisy, dla prostego ludu kapłani, słudzy bóstw, 
stojący na straży dawnego porządku i równowagi między światem ludzi i bogów, 
urastali do roli bardziej zaufanych przewodników politycznych129. wydaje się, że 
takie spostrzeżenie, spotykane już od dawna w literaturze, jest trafione. należy 
przy tym zaznaczyć, że źródła owego znaczenia politycznego kapłanów mogą 
być znacznie dawniejsze130 i wypływać z kontrolowania131 przez nich przebiegu 
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wróżb, na których opierano politykę społeczności (np. decydowano o wyprawie 
wojennej)132 oraz ważnej (choć nie do końca uchwytnej źródłowo) pozycji na 
wiecu. o  tym, jak istotną rolę odgrywali kapłani, zaświadcza pewien epizod 
z  kampanii Henryka ii przeciw bolesławowi chrobremu z  1017  r. w  czasie 

wyprawy, którą wsparli lucicy, zdarzył się przykry incydent, mianowicie pewien 
saski żołdak przebił kamieniem wizerunek lucickiej bogini. obruszeni kapłani bogini 
udali się na skargę do cesarza i otrzymali w ramach odszkodowania 12 talentów133. 
wypłacenie tej kwoty świadczy o dużych obawach Henryka co do możliwości ze-
rwania sojuszu wolą owych kapłanów, co z kolei potwierdza ich wysoką pozycję 
we własnej społeczności. zresztą sam fakt ich obecności na wyprawie wojennej 
jest zastanawiający. nie da się tego chyba inaczej wyjaśnić, niż jak swoistą „opieką 
duchową” nad wojskiem, przejawiającą się zapewne w gotowości do odprawienia 
niezbędnych rytuałów lub wróżb i (zapewne) usankcjonowania nimi zebrania się 
i decyzji ewentualnego wiecu. 

z tym przemożnym wpływem kapłanów na politykę książęta rugijscy być może 
usiłowali walczyć, tworząc alternatywny wobec kultu arkońskiego świętowita 
kult „państwowy” czy też dynastyczny, skupiony wokół znajdujących się w ka-
rentii134 świątyń rugiewita, Porewita i Porenuta135. w innych miejscach, gdzie 
miała zapewne miejsce podobna sytuacja, taką możliwość dawało książętom 
chrześcijaństwo, co dostrzegł z pewnością i pomorski warcisław, mający duży 
problem choćby z niezależnością szczecinian, którzy za jego plecami pertrakto-
wali nawet z bolesławem krzywoustym136. w tymże szczecinie pierwszorzędną 
rolę odgrywali, jak się wydaje, właśnie pogańscy kapłani, współpracujący ściśle 
z lokalnymi możnymi. zaświadcza o tym i analizowany fragment dotyczący spo-
tkania na szczecińskim rynku, i wyżej przytoczona uwaga ebona co do udziału 
kapłanów w negocjacjach z ottonem137. analogie silnej pozycji kapłanów we 
wspólnotach rugian czy luciców138 dowartościowują przekaz ebona i pozwa-
lają z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że również na Pomorzu (przy-
najmniej w niektórych miejscach) mieliśmy do czynienia z życiem politycznym, 
którego rytm wyznaczała świątynia – w  przypadku szczecina była to kącina 

Ustrój tego ośrodka słusznie można by wówczas określić  
jako noszący znamiona teokracji.
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trzygława. ustrój tego ośrodka słusznie można by wówczas określić jako noszący 
znamiona teokracji139. 

Patrząc na wątek „cudu z włóczniami” z perspektywy jego konstrukcji literackiej, 
można powiedzieć słowo o kategoriach, w jakich duchowieństwo bawarskie (czy 
szerzej niemieckie) pojmowało misje pomorskie św. ottona, czy też misje chry-
stianizacyjne w ogóle. opowieść o spotkaniu na szczecińskim rynku podczas re-
konwersji mieszkańców miasta w sposób klarowny, jak chyba żaden inny fragment 
żywotów, pokazuje, że misja była częścią wojny, którą na płaszczyźnie inteligibilnej 
toczyły ze sobą siły dobra i zła140. w bitwie o dusze Pomorzan bóg wystawił 
jako wodza swoich zastępów i dysponenta własnych mocy biskupa ottona, któ-
rego przeciwnikami byli „ludzie beliala”, pogańscy kapłani służący diabłu. na 
tym etapie można, po dokładniejszej analizie większości materiału źródłowego, 
odkryć karty i powiedzieć, że cała historia kapłanów bałwanów, którą zamieszczają 
żywociarze w swoich dziełach, ma w sensie duszpastersko-teologicznym właśnie 
taki wymiar: walki między posłańcem bożym ottonem i  kapłanami pogańskimi 
będącymi na usługach szatana. konstrukcja ta jak gdyby wisi w powietrzu nad 
żywotami, czy też raczej spina klamrą całe dzieje konwersji gentis Pomeranorum 
i nadaje im wymiar eschatologiczny. Jej finałem będzie ostateczny pojedynek bi-
skupa z kapłanem/kapłanami bałwanów toczony w świecie ducha, ponad czasem 
i materią, który posiadać będzie wszelako i wymiar bardziej przyziemny i w pełni 
materialne konsekwencje.

koniec historii pogańskich kapłanów wszyscy trzej żywociarze wiążą ze zorganizo-
wanym przez nich zamachem na życie św. ottona. nie był to jednak ani pierwszy 
zamach w  ogóle, ani pierwszy z  zainspirowanych przez kapłanów. Poza wyżej 
opisanymi usiłowaniami zabicia misjonarza w szczecinie i wołogoszczy, ebo wspo-
mniał także o podobnej próbie podjętej przez pogan już podczas pierwszej misji 
biskupa bambergu. wówczas to bowiem 

barbarzyńcy […] za podpuszczeniem wroga [diabła] i jego sług, mianowicie swoich ka-
płanów, ze straszliwą gwałtownością rzucając się na sługi chrystusa, pochwycili ich, grożąc 
[im] śmiercią141. 
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z opresji wybawić miał wówczas przybyszów książę warcisław, jednak kapłani 
nie zaniechali działań zmierzających do zamordowania ottona i jego towarzyszy. 
o wydarzeniu, mającym miejsce zresztą bardzo szybko po wkroczeniu na ziemie 
warcisława, nie wspominają wszelako inne żywoty. Pośrednio koresponduje z tą 
wzmianką może jedynie zaznaczona w żywocie z Prüfening142, a później powielona 
przez ebona143 i  Herborda144, konieczność wędrowania „przez ziemię niezna-
ną” (per loca ignota)145 misjonarzy, celem uniknięcia napaści pogan. opowieść 
o przebywaniu na pustkowiu aż się prosi o zestawienie z analogiami biblijnymi. 
i rzeczywiście, bliższy ogląd wszystkich trzech przekazów jasno wskazuje na nie-
podważalny teologiczny związek z  wątkami znanymi z  Pisma świętego146. Dla 
naszego tematu ma to natomiast znaczenie kluczowe, bowiem każe ze znacznie 
większą dozą krytycyzmu spoglądać na informacje podawane przez żywociarzy, 
jak na opisy faktów historycznych. teologiczny wymiar wędrówki przez pustkowia 
Pomorza (oczyszczenie przed głoszeniem ewangelii) nie wyklucza jednakże prze-
cież a priori ahistoryczności samej wędrówki i czyhających na misjonarzy niebezpie-
czeństw, w tym nade wszystko napaści pogan, jak zaznaczył ebo, podpuszczanych 
przez swoich kapłanów147. 

kolejnej, po nieudanym zamachu na placu w szczecinie, próby zgładzenia biskupa 
bambergu kapłani pogańscy podjęli się już niemal u kresu drugiej podróży misyjnej 
ottona. Przy czym podkreślić wypada, że o liczbie mnogiej odnośnie do inicjatorów 
możemy mówić bezdyskusyjnie wyłącznie w wypadku przekazów ebona148 i Her-
borda149. w Vita Prieflingensis wprawdzie odnajdujemy i postać drugiego kapłana, 
jednakże nie ma mowy wprost o tym, że brał on udział w zorganizowaniu zamachu na 
biskupa. w anonimowym przekazie cała historia wygląda zaś następująco:

chcąc następnie odwiedzić także wolinian, święty biskup z uczniami swoimi i kilku innymi 
towarzyszami udał się w drogę. tu zaś ów niegodziwy kapłan bałwanów zastawił na świę-
tego sidła. wysłał mianowicie naprzód na statku mężów, którzy mieli wreszcie skorzystać 
ze sposobności i zabić świętego kapłana. kiedy biskup natknął się na nich i ci chcieli nań 
uderzyć, kilku mieszkańców szczecina, którzy płynęli razem z biskupem, dobywszy oręża 
zaczęli bronić okrętu i  tak zaciekle walczyć, że  przeciwnicy niesławnie zostali odparci. 
tamten zaś [kapłan bałwanów], świadom tak wielkiej swojej zbrodni, pozostał w domu. 
i oto nagle, chełpiąc się, zaczął wysławiać łaskawość bogów i mówił, że otrzymał od nich 
zapewnienie, że w tym dniu o takiej to godzinie, którą oczywiście sam ze sprawcami ustalił, 
przybędzie posłaniec, który przyniesie ściętą głowę owego starego biskupa albo pewną 
wiadomość, że wraz ze swoimi zatonął on w morzu. i nie skończył jeszcze tych słów, gdy 
oto jego głowa nagle się przekrzywiła, a on zaczął wydawać dziwne i okropne słowa, tak 
że na wieść o tym wypadku zeszło się niezliczone mnóstwo ludzi. w ich obecności, wśród 
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strasznych męczarni ciała wyjawiał wszystkie tajemnice swojej złości i w końcu, wydając 
samemu na siebie surowy wyrok, rzekł: „Ponieważ nie chciałem słuchać biskupa, ponieważ 
namawiałem lud do odstępowania od wiary, którą on głosi, umieram więc; bójcie się boga!” 
to powiedziawszy, natychmiast wyzionął ducha. tak wielki zaś i nie do zniesienia smród 
wypełnił całe owe pomieszczenie, że pozostawił niewątpliwe wskazówki, na jaką ucztę 
przeniósł się z tego swojego mieszkania. […] nadto inny z kapłanów, który pochwalał tak 
zabójstwo biskupa, jak i pozostałe złe czyny, niedługi czas potem zakończył żywot straszną 
śmiercią na krzyżu150. 

kolejne relacje zachowują w gruncie rzeczy główny trzon opowieści, zmieniając jed-
nak kilka szczegółów. u ebona pada konkretna liczba atakujących (osiemdziesięciu 
czterech), zaś Herbord wspomina, że była to liczba olbrzymia151. zmianie ulegają 
także przyczyny, dla których napastnicy ustępują. Pierwszy z żywociarzy przekonuje, 
że wysłannicy kapłana odstąpili, dostrzegając w otoczeniu ottona swoich ziomków 
i obawiając się przelania ich krwi, drugi zaś przyznał, że walka wprawdzie rozpoczęła 
się na dobre, jednak gdy agresorzy zostali rozpoznani, zdecydowali się uciec. tak czy 
inaczej, obaj autorzy utrzymują wersję o nieudanym zamachu zainspirowanym przez 
już nie jednego (jak chciał tego mnich z Prüfening), ale dwóch kapłanów pogańskich. 
Jeden z nich w dziełach obu autorów michelsberskich miał w tym czasie przebywać 
ze zwolennikami w swym domu. tam zdaniem ebona: 

z wielką pychą zaczął odprawiać taneczny rytuał na święto swojemu bogu, mówiąc: „nasz 
bóg, którego tamten stary oszust usiłuje zniszczyć, objawił mi się, i powiedział, że bez 
wątpienia głowa ottona dziś będzie obciętą i mi przyniesioną”152.

Herbord o odprawianiu celebry nie wspomina jednak, ukazując czytelnikowi punkt 
kulminacyjny historii, a więc przedstawioną w konwencji miraculum śmierć kapłana, 

mówi, że rozpoczęła się ona w momencie, gdy ten w swej bezczelności począł 
ogłaszać śmierć biskupa. następnie, zgodnie z wcześniejszą relacją, obaj biografo-
wie opisują zgon oszusta. ebo stwierdził, że to diabeł skręcił mu kark, natomiast 

Z perspektywy Pomorzan ma więc miejsce pomiędzy Bogiem chrześcijan 
a lokalnymi bóstwami „narodowymi” pojedynek na cuda toczony przez ich 

pośredników, kapłanów jednego i drugiego kultu. 
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Herbord upatrywał w zgodzie z tym ręki któregoś z jego własnych bóstw, a więc 
z  perspektywy chrześcijańskiej demonów. w  agonii nieszczęśnik zdążył jeszcze 
wyjaśnić powód swej śmierci, co godne uwagi, nieco bardziej oczywisty niż w wy-
padku Vita Prieflingensis: napaść na biskupa. opowieść kończy informacja o smro-
dzie, jaki wypełnił pomieszczenie po śmierci kapłana. ten zaś, zdaniem Herborda, 
miał być tak „wielki jakby sam Pluton z podziemi, albo ktokolwiek, kto jest tam 
największy, odetchnął z jego gardzieli”153. 

także los drugiego z  kapłanów został opisany przez michelsberskich mnichów. 
z uwagi na to, że w obu żywotach był on potraktowany jako współodpowiedzial-
ny za zorganizowanie zamachu na biskupa, okolicznościom jego śmierci poświęcono 
znacznie więcej miejsca niźli w Vita Prieflingensis. ebon podał opowieść w nastę-
pującym brzmieniu: 

inny zaś zbrodniczy kapłan nie tylko wskutek tego nie był skruszony, lecz lżąc mężowi 
bożemu, głosił prędkie obalenie jego nauki w owym kraju i kogo mógł, usiłował zawracać 

tzw. kamień świętowita wmurowany w ścianę (w ułożeniu jak na fot.) zakrystii kościoła 
parafialnego w altenkirchen na rugii. być może stanowi pozostałość pogańskiego 
obiektu kultowego
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z prawdziwej drogi. stąd i ten, bożym zrządzeniem, po krótkim czasie zginął. albowiem 
kiedy w interesie przemierzał morze, zboczył za fizyczną potrzebą i błądził w sąsiedztwie 
leśnych ostępów. zaraz niektórzy z  jego towarzyszy, wolą boga uzbrojeni gorliwością 
i sprawiedliwością, skrycie postępowali za nim i pochwyconego w gęstwinach powiesili 
z  okrucieństwem na powrozie. i  tak jego chytrość i  nieprawość jego samego strąciły 
w otchłań154.

według Herborda finał historii miał wyglądać jednak nieco inaczej. otóż wszystko 
miało mieć miejsce, gdy ów kapłan 

być może we własnych interesach płynął z kupcami i na wyspie, do której żeglarze zwykli 
przybijać dla własnej wygody, postradał rozum, co ujawniło się [jego] towarzyszom zarów-
no niezdrowym obliczem, jak i mową. kiedy samotnie błąkał się po lesie jak gdyby przez 
obłęd, pewna młódź jakby dla uciechy prześladowała obłąkanego szaleństwem, przywiąza-
ła za kark do drzewa i uciekła. Ów jednak niecierpliwy walczył nierozważnymi ruchami, by 
oswobodzić się z więzów, lecz bożym zrządzeniem mocno ściśnięty powrozem, który był 
nałożony na szyję, z odciętym oddechem umarł155.

opowieść żywociarzy o śmierci kapłanów przynosi zdecydowanie najwięcej infor-
macji w kontekście konstrukcji samej narracji, choć oczywiście nie tylko. w sposób 
możliwie najbardziej dosadny mamy potwierdzenie szczególnej wrogości kapłanów 
pogańskich do nowego kultu i jego przedstawicieli, co szerzej omówione zostało już 
wcześniej. kapłan (czy też kapłani) organizuje zamach na ottona, jednocześ nie sta-
rając się przekonać swoich ziomków, że stoją za tym sami bogowie, którzy objawili 
mu tę szczęśliwą nowinę podczas wizji. abstrahując na moment od prawdziwości 
bądź nieprawdziwości samej historii, nietrudno dostrzec tutaj słuszną obserwację 
mentalności pogan156, której potwierdzenie odnajdujemy w licznych źródłach. mia-
nowicie potrzebowali oni cudów157, znaków nadprzyrodzonych, które potwierdza-
łyby słuszność ich kultu. żywociarze doskonale zdają sobie z tego sprawę i z pew-
nością swym przekonaniem co do tego stanu rzeczy dzielą się z bohaterem swoich 
narracji, pogańskim kapłanem, który po raz kolejny już przeprowadza mistyfikację. 
z perspektywy Pomorzan ma więc miejsce pomiędzy bogiem chrześcijan a lokalny-
mi bóstwami „narodowymi” pojedynek na cuda toczony przez ich pośredników, 
kapłanów jednego i drugiego kultu. Jedynie żywociarze „wiedzą”, że tzw. cuda 
czynione przez bóstwa pogańskie (czyli demony) to zwykłe oszustwa pogańskich 
kapłanów: przebieranka za bóstwo w wołogoszczy czy organizacja zamachu na 
ottona w drodze do wolina. w ostatecznym rozrachunku pojedynek wygrywa 
oczywiście bóg chrześcijański, co definitywnie podkreślają – mające ponownie cha-
rakter miraculum – zgony pogańskich kapłanów, przy czym jeden z  nich przed 
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śmiercią wyznaje grzechy i demaskuje przed ludem swoją obłudę: zorganizowanie 
napaści na biskupa (ebo, Herbord) tudzież odciąganie ludzi od prawdziwej wiary 
i sprzeciwianie się biskupowi (VP). to wyznanie grzechów jest jednak jednocześnie 
wyznaniem mocy boga158, a w przekazie anonima z Prüfening jawi się wręcz jako 
quasi-wyznanie wiary. mamy więc do czynienia z typowo augustyńskim pojmo-
waniem terminu confessio159. Przyjęta konwencja śmierci pierwszego z  kapłanów 
ma zatem w oczywisty sposób potwierdzać perfidię tych ludzi, którzy w walce 
o zabezpieczenie własnych interesów posuną się do najbardziej niegodziwych czy-
nów, ale jednocześnie pokazać potęgę boga – zdaniem anonima nie tylko poprzez 
dokonanie cudu śmierci poplecznika szatana, ale wydarzenia o wiele większego: 
nawrócenia tego człowieka, a więc wyrwania go z diabelskiego amoku, co wszelako 
nie oznacza odsunięcia odeń kary – wszak umiera, a do ostatnich jego chwil walczy 
o niego diabeł. o wielkiej grzeszności tego człowieka mówią nawet tak niepozorne 
zjawiska towarzyszące śmierci, jak woń ciała. otóż w średniowieczu ciała świętych 
pachną (i to nawet wiele lat po śmierci)160, natomiast ciała wielkich grzeszników 
cuchną lub umierają oni w śmierdzących okolicznościach, np. biskup ariusz, twórca 
potężnej w iV i V w. herezji, miał umrzeć w latrynie161, podobnie zresztą jak kleryk, 
który uwiódł żonę św. gangulfa162. zapach ciała pogańskiego kapłana ma zatem 
jednoznacznie charakter topiczny163.

ale i  śmierć drugiego z  kapłanów zasługuje na uwagę. Podobnie jak tamten 
ginie bowiem w sposób specyficzny, co jednoznacznie ma związek z jego udzia-
łem w organizacji zamachu. ebo i Herbord mówią o tym wprost, zaś anonim 
jedynie wspomina o udzieleniu poparcia wszystkim złym czynom kolegi, w tym 
także organizacji zasadzki na misjonarza. oba zgony trzeba nam więc traktować 
łącznie, jako jedno i to samo miraculum. mamy zatem do czynienia z ostateczną 
rozprawą z  kapłanami pogańskimi, która wyraża się w  ich noszącej znamiona 
cudu śmierci. Jest więc i ostateczną rozprawą z bałwochwalstwem na Pomorzu 
w ogóle, swoistym „postawieniem kropki nad i” w konwersji Pomorzan. idąc za 
literą żywotów, można by powiedzieć, że po „cudownej śmierci” największych 
obrońców idolatrii z głównego ośrodka Pomorzan164 nikt już nie jest w stanie 
zagrozić zbawiennej misji biskupa bambergu i nie pozwolić dojrzeć jej owocom. 
co ciekawe, Herbord jako jedyny o śmierci jednego z kapłanów wspomniał już 
w opisie pierwszej misji ottona. wówczas to, po konwersji szczecina, najwięk-
szy przeciwnik nowej religii, będący opiekunem wróżebnego konia kapłan165, 
który nawet podczas osobnej dysputy z biskupem na temat konwersji nie dał 
się przekonać do porzucenia starego „kultu, nocą dotknięty karą, z  puchliną 
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brzucha i z bólem skrzeczał i zmarł”166. ta z pozoru niezwykła śmierć, która nota 
bene mogła być zupełnie zwykła, bo towarzyszące jej objawy (podobnie jak 
w wypadku wyżej opisanego umierającego w smrodzie kapłana) przypominają 
symptomy otrucia167, miała napełnić szczecinian bojaźnią i utwierdzić w świeżo 
przyjętej wierze. Jej sens jest zatem zbliżony do tego, jaki wszyscy trzej żywo-
ciarze nadali śmierciom szczecińskich kapłanów podczas drugiej misji. w ich kon-
tekście zgon kapłana (i to ponoć najważniejszego!), przytoczony w podniosłej, 
ale i radosnej atmosferze masowych chrztów i pracy duszpasterskiej, jest w ujęciu 
Herborda prognostykiem ostatecznej konwersji gentis Pomeranorum.

opiekun konia miał więc umrzeć na chwałę bożą w  męczarniach, nabrzmiały 
i opuchnięty od swych grzechów. Jeszcze ciekawiej prezentuje się jednak sposób, 
w jaki miał zginąć drugi z kapłanów szczecińskich, tych którzy poginęli przy okazji 
drugiej misji. wszyscy trzej żywociarze zgodnie podają, że padli oni ofiarą swych 
ziomków. zdaniem ebona wspomniany kapłan miał, mimo mającego charakter nad-
przyrodzony zgonu swego kolegi, dalej podburzać lud przeciw religii chrześcijań-

skiej i misjonarzom, ale zdradzony przez niektórych spośród swych towarzyszy zo-
stał zamordowany. Do opowieści Herborda natomiast aż się prosi, by odnieść zna-
ne przysłowie „jak Pan bóg chce kogoś ukarać, to mu wpierw rozum odbiera”, bo 
w istocie utratę władz umysłowych przez pogańskiego kapłana należy poczytywać 
właśnie jako karę boską. w ogóle sposób, w jaki ów człowiek miał ponieść śmierć, 
jest przez autora nakreślony nie bez nuty ironii i groteski – ginie wszak na skutek 
z pozoru niewinnej zabawy, jaką jego kosztem robi sobie niesforna młódź. opis 
śmierci kapłana pióra anonima z Prüfening jest dużo bardziej lakoniczny, niemniej 
jednak również godny uwagi. mowa jest zaś o śmierci krzyżowej, co nasuwa oczy-
wiście pytanie o stosowanie takiego sposobu uśmiercania na ówczesnym Pomorzu. 
materiału porównawczego dostarcza Helmold w swojej kronice. znajduje się tam 
passus: „według ich [słowian] zdania największych zbrodniarzy należy krzyżo-
wać”168. wydaje się przy tym, że zbytnim uproszczeniem byłoby postawienie 
tezy, że zarówno w jednym, jak i drugim przypadku mamy po prostu do czynienia 
z toposem kary haniebnej, swoistą kalką zaczerpniętą ze starożytności. Paweł babij 

Jest możliwe, że w handlu kapłani mogli uczestniczyć,  
operując zasobami świątynnymi.  
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zauważył, że dla Połabian żyjących tuż obok chrześcijan, z  którymi nieustannie 
wojowali, symbol największego wroga mógł być w istocie symbolem hańby169, co 
tłumaczyłoby wyżej zacytowany passus z chronicae slavorum, a także obecną tam 
informację o wycinaniu krzyży na głowach pojmanym przez powstańców z 990 r. 
starogardzkim księżom170. Podobnie mogło być z  Pomorzanami. tyle tylko, że 
w Vita Prieflingensis nie mamy jasno określonych sprawców, choć z  pewnością 
trzeba brać pod uwagę mieszkańców Pomorza, być może szczecinian. Ponadto 
zapewne ludzi ochrzczonych i oddanych nowej religii – może ludzi księcia, może 
któregoś z możnych. to jednak tylko przypuszczenia. Pewne jest to, że poganie nie 

zabiliby swoich kapłanów w tej sytuacji, a zatem ludzie, którzy to uczynili, nie mo-
gli uważać już znaku krzyża za znak hańbiący. Przeciwnie, deklarowali się już jako 
wyznawcy nowej religii, a krzyż był dla nich nowym symbolem samoidentyfikacji. 
tymczasem jasne jest, że chrześcijanin nie mógł nikogo skazać na śmierć podobną 
do tej poniesionej przez zbawiciela171. w tej sytuacji informacja podana przez 
autora rzeczywiście nosiłaby znamiona toposu, chyba żeby przyjąć – co wydaje 
się słuszne – że konwersja Pomorzan na tym etapie nie uprawnia do traktowania 
ich już jako osoby rozumujące w kategoriach chrześcijańskich, a zatem nie wyklu-
cza praktykowania przez nich dawnych zwyczajów. odnosząc się wyłącznie do 
literackiej genezy śmierci drugiego z pogańskich kapłanów w dziele anonima, nie 
ma zatem pewności. Jeżeli przyjąć, że u słowian rzeczywiście obecny był zwyczaj 
krzyżowania przestępców, to przekaz nie wydaje się nieprawdopodobny.

michelsberscy autorzy zgodnie podają, że drugi z kapłanów zginął podczas po-
dróży w interesach, a zatem prawdopodobnie podróży handlowej172. Jeśli uznać 
tę informację za wiarygodną, to potwierdzona byłaby także pozakultowa forma 
aktywności przynajmniej niektórych kapłanów. rzucałoby to nieco światła na kwe-
stię ewentualnych źródeł sfinansowania zbójów, którzy napadli na ottona173. być 
może to właśnie zyski z handlu albo fundusze pozyskiwane w związku z działalno-
ścią kultową pozwoliły kapłanom nająć zamachowców174 i opłacić ich milczenie. 
Jest możliwe, że w handlu kapłani mogli uczestniczyć, operując zasobami świątyn-

Wydaje się wszakże, że nie można mówić o monopolu kapłanów 
na kontakty ze światem nadprzyrodzonym.
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nymi. Podobnie można się zastanawiać, czy ewentualne zyski nie były po prostu 
zyskami świątyni jako takiej, z  której zasobów być może dopiero wtórnie (jeśli 
w ogóle) korzystali dla własnych celów kapłani.

wreszcie, pozostając w kręgu przekazu ebona, nie sposób nie pochylić się nad 
kwestią owej celebry, którą odprawiać miał w towarzystwie swych przyjaciół ka-
płan, nim skonał w męczarniach. nie wiadomo na czym miała polegać. użyty 
przez Autora rzeczownik tripudio przetłumaczyłem opisowo jako „odprawiać ta-
neczny rytuał”, a to dlatego, że bardzo ciężko w języku polskim oddać dobrze 
jednym słowem sens łacińskiego wyrażenia. słownik podaje, że „tripudio” znaczy: 
„i. wł.[aściwie] wykonywać taniec rytualny saliów175 z przytupywaniem na trzy 
tempa […] ii. przen.[ośnie] skakać, tańczyć […] zwł.[aszcza] skakać z rado-
ści”176. ebo nie charakteryzuje bliżej rytuału, więc nie sposób coś więcej o nim 
powiedzieć niż właśnie to, że miał mieć formę jakiegoś rytualnego tańca. Jeżeli już 
jednak jesteśmy przy tej problematyce, to wypada wspomnieć o innych formach 
aktywności kultowej na pogańskim Pomorzu, w których ważną bądź zasadniczą 
rolę odgrywali kapłani. ich charakterystyka zostaje zamieszczona przez żywociarzy 
przy okazji opisu szczecina i tamtejszego kultu trzygława podczas pierwszej misji 
ottona. chodzi tu mianowicie przede wszystkim o  wróżby, co do charakteru 
których biografowie177 biskupa byli zgodni: była to hippomancja i  kleromancja 
(w tym wypadku ciągnięcie losów za pomocą drewienek)178. z pewnością uczest-
niczyli w nich kapłani, przynajmniej interpretując ich efekty, a zapewne i biorąc 
czynny udział w ich przeprowadzaniu. co do tej drugiej praktyki większą pew-
ność możemy mieć wyłącznie w  stosunku do wróżb z  udziałem konia. według 
Herborda to właśnie kapłan przeprowadzał konia przez rząd rozłożonych włóczni 
(na czym miała polegać wróżba), co wydaje się logiczne w kontekście podanej 
przezeń informacji, że do opieki nad koniem trzygława wyznaczono specjalnie 
jednego spośród czterech przedstawicieli tej instytucji w mieście179. wprawdzie 
w innych miejscach relacji każdego z trzech dzieł również odnajdujemy informacje 
na temat jakiegoś rodzaju praktyk kultowych, mianowicie w Pyrzycach, które od-
wiedzić miał podczas pierwszej misji otton, gdy właśnie obchodziły jakieś świę-
to180, wolinie, którego mieszkańcy w okresie między wyprawami biskupa porzucili 
nową wiarę181, a wreszcie w Hobolinie, gdzie już podczas drugiej misji natknęli 
się na jakieś święto ku czci Jarowita182, jednakże nigdzie nie ma potwierdzenia 
obecności kapłanów, której to możemy się jedynie domyślać. Jakkolwiek jednak 
wydawałoby się logiczne, że kapłani oprócz opieki nad miejscami kultu, musieli 
pełnić funkcje ofiarne czy też przeprowadzać wróżby (skoro co do powszechności 
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tego rodzaju praktyk na Pomorzu mamy pewność), to ostrożność nakazuje unikanie 
kojarzenia z nimi wszystkich pojawiających się na kartach żywotów praktyk kulto-
wych. wydaje się wszakże, że nie można mówić o ich monopolu na kontakty ze 
światem nadprzyrodzonym. co więcej, monopolu nie posiadali nawet na opiekę 
nad wszystkimi miejscami kultu. z pewnością we władzy kapłanów znajdowały się 
budowane ręką człowieka przybytki bóstw, których istnienie żywoty potwierdzają 
dla szczecina, wolina, wołogoszczy i choćkowa, choć nie można wykluczyć, że 
znajdowały się i w innych ośrodkach183. co do pozostałych miejsc kultu nie ma już 
takiej pewności. wymieniony przez biografów biskupa święty orzech184 czczony 
przez szczecinian miał się znajdować pod opieką właściciela gruntu, na którym 
rósł – i bynajmniej człowiek ten nie pełnił funkcji kapłańskich185. Podobnie było 
z wróżbami. w ich przypadku również nie można mówić o monopolu kapłanów. 
Jako argument za tą tezą można przywołać informację Herborda o zabieraniu przez 
wielmożów szczecińskich ze świątyni trzygława specjalnych pucharów służących im 
do wróżb i biesiady, którym oddawali się podczas narad w jednej z trzech innych 
szczecińskich kącin186. Pozostaje oczywiście zadać pytanie: jakiego rodzaju były to 
wróżby? czy ich znaczenie można porównywać z tymi przeprowadzanymi przez 
kapłanów? trudno powiedzieć, ale bardzo możliwe, że kapłani mieli w  istocie 
wyłączność w przeprowadzaniu wróżb dla całego ludu, a przynajmniej w ich inter-
pretowaniu, jednakże zajmowali się i przepowiedniami prywatnymi, co potwierdza 
mnich z Prüfening, informując, że szczecinianie w każdej sprawie udawali się do 
świątyni, aby poradzić się wyroczni187. mówiąc o wróżbach dotyczących całego 
ludu – chciałoby się powiedzieć „państwowych” czy „narodowych” – mam tu na 
myśli oczywiście wspominaną wyżej hippomancję i kleromancję, ale także i  inne 
praktyki, które, choć nieuchwytne źródłowo, mogły występować. warto się tu 
zdać na komparatystykę i wrócić do przechowywanych w świątyni trzygława pu-
charów. ciśnie się na usta potrzeba przywołania rytuału z wykorzystaniem pucharu 
znanego z przekazu saxona gramatyka, który miał być praktykowany w arkońskim 
przybytku świętowita: kapłan do takiegoż specjalnego naczynia trzymanego przez 
posąg wlewał raz do roku miód, a po żniwach wróżył z  jego zawartości o po-
myślności przyszłych zbiorów, następnie wylewał miód u stóp posągu i odbywał 
błagalną celebrę połączoną z libacją, po czym powtórnie napełniał kielich bałwa-
na, któremu ludność ofiarowywała ponadto wielki, niemal wielkości człowieka, 
okrągły bochen przyprawionego miodem chleba188. „stawiając go pomiędzy sobą 
a ludem, zwykł się pytać kapłan, czy rugianie go widzą. gdy ci odpowiadali, że 
go widzą, wypowiadał życzenie, aby za rok nie mogli go zobaczyć”189. Podobne 
uroczystości mogły odbywać się również na Pomorzu, tym bardziej że o ich obec-
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ności w X w. u luciców zaświadczył wilhelm z malmesbury190. brak potwier-
dzonej obecności jakiegokolwiek rytuału dotyczącego płodności ziemi wydaje się 
niepokojący, szczególnie że – jak było powiedziane wyżej – Pomorzanie bardzo 
martwili się o urodzaj, który, jak wierzyli, zsyłali im bogowie. michał łuczyński, 
opierając się na fragmencie z księgi cudów Herberta z clairvaux, starał się udo-
wodnić, że podobne obrzędy mogły mieć miejsce w wołogoszczy191. brak jednak 
wystarczająco jasnych przesłanek, by podążyć tym tropem192.

na koniec warto wrócić jeszcze do fundamentalnego pytania, jakie należy posta-
wić w kontekście nie tylko wyżej analizowanego zamachu na ottona, ale w ogóle 
całego wątku konfliktu biskupa z  kapłanami: dlaczego postanowiono misjonarza 
zgładzić, skoro w przypadku jego poprzednika bernarda (wątek ebonowy) zro-
biono kalkulację zysków i strat, na której podstawie zdecydowano, że nie warto go 
zabijać, a następnie przepędzono z miasta mimo tego, że mnich ewidentnie szukał 
palmy męczeństwa? szczególnie postępowanie to kłóci się z zamieszczonymi przez 
ebona informacjami o stosunku bolesława krzywoustego do obu misji. w przy-
padku bernarda miała być to zwykła życzliwość, natomiast ottona – zdecydowane 
wsparcie. udzielił mu go także pomorski warcisław, o którego udziale w misji ber-
narda żywociarz milczy. Dlaczego więc mimo tego kapłani usiłowali zamordować 
biskupa bambergu? co zaskakujące przy takich rozważaniach, odpowiedź zdaje 
się być stosunkowo łatwa, ponieważ chodzi o innych kapłanów: w przypadku ber-
narda – wolińskich, a w przypadku ottona – szczecińskich i wołogoskich. Jednak 
ta prosta odpowiedź nie rozwiewa wszystkich wątpliwości, wszak – jak wyżej 
zostało powiedziane – zdaniem ebona już na początku pierwszej misji poganie, za 
namową swoich kapłanów, napadli ottona i jego towarzyszy. nie wiadomo cóż 
to byli za kapłani, ale zważywszy na „łatwość”, z jaką doszło do konwersji Pyrzyc 
i kamienia, niewykluczone, że mogli oni pochodzić z wolina, który stanowił kolej-
ny przystanek na trasie itinerarum świętego. choć nie ma na to żadnych dowodów, 
a przypuszczenie takie oparte jest na wątłych podstawach, to również w dziele 
mnicha z Prüfening odnajdujemy informacje o  tym, że  kapłani w wolinie mogli 
dążyć do uśmiercenia biskupa podczas pierwszej misji – wszystko wskazuje na to, 
że mieli kluczowy wpływ na decyzję wolinian, uzależniającą własną konwersję od 
konwersji szczecinian. Jak podał anonim, odsyłając doń biskupa, postępowali 
podstępnie, licząc, że ci go zabiją193. 

Fakt obecności żądnych krwi misjonarzy-kapłanów w przynajmniej kilku ośrod-
kach Pomorza każe przyjrzeć się samemu zjawisku jako pewnej prawidłowości, 



Lectorium

56 Clepsydra nr 1/2020

która musiała mieć jakieś istotne podstawy. wśród nich szczególnie zaakcento-
wałbym sukces misji apostoła Pomorza i to zarówno w wymiarze chrystianizacji 
negatywnej, jak i pozytywnej, na który z pewnością niemały wpływ miało po-
parcie warcisława i krzywoustego. Poparcie to także sprawiało, że biskupa nie 
dało się po prostu przepędzić, tak jak wcześniej bernarda, nie narażając się na 
gniew książąt. zabicie misjonarza oczywiście musiałoby ich rozsierdzić jeszcze 
bardziej, ale w tej sytuacji przynajmniej można było mieć pewność, że nie wróci, 
a nawet jeżeli na jego miejsce przyjdzie do głowy wysłać im kogoś innego, to 
cała rozgrywka o rząd dusz zacznie się od nowa, a czas między misjami pozwoli 
kapłanom odbudować swoją pozycję i  dawny kult. śmierć biskupa, najlepiej 
rytualna albo poprzedzona cudownymi znakami, wydawała się przy tym dla po-
morskich kapłanów ostatnią deską ratunku, jedynym sposobem, który utwierdzi 
lud w dawnej wierze i zabezpieczy przed konwersją – tak to przynajmniej rozu-
mieli (a przynajmniej przekazali) wszyscy trzej żywociarze, a szczególnie ebo, 
który najmocniej akcentował siłę pogańskich kapłanów i  zdecydowanie, które 
zachowali mimo sukcesu pierwszej misji ottona194. należy jednak wyjść poza 
punkt widzenia żywociarzy i przyjąć, że na problem warto spojrzeć z perspekty-
wy eschatologicznej: zabójstwo człowieka, który ze szczególną gorliwością od-
daje się bluźnierstwu, wydaje się jedyną możliwością, by przebłagać bogów i nie 
utracić ich przychylności, niezbędnej przecież do przetrwania całej społeczności. 
klęskę kapłanów widziałbym tym samym w ich rozminięciu się z oczekiwaniami 
własnej wspólnoty na tyle silnie zainteresowanej zachowaniem spokoju i dobrych 
stosunków z księciem, że gotowej porzucić (przynajmniej czasowo) swoich bo-
gów oraz ich sługi. Dążenia kapłanów rozbiły się więc o charakterystyczną dla 
ich własnej religijności elastyczność.

Pozostaje jeszcze problem następujący: dlaczego do ostatecznej rozprawy z mi-
sjonarzem przystąpili kapłani dopiero podczas drugiej misji? mógłby ktoś prze-
wrotnie postawić to samo pytanie w zupełnie inny sposób: dlaczego otton cze-
kał na ostateczną rozprawę z kapłanami do drugiej misji? spojrzenie na sprawę 
w ten sposób kazałoby nam uznać przekaz żywotów za jedynie bardzo dobrze 
rozplanowaną konstrukcję literacką, która stopniowo buduje napięcie, a w której 
zarazem wszystko postępuje zgodnie z bożym planem. choć nie można takiemu 
rozumowaniu odmówić sporo racji, to trzeba autorom oddać, że przedstawiony 
obraz wygląda bardzo wiarygodnie: kapłani atakują podczas drugiej wyprawy, 
czując się już na siłach, odbudowawszy uprzednio swoją pozycję we wspólnocie 
po utraceniu inicjatywy podczas zaskakującej efektami pierwszej wyprawy, kiedy to 
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musieli po zapewne krótkiej walce usunąć się w cień i nękać biskupa oszczerstwami 
i bluźnierstwami, podsycając nienawiść swych ziomków do jego przedsięwzięć195.

w świetle zaprezentowanej wyżej analizy należy, jak sądzę, nie zgodzić się z opi-
nią stanisława rosika głoszącą, że: „ogólnikowość informacji żywociarzy ottona 
w sprawie sług pogańskiego kultu nie sprzyja wnioskowaniu o ich roli w kontekście 
studiów nad religią Pomorzan […]”196. Jest to teza zdecydowanie za bardzo 
śmiała i postawiona nazbyt pochopnie, co dziwi szczególnie w świetle faktu, że 
sam uczony wielokrotnie na kartach swej rozprawy poświęconej konwersji Po-
morzan wnikliwie stara się analizować fragmenty, których bohaterami są kapłani. 
być może to właśnie przeświadczenie o przeładowaniu topiką obrazu pogańskich 
kapłanów w  żywotach zadecydowało o  nieuzupełnieniu analizy przez teresę 
trębaczkiewicz-oziemską – autorkę jak dotąd jedynego tekstu197 poświęcone-
go pogańskim kapłanom u słowian jako problemu autotelicznego – o informacje 
zamieszczone przez anonima z Prüfening, ebona i Herborda. w niniejszej pracy 
usiłowałem wprowadzić te wątki pod dyskusję, jednocześnie udowadniając, że nie 
tylko są istotne w badaniach nad rolą instytucji kapłana w religii słowian zachod-
nich, ale również jej miejscem we wspólnocie (co zresztą ściśle się ze sobą łączy). 
co więcej, starałem się wykazać, że słowian nadbałtyckich, u których według 
dostępnych nam źródeł występowali kapłani zawiadujący kultem, a więc Połabian, 
rugian i Pomorzan, trzeba w tym kontekście potraktować łącznie – tzn. potwier-
dzona źródłowo obecność kapłanów właśnie tam i tylko tam zmusza do uznania 
występowania pogańskich kapłanów jako zjawiska wspólnego dla tych wszystkich 
różniących się od siebie społeczności. 

o  genezie instytucji kapłana ciężko w  ogóle się wypowiadać. od wielu lat 
w nauce obowiązuje paradygmat sformułowany w latach sześćdziesiątych ubiegłe-
go wieku przez stanisława urbańczyka, że „k.[apłani] jako instytucja nie istnieli 
z pewnością pierwotnie u słowian”198. Pojawia się jednak pytanie: co to znaczy 
„pierwotnie”? chodzi o moment ukształtowania się tego ludu? być może właśnie 
o to chodziło autorowi. ale czy jest to moment w jakikolwiek sposób uchwytny 
poznawczo, co upoważniałoby do stosowania takiego terminu? oczywiście nie. 
naturalnie wiara i obrzędowość słowian bez względu na szerokość geograficzną 
nieustannie ewoluowały, a motorem napędowym przemian były kontakty ze świa-
tem zewnętrznym, jednakże pewne przekonanie o powstaniu instytucji kapłaństwa 

kopia gotyckiej figury 
św. ottona z bambergu 
znajdująca się na fasadzie 
zamku książąt Pomorskich 
w szczecinie
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wyłącznie na Połabiu, rugii i Pomorzu oraz podobne przekonanie, że nastąpiło 
to dopiero jako swoista reakcja na kontakty z christianitas, i to zapewne dopiero 
po 983 r., wydaje mi się nader wątpliwą interpretacją. nie przeczę, być może 
rzeczywiście było tak, jak chce tego tradycyjna wykładnia historiograficzna, jed-
nakże wysuwanie tak jednoznacznego wniosku na podstawie dostępnego materiału 
źródłowego jest nieuprawnione. karol modzelewski zauważył, że choć 

informacje źródeł o instytucjach kultu pogańskiego plemion słowiańskich dotyczą głównie 
północnego Połabia i Pomorza, wiąże się to jednak nie z  jakąś niepowtarzalną specyfiką 
ustrojową tego obszaru, ile ze szczególnie źródłotwórczą sytuacją historyczną199. 

Jakkolwiek mamy znowuż do czynienia z chyba zbyt kategoryczną tezą w sytuacji 
takiej szczupłości danych, to jest w niej coś, co każe się przy niej chwilę zatrzy-
mać. wydaje się słuszne zakwestionowanie niepodważalności tezy o wyjątkowości 
ustrojowej wymienionych obszarów, która oparta jest wyłącznie na dopasowy-
waniu interpretacji przekazu źródłowego do własnych wyobrażeń. uczony jed-
nak swojego stanowiska nie uargumentował solidnie i nie pociągnął analizy dalej. 
warto to jednak uczynić, oczywiście w zakresie będącym w kręgu zainteresowania 
niniejszego szkicu.

otóż błędne jest mniemanie jakoby istnienie instytucji kapłaństwa w obrzędowości 
przedchrześcijańskiej było charakterystyczne wyłącznie dla słowian Północno-za-
chodnich. kapłani byli obecni u germanów kontynentalnych (jeszcze w starożyt-
ności)200, byli w kręgu anglosaskim,201 zdarzali się wreszcie i w skandynawii202. 
ich występowania w  świecie germańskim nie sposób postrzegać jako reakcji na 
obecne w pobliżu chrześcijańskie praktyki kultowe. tym samym per analogiam nie 
można wykluczać podobnej genezy instytucji kapłańskiej u słowian. Jej wykształ-
cenie się w tym kręgu kulturowym mogło nastąpić również podczas osiedlania się 
na terenach dotąd germańskich i wchodzeniu z tamtejszą społecznością w kontr-
akcje. w kierunku takiego postawienia sprawy mogą prowadzić niektóre identycz-
ne u słowian i u germanów (a nieobecne nigdzie indziej)203 obrzędy kultowe, 
takie jak np. wróżby przy użyciu świętych koni204.

urbańczyk stwierdził także, że kapłani: „Prawdopodobnie wywodzą się […] od 
strażników świętych drzew, gajów i źródeł, którzy mogli dodatkowo zajmować się 
wróżeniem i leczeniem”205. sformułowanie to jako po prostu życzeniowe i niepod-
parte absolutnie żadnym przekazem źródłowym należy jednak kategorycznie odrzu-
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cić. teorie już znacznie lepiej udokumentowane można przecież mnożyć. w swoim 
czasie na seminarium romana michałowskiego usłyszałem nie mniej prawdopodob-
ną teorię, z tą różnicą, że wygłaszaną z nieporównywalnie mniejszą pewnością, że 
pierwsi kapłani mogli być w przeszłości oddani jako oblaci do klasztorów, skąd 
po wielkim powstaniu z 983 r. wynieśli pewien obraz obrzędowości, który został 
z powodzeniem przyswojony przez żyjące już od dawna w bliskości z chrześcijań-
stwem społeczności. ta hipotetyczna dyskusja towarzyszyła komentowaniu wy-
stępujących w przekazie thietmara bałwanów stojących w świątyni z wypisanymi 
imionami206. byłby to jakiś trop, pozostaje pytanie o jego wartość. Ja na przykład, 
jak wspominałem wyżej, byłbym skłonny powstanie instytucji kapłaństwa wiązać 
z czym innym. tymczasem dla podparcia tezy zaprezentowanej przez urbańczyka 
niestety nie mamy nic poza naszymi wyobrażeniami o religii słowian i życzeniem, 
by była możliwie jak najbardziej podobna do tych religii, które lepiej znamy.

odmiennie ustosunkowuję się natomiast do innej z obecnie panujących tez. miano-
wicie w pełni zgadzam się co do tego, że kapłani odgrywali w społeczności słowian 
nadbałtyckich pierwszorzędną rolę polityczną, choć nie podzielam opinii Henryka 
łowmiańskiego, że decydujące w tym względzie jest sprawowanie przez nich opie-
ki nad skarbcem świątynnym207. moim zdaniem kluczowa jest kontrola naczelnych 
wróżb plemiennych, od których zależała cała prowadzona polityka, oraz ważna po-
zycja podczas wiecu, któremu prawdopodobnie nadawali sankcję sił nadprzyrodzo-
nych, a być może przewodniczyli obradom. wyjątkowy wgląd w tę problematykę, 
zaznaczoną już przez thietmara, dają właśnie żywoty św. ottona – co starałem się 
wykazać wyżej – które uzupełnione o  informacje zaczerpnięte z  kronik Helmolda 
i  saxona gramatyka w  sposób klarowny ukazują inicjatywę kapłanów jako jeden 
z najistotniejszych czynników politycznych we wspólnocie nadbałtyckich słowian. 
Jednak obecność podobnych praktyk także u germanów208 każe odejść od założe-
nia, że na Połabiu, rugii i Pomorzu mieliśmy do czynienia z jakąś specyficzną sytuacją 
i wrócić do przytoczonej wyżej myśli karola modzelewskiego, że poglądu takiego 
nie można ukuć wyłącznie na podstawie występowania źródeł odnoszących się tylko 
do tego terenu w związku z tamtejszymi wyjątkowymi warunkami źródłotwórczymi. 
Pytanie, jakie się jednak nasuwa w kontekście problemu genezy instytucji kapłaństwa 
brzmi: odkąd możemy mówić o szczególnej pozycji kapłanów na Północno-zachod-
niej słowiańszczyźnie? Jako że uznałem, iż rodowód kapłani mogą mieć znacznie 
starszy, niż się to powszechnie przyjmuje, to ich wysoka pozycja wcale niekoniecznie 
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mogła być czymś nowym, wypadkową intensywnych kontaktów ze światem chrześci-
jańskim, ale czymś uświęconym wiekową tradycją209. 

bez względu jednak na to, czy przyjmiemy wcześniejszą czy późniejszą genezę 
kapłanów słowiańskich, ich szczególna pozycja wydaje się być niepodważalna. 
mówią o  niej źródła wzajemnie od siebie niezależne, na dodatek zaznaczają 
jej istnienie w różnych częściach zachodniej słowiańszczyzny. a jednak przy-
najmniej z  jednego powodu ten zarysowany przez nie obraz (zarówno dot. 
kapłanów słowian, jak i germanów) należałoby poddać w wątpliwość. Jest 
to kwestia optyki. autorzy postrzegali chrystianizację jako walkę sił niebiańskich 
z diabelskimi. Po dwóch stronach tego konfliktu musieli być naturalnie jacyś wo-
jownicy, słudzy swych panów, którzy walcząc tu na ziemi, uczestniczyli w rze-
czywistości w wojnie sił nadprzyrodzonych. skoro byli więc żołnierze chrystusa 
w osobach księży, także i  diabeł musiał mieć swoich żołnierzy, naturalnie ka-
płanów pogańskich, którzy byli z nim w szczególnej łączności i którzy pełniliby 
analogiczną funkcję do księży – tyle że po „ciemnej stronie mocy”. Ponadto, 
jak przekonywał erwin winecke, dla chrześcijańskich autorów, niejednokrotnie 
oczytanych w literaturze antycznej, istnienie instytucji kapłanów było fundamen-
tem kultu, bez którego ten nie może w ogóle funkcjonować210. w tej interpre-
tacji pozycja kapłanów byłaby zatem kreacją literacką powodowaną względami 
teologicznymi. w moim przekonaniu jest to jednak teza sformułowana na wyrost, 
co – mam nadzieję – wyżej zdołałem potwierdzić.

z całą pewnością chrześcijańscy pisarze trzymali się pewnej konwencji i kompo-
nowali swe dzieła, patrząc na świat przez pryzmat swoich wyobrażeń religijnych. 
szczególnie widoczne jest to w biografistyce poświęconej św. ottonowi, choćby 
w przypadku naszych kapłanów: są przedstawieni jako sprawcy wszystkich nie-
szczęść misjonarzy i ich główni przeciwnicy. nawet jeżeli ten obraz jest nieco wy-
olbrzymiony, to przecież odnajdujemy w żywotach bardzo wiarygodnie brzmiące 
dla historyka przesłanki, jakie miały ich kierować ku takiej aktywności. skłania to 
do stwierdzenia, że choć ocena postępowania kapłanów pogańskich oraz ich kultu 
jest podyktowana stosunkiem doń teologii chrześcijańskiej, to starali się zrozumieć 
dlaczego są ludy, które nie przyjęły jeszcze chrystusa i co misjonarze robią nie tak. 
z drugiej strony byli chyba po prostu ciekawi i – tak jak na przykład thietmar – lu-
bili anegdoty oraz interesowały ich tak egzotyczne tematy, jak jakiś obcy kult. wie-
le informacji wreszcie przekazują mimochodem, opisując tło jakiegoś wydarzenia 
lub do końca (albo wcale) nie rozumiejąc znaczenia jakichś czynności lub sytuacji. 
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Przedstawiani w źródłach kapłani nie są więc fikcją literacką. w tym miejscu po-
zostaje odwołać się do germanii tacyta i wskazania genezy instytucji kapłaństwa 
u germanów sięgającej starożytności. tacyt jako poganin z całą pewnością nie miał 
powodów, by ingerować zanadto w strukturę barbarzyńskiego kultu i jeżeli przy-
jąć, że obrządek ten rozwijał się zgodnie z kierunkiem przez niego ukazanym (a nic 
nie wskazuje na to, że tak nie było), to mielibyśmy udowodnienie niesłuszności 
tezy o wyłącznie literackiej egzystencji kapłanów germańskich. utrzymując w mocy 
tezę o wcześniejszej genezie kapłaństwa u słowian, należałoby przyjąć podobne 
założenie przez analogię.

według thietmara kapłani z sanktuarium w wołogoszczy opiekowali się przybytkiem 
i świętym koniem oraz przeprowadzali wróżby i składali ofiary, a podczas (przynajmniej 
niektórych) obrzędów siedzieli, gdy inni musieli stać. Ponadto podczas wypraw wojen-
nych towarzyszyli wojownikom (wspomina o tym także bruno z kwerfurtu w słynnym 
liście do Henryka ii)211. w podobnym duchu wypowiedział się saxo gramatyk, 
dodając słowo o nieco innych obrzędach kultowych, skarbcu świątynnym i wyglądzie 
kapłana arkońskiego, który nosić miał długie włosy, gdy tymczasem rugianie strzygli 
się na krótko212. Helmold natomiast potwierdził obecność większości z wymienionych 
wyżej praktyk, czy to pisząc o arkonie, czy o wagryjskim gaju Prowe, a przy tym poin-
formował o posłowaniu kapłana arkońskiego do Henryka gotszalkowica i uczestnictwie 
wagryjskiego kapłana w tamtejszym wiecowaniu, przy okazji podając jego imię – mike, 
które jest jedynym występującym w źródłach imieniem pogańskiego kapłana słowiań-
skiego. Jednocześnie proboszcz bozowa jako pierwszy postawił tezę o  szczególnej 
pozycji politycznej kapłana pogańskiego – w  tym przypadku na rugii213. żywoty 
św. ottona niejako zbierają te wszystkie informacje (oczywiście niedosłownie i w kon-
tekście Pomorzan)214, często znacznie je przy tym rozszerzając i dodając wiele nowych. 
wśród tych ostatnich warto wspomnieć takie problemy, jak: inicjowanie synkretyzmu 
religijnego, pozakultowa aktywność (kupiectwo) czy przewodniczenie rytualnym zabój-
stwom. Jednocześnie anonim z Prüfening, ebo i Herbord przy okazji opisu aktywności 
kapłanów podają szereg pierwszorzędnych informacji odnośnie do obrzędowości po-
gańskich Pomorzan w ogóle. warto przy tym zaznaczyć z całkowitą niemal pewnością, 
że żaden z żywociarzy nie miał w ręku którejkolwiek z prac wymienionych autorów, 
co sprawia, że mimo konwencji hagiograficznej i wymowy teologiczno-duszpasterskiej 
żywoty dają nam duży (jak na standard naszych źródeł) wgląd w rzeczywisty obraz 
instytucji kapłanów pogańskich słowian.
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feces pristinas devoluti, fana deorum, quę dudum ille de-
struxerat, rursus exstruxere et exstructas ab eo ęcclesias 
destruere cogitabant”.
27 tamże. o potrzebie wydarzeń cudownych w życiu 
pogańskich słowian – zob. dalej.
28 tamże: „cum interim profanus quidam ac detestan-
dus pontifex ydolorum ęcclesiam furibundus intravit, ut, 
quod sacrę intentionis studio christi sacerdos exstruxerat, 
ausu temerario altare destrueret. Qui ilico tremefectus 
obriguit, ita singulorum pene membrorum officiis destitu-
tus, ut sui se impotem miraretur. Paululum ergo emendatus 
ex verbere est ita, ut egressus foras ad pupulum, Deum 
christianorum deum esse fortissimum testaretur, nec eius 
confringendum altare, sed aliud iuxta illud diis constituen-
dum assereret, quatinus utrosque colentes urosque habere 
propitios potuissent”. 
29 o  zasadności takiego tłumaczenia terminu zob. 
s. rosik, conversio..., s. 359, przyp. 1538.
30 VP iii, 5: „Videntes […] sacerdotes, quod spes 
quaestus eorum relictis ydolis deperisset […]”. sformu-
łowanie „spes quaestus eorum” przywołuje skojarzenie 
z Dziejów apostolskich, zob. act 16, 19.
31 o czym szerzej dalej.
32 zob. ebo iii, 1; Herbord iii, 16.
33 ebo iii, 1: „[…] sacrificia, quae copioso apparatu 
et diviciis sacerdotibus fanisgue idolorum exhibebantur, 
nunc eclessie christi vendicabant”.
34 zob. VP ii, 11.
35 Herbord ii, 32.
36 saxonis grammatici gesta Danorum, red. J. olrik, 
m. reader, københavn 1931 [dalej: saxo], lib. XiV, 
cap. 39.
37 szerzej o  funkcjonowaniu skarbców świątynnych na 
słowiańszczyźnie zachodniej zob. m.in. J. strzelczyk, 
skarbowość: słowiańszczyzna połabska, [w:] sss, 
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t.  5, wrocław–warszawa–kraków–gdańsk 1975, 
s. 215–217; l. P. słupecki, temple fiscality of pagan 
slavs and scandinavians, [w:] wolińskie spotkania me-
diewistyczne ii: economies, monetisation and society in 
the west slavic lands 800–1200 aD, red. mateusz 
bogucki, marian rębkowski, szczecin 2013, s. 109–
–114.
38 Helmoldi presbyteri chronica slavorum, [w:] scrip-
tores rerum germanicarum in usum scholarum ex mgH 
recudi fecit, wyd. g. H. Pertz, Hanoverae 1868 [dalej: 
Helmold], lib. i, cap. 38.
39 samo opodatkowanie na rzecz świątyni już na pierw-
szy rzut oka wygląda jak kalka ze stosunków panujących 
w  świecie chrześcijańskim. czy jednak istotnie nią jest? 
nie miejsce tu na szersze rozważania na ten temat.
40 Herbord iii, 16.
41 ebo iii, 1.
42 szerzej zob. s. rosik, conversio…, s. 360.
43 Porównanie do posągu jest jak najbardziej trafione 
i ma swoje źródło w księdze Psalmów, gdzie upodob-
niają się do posągów czciciele bałwanów (zob. Ps 115, 
4–8). odwołuje się do tego wprost Herbord (i bardziej 
ogólnie VP), chociaż w innym miejscu (zob. dalej).
44 ebo iii, 1: „Heu proch dolor! inquit, quante po-
tentie, quante fortitudinis est teutonicus Deus, et quis 
resistet ei [zob. Ps 75, 8]? ecce ego, quia sacram eius 
aedem contingere praesumpsi, quomodo percussus sum!”.
45 Herbord iii, 16: „Frustra, o  cives, nitimur; Deus 
christianorum fortis est et nostra vi a  nobis expelli non 
potest”.
46 ewentualne czynności kultowe, skierowane ku czci 
chrystusa, mogły być wykonywane wówczas przez po-
gańskich kapłanów.
47 Helmold zaświadcza, że obodryci złożyli nawet 
ofertę ubóstwienia księciu saskiemu Henrykowi lwu, 
a więc osobie jak najbardziej żyjącej (zob. i, 84).
48 kwestia ta nie stanowi jednak zasadniczej części roz-
ważań tego szkicu, toteż nie może zostać w tym miejscu 
szerzej omówiona.
49 s. rosik, religionem lingua facit? w  sprawie 
paradygmatu etnicznego w  studiach nad religią słowian 
i  bałtów, [w:] chrystianizacja europy. kościół na 
przełomie i i ii tysiaclecia, red. J. Dobosz, J. strzelczyk, 
Poznań 2014, s. 120.

50 szerzej o tym zob. dalej.
51 alternatywne tłum.: z pewnej światyni.
52 ebo iii, 8: „[…] sacerdos quidam idolorum fuit, 
qui audita nove predicationis opinione ad callida argu-
menta conversus, cuiusdam fani clamide et raliquis indutus 
exuviis, urbem clam egreditur, vicinamque petens silvam, 
pretereuntem quendam rusticum insolito occursu perter-
ruit. Qui videns eum vestibus idoli amictum, suspicatus 
deum suum principalem sibi apparuisse, pre stupore exani-
mis in faciem corruit, eumque talia dicentem audivit: 

ego sum deus tuus, quem colis; ne paveas, sed surge 
quantocius, urbemque ingrediens, legationem meam ma-
gistratibus omnique populo insinua, ut si discipuli seduc-
toris illius, qui cum duce wortizlao apud uznoim moratur, 
illic apparuerint, sine dilatione morti acerbissime tradantur; 
alioquin civitas cum habitatoribus suis peribit”.
53 Herbord iii, 4: „[…] in Hologosta civitate – quo 
tunc proxime adventurus nunciabatur episcopus – sacer-
dos, qui illic ydolo ministrabat, nocturno tempore vici-
nam silvam ingressus et in loco ediciori secus viam inter 
condensa fruticum sacerdotalibus indutus astabat, et mane 
summo quendam rusticum de rure ad forum gradientem his 
alloquitur: heus tu, inquit, bone homo!”.
54 tamże: „[…] ego sum deus tuus; ego sum, qui 
vestio et graminibus campos et frondibus nemora, fructus 
agrorum et lignorum, fetus pecorum et omnia, quecunque 
usibus hominum serviunt, in mea sunt potestate”.
55 tamże: „[…] eis, qui sunt in civitate Hologostensi, 
ne suscipiant deum alienum, qui eis prodesse non possit”.
56 tamże: „Hec dare soleo cultoribus meis et his, qui me 
contempnunt, auferre”. Porównawczo nt. obawy pogan 
o utratę darów przyrody zob. m.in. św. wojciecha biskupa 
i męczennika żywot drugi napisany przez brunona z kwer-
furtu, wyd. J. karwasińska [w:] mPH n.s., t. 4, cz. 2, 
warszawa 1969 [dalej: s. adalberti vita altera], cap. 25.
57 tamże: „rusticus vero quasi de oraculo stupidus cor-
ruens pronus adoravit in terra”.
58 tamże: „[…] conversus ad populum vane suspirans: 
en hoc est, inquit, quod toto anno dicebam. Quid nobis 
cum alieno deo? quid nobis cum religione christianorum? 
iuste movetur et irascitur deus noster, si post omnia ben-
efacta eius stulti et ingrati ad alium convertimur. sed 
ne iratus occidat nos, illis irascamur et occidamus eos, 
qui nos seducere veniunt. Quod dictum cum placuisset 
omnibus, firmaerunt decretum, ut si otto episcopus vel 
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quisquam de societate eius civitatem intraret, sine mora 
occideretur”. Porównawczo zob. m.in. przesłanie bóstw 
pogańskich szwedów wyartykułowane przez ich rzekome-
go przedstawiciela przytoczone przez rimberta w żywo-
cie św. ansgara (Vita anskarii auctore rimberto, [w:] 
scriptores rerum germanicarum in usum scholarum ex 
mgH recusi. Vitae askarii et rimberti, wyd. g. waitz, 
Hanoverae 1884 [dalej: Vita anskarii], cap. 26).
59 w wołogoszczy miała się znajdować świątynia Ja-
rowita (zob. ebo ii, 8; Herbord iii, 6), podobnie jak 
w Hobolinie (zob. ebo iii, 3). o  świątyni w woło-
goszczy zob. m.in. l. P. słupecki, slavonic pagan sancua-
ries, warsaw 1994, s. 91–93, o Jarowicie natomiast: 
z. zagórski, Jarowit, [w:] sss, t. 2, s. 324; J. strzel-
czyk, mity, podania i  wierzenia dawnych słowian, 
Poznań 2007, s.  84–85; a. gieysztor, mitologia 
słowian, warszawa 2018, s.  114–136; s.  rosik, 
udział chrześcijaństwa w  powstaniu policefalnych 
posągów kultowych u  słowian zachodnich, wrocław 
1995, s. 99–104.
60 ebo iii, 16.
61 zob. s. rosik, Que conventio christi ad belial? 
konfrontacja duchowych potęg w  średniowiecznej te-
ologii (na przykładzie łacińskich przekazów o  przed-
chrześcijańskiej religii słowian i  ich chrystianizacji), [w:] 
sacrum. obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecz-
nym, red. a. Pieniądz-skrzypczak, J. Pysiak, warszawa 
2005, s. 123.
62 być może w  tym wypadku. wielogłowe posągi 
bóstw jak szczeciński trzygław czy arkoński świętowit 
również były stworzone na wzór sylwetek ludzkich, choć 
z nadprzyrodzonym dodatkiem.
63 o  tym, że pogańscy słowianie mieli w  zwyczaju 
praktykować jakieś rytuały o  charakterze – chciałoby 
się powiedzieć – teatralnym, zob. m.in. m. cetwiński, 
„Per totam civitatem ludos scenicos agi”. teatr na Po-
morzu w Xii wieku?, [w:] Pomorze słowiańskie i  jego 
sąsiedzi w X–XV w., red. J. Hauziński, gdańsk 1995, 
s. 19–24; k. kajkowski, taniec, muzyka i śpiew w kul-
turze duchowej słowian zachodnich w  średniowieczu. 
zarys problematyki, [w:] religia ludów morza bał-
tyckiego. stosunki polsko-duńskie w  dziejach. mare 
integrans, studia nad dziejami wybrzeży morza bałtyck-
iego. materiały z V międzynarodowej sesji naukowej 
Dziejów ludów morza bałtyckiego – wolin 31  lip-
ca – 2 sierpnia 2009, red. m. bogacki, m. Franz, 

z. Pilarczyk, toruń 2010, s. 235–271; P. szczepa-
nik, maski w kulturze pogańskich słowian zachodnich. 
atrybut rytualno-pogrzebowy czy fetysz religijny?, [w:] 
mare integrans. studia nad dziejami wybrzeży morza 
bałtyckiego. barbarzyńcy u  bram. monografia oparta 
na materiałach z  Vi międzynarodowej sesji naukowej 
Dziejów ludów morza bałtyckiego, wolin 5–7 sierp-
nia 2011, red. m. Franz, z. Pilarczyk, toruń 2012, 
s.  104–124; a.  szyjewski, religia słowian, kraków 
2010, s.  118. w  tym kontekście warto wspomnieć 
jeszcze o  przytoczonej przez obu michelsberskich mni-
chów przygodzie pewnego kleryka w wołogoszczy, który 
chcąc się schronić przed rozwścieczonym tłumem, wbiegł 
do bożnicy Jarowita, a następnie nakrywszy się znajdują-
cą się tam wielką obitą złotą blachą tarczą bałwana, wy-
biegł ze świątyni ku przerażeniu Pomorzan, którzy wzięli 
go za bóstwo i rozpierzchli się w przerażeniu lub padli na 
ziemie w uwielbieniu (zob. ebo iii, 8; Herbord iii, 6; 
dyskusja: s. rosik, conversio…, s. 427–428). bardzo 
możliwe jednak, że żywociarze (czy też ich informatorzy) 
dokonali nadinterpretacji tego zdarzenia, a  poganie bili 
pokłony nie przed domniemanym bóstwem, ale po prostu 
przed świętym przedmiotem.
64 Herberti turrium sardiniae archiepiscopi de miracu-
lis libri tres: Quomodo zabulus in scemate regio seipsum 
ydalatris ostendebat [dalej: Herbert], [w:] m. łuczyń-
ski, zapomniane źródło do dziejów pogaństwa zachod-
nich słowian [aneks], „almanach Historyczny” 2009, 
t. 11, s. 146 (tłum. zamieszczone w tekście głównym 
za: m. kruszelnicka, tamże).
65 m. łuczyński, dz. cyt., s. 142–144.
66 VP iii, 7.
67 tamże: „[…] cui auctoritatem non sapientia solum, 
sed et senectus addiderat”.
68 analogiczną sytuację zob. m.in. w Vita lebuini an-
tiqua, wyd. a. Hofmeister, mgH ss, t. 30, cz. 2, 
Hanoverae 1934 [dalej: Vita lebuini], cap. 6; Vita 
anskarii, cap. 27.
69 tamże.
70 VP iii, 8: „[…] profanus ille ydolorum pontifex 
supervenit […]”.
71 tamże: „His dictis lanceam, quam, uti mos omnibus erat, 
manu gestabat, in sanctum Domini vibrare parabat […]”.
72 tamże: „iam vero cum ipso auctore sceleris solo fixa, 
ac si saxea foret, stabat inmobilis […]”.
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73 VP iii, 8.
74 ebo iii, 16.
75 J. banaszkiewicz, otto z  bambergu i  „pontifex 
idolorum”. o urządzeniu i obyczaju miejsca wiecowego 
pogańskiego szczecina, [w:] „biedni i  bogaci”. studia 
z dziejów społeczeństwa i kultury ofiarowane bronisławo-
wi geremkowi w  sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. 
m. aymard, warszawa 1992, s. 278.
76 zob. r. k. borówka, b. wolny, Próba rekonstrukcji 
topografii starego miasta w  szczecinie, [w:] szczecin 
wczesnośrednioweczny. nadodrzańskie centrum, se-
ria: „orgines Polonorum”, t. 5, red. a. b. kowalska, 
m. Dworaczyk, udz. r. k. borówka, b. wolny, war-
szawa 2011, s. 34; a. b. kowalska, życie codzien-
ne mieszkańców wczesnośredniowiecznego szczeci-
na w  świet le źródeł archeologicznych, [w:] tamże, 
s. 270–274.
77 celowo nie tłumaczę występującego w tekście termi-
nu „magistratus”, a jedynie spolszczam, uważając, że każ-
de tłumaczenie w tym wypadku byłoby interpretacją ma-
jącą daleko posunięte konsekwencje. niniejszy szkic nie 
jest wszelako poświęcony problematyce ustroju szczecina 
w  interesującym nas okresie, więc nie ma konieczności 
wchodzenia w rozważania na ten temat.
78 Herbord iii, 17.
79 J. banaszkiewicz, otto z bambergu…, s. 278. 
80 Jedno bynajmniej nie wyklucza drugiego. zob. 
m.in. Vita anskarii, cap. 27; Vita lebuini, cap. 6 
oraz  przekazy nt. chrystianizacji islandii (m.in. Ólafs 
saga tryggvasonar, [w:] snorri sturluson, Heimskringla i, 
wyd. b. aðalbjarnarson, „Íslenzk fornrit” 26, reykjavik 
2002, kaf. 95; brennu-njáls saga, wyd. e. Ó. sveins-
son, „Íslenzk fornrit” 12, reykjavik 1954, kaf. 105) 
czy też bliższe nam geograficznie żywoty św. wojciecha 
(św. wojciecha biskupa i  męczennika żywot pierwszy, 
wyd. J.  karwasińska, mPH n.s., t.  4, cz. 1, war-
szawa 1962, cap. 28; s. adalberti vita altera, cap. 
25–26). w  kwestii interpretacji tych i  podobnych 
przekazów zob. m.in. g. weber, intellegere historiam. 
typological perspectives of nordic prehistory (in snorri, 
saxo, widukind and others), [w:] tradition og histo-
rieskrivning. kiderne til nordens aeldste historie, wyd. 
k. Hastrup, P. meulengracht-sørensen, „acta Jutlandi-
ca” 2, 1987, s. 115 i n. l. von Padberg (mission und 
christianisierung. Formen und Folgen bei angelsachsen 

und Franken im 7. und 8. Jahrhundert, stuttgart 1995, 
s.  110 i  n.) sugeruje, że generalnie misjonarze, wkra-
czając na obszar pogan, w  pierwszej kolejności szukali 
właśnie wiecu i ośrodka kultowego.
81 ebo iii, 16: „[...] ecce pontifex idolorum anhelus 
cucurrit, multoque sudore confertissimam irrumpens tur-
bam, piramidem percussit, ac servum Dei obmutescere 
magni clamoris virtute imperavit”.
82 belial (beliar) jest jednym z  imion szatana. szerzej 
o  tym zob. s. rosik, conversio…., s.  579, przyp. 
2536.
83 otyłość jako materializacja grzeszności. zob. m.in. 
e. wółkewicz, grube ciało. społeczne postrzeganie 
otyłości w średniowieczu, „Przegląd Historyczny” 100 
(2009), z. 3, s. 511–517.
84 znowuż nie tłumaczę tylko spolszczam, tym razem 
jednak z innego powodu niż uprzednio – o czym dalej.
85 Herbord iii, 18: „[…] ecce unus sacerdotum, vir be-
lial, plenus furore, pinguis et procerus, in medium turbe sese 
fortiter intrudens cambucam suam manu gestabat spiransque 
et anhelans usque ad ipsos gradus accessit lavataque manu 
semel et bis columpnam graduum validissime percessit. Dein 
clamore magno et verbis nescio quibus contumeliose prola-
tis silencium mandat loquenti […]”. interesujące jest to, 
że w konkurencyjnym przekazie ebona owym tłumaczem, 
którego z taką łatwością uciszyć miał pogański kapłan, miał 
być przyszły biskup wolina, adalbert. wiarygodność tej 
informacji jest jednak wątpliwa, za czym w sposób dobitny 
przemawia nieskrywana niechęć żywociarza do tego z to-
warzyszy misyjnych bamberskiego biskupa. szerzej o  tym 
zob. s. rosik, conversio…, s. 184–185.
86 tamże: „[…] loquenti sueque vocis grossitudine 
magnum tonans sermonem interpretis et episcopi pariter 
oppressit populoque ait: ecce unus sacerdotum, vir be-
lial, plenus furore, pinguis et procerus, in medium turbe 
sese fortiter intrudens cambucam suam manu gestabat spi-
ransque et anhelans usque ad ipsos gradus accessit lava-
taque manu semel et bis columpnam graduum validissime 
percessit. Dein clamore magno et verbis nescio quibus 
contumeliose prolatis silencium mandat loquenti sueque 
vocis grossitudine magnum tonans sermonem interpretis et 
episcopi pariter oppressit populoque ait: sic, o insensati 
stulti et inertes, quare decepti et incantati estis? ecce 
hostis vester et hostis deorum vestrorum. Quid expecta-
tis? Ferentne impune et contemptum et iniuriam? omnes 
autem incedebant hastati. ait ergo: Hec dies omnibus 
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erroribus eius finem imponet. omnesque adhortans singil-
latim quosque, de quorum malignitate certus erat, propriis 
nominibus compellebat. et quicunque spiritu vesano 
agitabatur quibusque familiare fuit audacter magis quam 
consulte rem agere, addicentis vocem inflammati hastas 
levant. Quas dum ad iaciendum vibrant, actu rigent in 
ipso, mirumque dictu, nec hastas iacere nec demittere 
dextras vel de loco moveri poterant. stabant igitur ut si-
mulacra immobiles fidelibus et religiosis facti spectaculum. 
Quotquot enim erant infideles et maligni, qui a fide chri-
stianismi defecerant et in infidelitate sua pertinaci abl sg 
demencia stantes impias acc pl manus contra servum Dei 
lavaverant hac pena tam diu multati stabant, quousque 
in sua fide boni firmarentur et illi a pravitate cordis per 
penem corporis corrigerantur”.
87 ebo iii, 16.
88 tamże: „Quod cernens infaustus ille idolorum sacer-
dos, ira inflammatus, ignavie eos accusare cepit, unique 
eorum hastam manu eripere ac serum christi conatus est 
transfodere. nec mora, et ipse diriguit, pudoreque actus 
in fugam convertitur”.
89 J. banaszkiewicz, otto z bambergu…., s. 278.
90 czego zdaje się nie zauważać rosik. zob. conver-
sio…, s. 453–459.
91 o nich dalej.
92 J. banaszkiewicz, otto z  bambergu…, s.  280. 
nie jest wykluczone, że ów słup był jednocześnie 
miejscem składania jakiegoś rodzaju ofiary albo przy-
najmniej wywodził się z  podobnej konstrukcji (zob. 
szerzej o  składaniu ofiar u  słupa m.in. a. gieysztor,  
dz. cyt., s. 226), przy czym jednocześnie mógł pełnić 
funkcję czegoś, co odnośnie do saskiego irminsula zostało 
przez rudolfa z  Fuldy określone jako „powszechna ko-
lumna podtrzymująca wszystko” (universalis columna quasi 
sustinens omnia) – cały świat (translatio sancti alexandrii 
auctoribus rudolfo et meginharto, wyd. g. H. Pertz, 
mgH ss, t. 2, Hanoverae 1829, cap. 3).
93 inaczej zob. J. banaszkiewicz, otto z bambergu…, 
s. 281–283. autor ostrożnie przeprowadza charakte-
rystykę laski pogańskiego kapłana szczecinian, operując 
licznymi porównaniami. wydaje się jednak, że próba ta 
prowadzona jest nad wyraz pozytywnie.
 94 skądinąd wiadomo, że starsi miewali jakieś własne 
specjalne laski. zob. s. adalberti vita prior, cap. 28.

 95 mowa o wiecu Pomorzan pojawia się w żywotach 
nie raz, zob. jeszcze: ebo ii, 5; Herbord ii, 14 (kwe-
stia domniemanego wiecu w  Pyrzycach) – ebo iii, 6; 
Herbord iii, 2 (zjazd w uznamiu). szerzej o tym zob. 
s. rosik, conversio…, s.221–227, 408–515.
 96 słowianie naturalnie nie znali siedmiodniowego 
podziału tygodnia (zob. J. matuszewski, słowiański ty-
dzień. geneza, struktura, nomenklatura, łódź 1978). 
to jednak nie rzutuje na wiarygodność relacji. szerzej 
o  tym. zob. k. modzelewski, omni secunda feria. 
księżycowe roki i nieporozumienia wokół Helmolda, [w:] 
słowiańszczyzna w  europie średniowiecznej. księga ku 
czci prof. l. leciejewicza, t. 1, wyd. z. kurnatowska, 
wrocław 1996, s. 83–88.
 97 Helmold i, 83: „[…] omni secunda feria populus 
terre cum regulo et flamine convenire solebant propter 
iudicia.” wszystkie podane w tekście głównym i w przy-
pisach tłum. Helmolda za: Helmolda kronika słowian, 
tłum. J. matuszewski, wstęp i kom. J. strzelczyk, war-
szawa 1974. w tym wypadku nr rozdz. nie pokrywa się 
i w tłum. tekst znajduje się w rozdz. 84 (s. 330). 
 98 t. trębaczkiewicz-oziemska, dz. cyt., s.  139. 
szerzej nt. wiecowania u słowian zob. m.in. g. labuda, 
wczesnośredniowieczne wiece słowiańskie, „kwartalnik 
Historyczny” 76, 1969, z. 4, s. 915–920; P. boroń, 
słowiańskie wiece plemienne, katowice 1999.
 99 tacitus, De origine et situ germanorum [dalej: 
germania], http://www.thelatinlibrary.com/tacitus/tac.
ger.shtml#19, [dostęp: 05.06.2018 r.], cap. 11.
100 k. modzelewski, barbarzyńska europa…, s. 375.
101 tamże.
102 szerzej nt. włóczni i jej symboliki zob. m.in. J. ba-
naszkiewicz, kolorowe włócznie wizygotów euryka, 
„kwartalnik Historyczny” 1987, t. 2 (94), s. 3–16; 
tenże, włócznia i  chorągiew. o  rycie otwarcia bitwy 
w związku z cudem kampanii nakielskiej bolesława krzy-
woustego (kadłubek iii, 14), „kwartalnik Historyczny” 
1987, t. 4 (94), s. 2–24; tenże, czym była i jak zos-
tała zniszczona chorągiew świętowita (saxo gramaticus, 
gesta Danorum, XiV, 39, 14–28), [w:] Heraldyka 
i okolice, red. a. biernat, warszawa 2002, s. 57–70.
103 zob. szerzej m.in. m. Dulinicz, lancea sacra – 
wędrówka idei i  przedmiotów, [w:] wędrówki rzeczy 
i  idei w  średniowieczu, spotkania bytomskie V, red. 
s. moździoch, wrocław 2004, s. 61–84.
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104 zob. Hávamál, [w:] edda. Die lieder des codex 
regius nebst verwandten Denkmälern, wyd. H. kuhn, 
g. neckel, Heidelberg 1962, s. 40. szerzej o samo-
ofierze odyna i  symbolice włóczni w świecie wikińskim 
zob. m.in. l. P. słupecki, czy samoofiara odyna była 
typu do ut des?, [w:] Do, ut des – dar, pochówek, tra-
dycja. Funeralia lednickie – spotkanie 7, red. w. Dziedu-
szycki, J. wrzesiński, Poznań 2005, s.  249–255; 
l. gardeła, „wszyscy należycie do Óðinn’a” symbolika 
włóczni w epoce wikingów, [w:] religia ludów morza 
bałtyckiego. stosunki polsko-duńskie w dziejach. mare 
integrans, studia nad dziejami wybrzeży morza bałtyc-
kiego. materiały z V międzynarodowej sesji naukowej 
Dziejów ludów morza bałtyckiego – wolin 31 lipca 
– 2 sierpnia 2009, red. m. bogacki, m. Franz, z. Pi-
larczyk, toruń 2010, s. 77–101.
105 zob. VP ii, 5–6; ebo iii, 1; Herbord iii, 26. 
szerzej nt. włóczni zob. m.in. st. urbańczyk, Juliusza 
(cezara) włócznia, [w:] sss, t. 2, s. 343; s. rosik, 
conversio…, s. 239–244; a. kuczkowski, wolińska 
włócznia Juliusza cezara – próba interpretacji, [w:] 
kultura ludów morza bałtyckiego. tom i. starożytność 
i średniowiecze. mare integrans, studia nad dziejami wy-
brzeży morza bałtyckiego. materiały z iii międzynaro-
dowej sesji naukowej Dziejów ludów morza bałtyck-
iego – wolin 20–22 lipca 2007, red. m. bogacki, 
m. Franz, z. Pilarczyk, toruń 2008, s.  408–421. 
wg mnicha z Prüfening (ii, 6) otton miał zapropono-
wać wolinianom wykup włóczni, chcąc tym sposobem 
odebrać im obiekt bałwochwalczego kultu, co jednak 
się nie udało. szerzej o interpretacji tego fragmentu zob. 
s. rosik, conversio…, s.  244–246; tenże, Fünfzig 
talente für lanze cäsars und dreihundert für slawische 
„kontina”, [w:] wolińskie spotkania mediewistyczne ii: 
economies, monetisation and society in the west slavic 
lands 800–1200 aD, red. m. bogucki, m. rębkow-
ski, szczecin 2013, s. 369 i 375.
106 k. modzelewski, barbarzyńska europa, warsza-
wa 2004, s. 366–367; szerzej nt. wiecowania zob. 
następne strony. nie zgadzam się jednak z  interpretacją 
szczecińskiego „cudu z  włóczniami” zaproponowaną 
przez karola modzelewskiego (s. 367), o czym dalej.
107 zob. mt 26, 47.
108 ebo ii, 16.
109 zob. s. rosik, conversio…, s.  458, przyp. 
2043.

110 tamże, s. 458.
111 tamże, s. 458–459.
112 tamże. 
113 k. modzelewski, barbarzyńska europa… s. 367.
114 tamże.
115 tamże.
116 w  mojej opinii miłosz sosnowski, kwestionując 
w  niedalekiej przeszłości powszechny w  środowisku 
uczonych pogląd, że autorem jest Jan kanapariusz albo 
przynajmniej ktoś ze środowiska klasztoru na awentynie, 
w pełni wykazał niezasadność obu tych twierdzeń. zob. 
tenże, studia nad wczesnymi żywotami św. wojciecha. 
tradycja rękopiśmienna i  polemika środowisk, Poznań 
2013, s. 48–70.
117 nie wiadomo przy tym, czy chodzi tu o imię, czy 
też może o nazwę jakiejś funkcji przezeń pełnionej, np. 
funkcji kapłańskiej.
118 s. adalberti vita prior, cap. 30 [s. 45–46, 66, 
84].
119 szerzej o  tym, jak i o obronie postawionej w ten 
sposób kwestii (szczególnie w kontekście nieco odmien-
nego przekazu Vitae alterae) zob. J. banaszkiewicz, 
Dwie sceny z  żywotów i  z  życia św. wojciecha: mis-
jonarz i  wiec Prusów, martyrium biskupa, [w:] tenże, 
trzy po trzy o dziesiątym wieku, kraków 2014, s. 308 
i n. Porównawczo zob. m. sosnowski, Dlaczego śmierć 
św. wojciecha była śmiercią męczeńską? Dwie strategie 
narracyjne w „Vita prior” i „Vita altera”, [w:] mediewista 
wobec źródła – teoria i praktyka, red. J. Dobosz, J. ku-
jawiński, m. matla-kozłowska, Poznań 2009, 53–60.
120 tertulliani apologeticum, wyd. carl becker, http://
www.tertullian.org/latin/apologeticum_becker.htm, [do-
stęp: 01.05.2018 r.], cap. 50.
121 zob. barbarzyńska europa…, s. 367, 382–383. 
Powoływanie się na przykład opisu wiecu sasów w mar-
klo zamieszczonego w Vita lebuini (6) uważam za nie do 
końca uzasadnione, ale wątek ten wymagałby dłuższego 
rozwinięcia, na które nie ma tu miejsca.
122 zob. m.in. Vita lebuini, 6. 
123 Po raz pierwszy o  takiej praktyce (w  sposób dość 
ogólnikowy) dowiadujemy się od thietmara (zob. kronika 
thietmara, wyd. i  tłum. m. J. Jedlicki, Poznań 1953 
[dalej: thietmar], lib. Vi, cap. 25 [18]). Ponownie do-
nosi o nich dopiero Helmold (zob. i, 52; ii, 12), choć 
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i u adama bremeńskiego znajdujemy passus, który mógł-
by być w ten sposób interpretowany (zob. adami gesta 
Hammaburgensis ecclesiae Pontificum, [w:] scriptores 
rerum germanicarum in usum scholarum ex mgH recu-
sa, Hanoverae 1876 [dalej: adam], lib. iii, cap. 50, 
próba interpretacji m.in. l. P. słupecki, r. zaroff, william 
of malmesburg on Pagan slavic oracles: new source for 
slavic paganism and its two interpretations, „studia mytho-
logica slavica” 1999, t. 2 (99), s. 17). w kontekście 
dzieła Helmolda należy wspomnieć, że mowa tam o tym, 
że arkoński kapłan nieraz składał w ofierze chrześcijanina, 
„uzasadniając to tym, że bogowie szczególnie lubują się 
w tego rodzaju krwi” (ii, 12). Podobną informację podał 
wcześniej (i, 52), omawiając inne ośrodki pogańskiego 
kultu na Połabiu, wyraźnie inspirując się adamowym opi-
sem ofiar w szwedzkiej upsali (zob. adam iV, 27), co 
powinno budzić zastrzeżenia odnośnie do wiarygodności 
relacji Helmolda w tym wypadku. brak tu miejsca na szer-
szy wywód poświęcony temu problemowi, jednak warto 
nadmienić, że przytoczony wyimek może ewentualnie wska-
zywać na pojawienie się obrządku ofiar z ludzi u słowian 
dopiero jako reakcji na kontakty ze światem chrześcijańskim 
i (to już na podstawie wiedzy skądinąd) skandynawskim.
124 ebo (iii, 16) miejsce spotkania nazywa „wielkim 
domem”. szerzej nt. świątyń w  szczecinie zob. m.in. 
l. P. słupecki, świątynie pogańskich Pomorzan w czasach 
misji świętego ottona (szczecin), „Przegląd religio-
znawczy” 1993, nr 3 (169), s. 13–32.
125 Herbord iii, 20; VP iii, 10.
126 ebo iii, 16.
127 Helmold i, 6.
128 tamże ii, 12.
129 st. urbańczyk, Dawni słowianie…., s. 85.
130 zob. dalej.
131 o  wątpliwościach co do monopolizacji wróżb 
przez kapłanów na Pomorzu zob. dalej.
132 zob. saxo XiV, 39; Helmold ii, 12 oraz VP ii, 
11 i Herbord ii, 33 (tu zob. ocenę żywociarza, że ka-
płan, prowadząc konie podczas wróżby, mógł kierować 
ruchami konia, od których zależał jej wynik, a zatem we-
dług własnego upodobania o niej decydować).
133 thietmar Vii, 64 (47). 
134 ośrodek cały czas dokładnie niezidentyfikowa-
ny – przyp. szerzej nt. prób identyfikacji zob. m.in. 

a.  l.  miś, Przedchrześcijańska religia rugian, „slavia 
antiqua” 1997, 38 , s. 105–159.
135 zob. szerzej m.in. J. banaszkiewicz, Pan rugii – 
rugiewit i jego towarzysze z gardźca: Porewit i Porenut 
(saxo gramatyk, gesta Danorum XiV, 39, 38–41), 
[w:] słowiańszczyzna w europie średniowiecznej. księga 
ku czci prof. l. leciejewicza, t. 1, wyd. z. kurnatow-
ska, wrocław 1996, s. 75–82. w sprawie charakte-
rystyki wspomnianych bóstw zob. J. strzelczyk, mity, 
podania i  wierzenia dawnych słowian, Poznań 2007, 
s. 159; 174. m. Janik, seksualne kompetencje bóstw 
z karentii rugijskiej, [w:] religia ludów morza bałtyckie-
go. stosunki polsko-duńskie w dziejach. mare integrans, 
studia nad dziejami wybrzeży morza bałtyckiego. ma-
teriały z V międzynarodowej sesji naukowej Dziejów 
ludów morza bałtyckiego – wolin 31 lipca – 2 sierpnia 
2009, red. m. bogacki, m. Franz, z. Pilarczyk, toruń 
2010, s. 195–205.
136 zob. m.in. H. chłopocka, l. leciejewicz, t. wie-
czorowski, okres wczesnofeudalny do roku 1237, [w:] 
Dzieje szczecina, t. 2: wiek X–1805, red. g. labuda, 
warszawa–Poznań 1985, s. 33.
137 zob. porównawczo o  negocjacjach arkońskiego 
kapłana z Henrykiem gotszalkowicem (Helmold i, 38).
138 zob. m.in. ch. lübke, the Polabian alternative: Pa-
ganism between christian kingdoms, [w:] europe aruond 
the year 1000, red. P. urbańczyk, warsaw 2001, 
s. 388.
139 t. i r. kiersnowscy, życie codzienne na Pomorzu 
wczesnośredniowiecznym,  wiek X–Xii, warszawa 
1970, s. 168. badacze utrzymują jednak, że pozycja 
kapłanów, a więc i siła oddziaływania świątyni, nie była 
aż tak wielka jak na rugii (zob. s. 168, 178). Próba 
quasi-polemiki (niestety nieudana) z tezą o teokracji ru-
gijskiej: k. modzelewski, Pogańskie „sacrum” w ustroju 
i  topografii najstarszych miast słowiańskich, [w:] tenże, 
studia wybrane z  dziejów społeczeństwa, prawa i  us-
troju europy wczesnośredniowiecznej, red. m. r. Pauk, 
a. Pieniądz, warszawa 2018, s. 499. szerzej o tym 
zob. dalej.
140 s. rosik, Que conventio…, s. 118–125.
141 ebo ii, 4: „barbari […] instinctu inimici et satelli-
tum eius, vidilicet sacerdotum suorum, crudeli impetu su-
per famulos christi irruentes, mortem eis minari ceperunt”.
142 VP ii, 3.
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143 ebo ii, 4.
144 Herbord ii, 12.
145 VP ii, 3.
146 zob. rosik, conversio…, s. 204–206.
147 szerzej o tym zob. dalej.
148 ebo iii, 20.
149 Herbord iii, 24.
150 VP iii, 12: „Volens deinde episcopus sanctus etiam 
iulinenses invisere discipulis aliisque quibusdam comitibus 
profectus est. Hic vero profanus ille ydolorum antistes 
sancto tetendit isidias. Viros namque in navi premiserat, 
qui tandem oportunitte accepta sanctum interimerent sa-
cerdotem. Quibus cum occurrisset episcopus illique in 
eum insurgere voluissent, quidam stetinensium, qui una 
cum episcopus navigabant, sumptis armis stare pro navi 
et acriter dimicare ceperunt ita, ut hii, qui ex adverso 
fuerant preparati, non sine ignominia sint repulsi. ille inte-
rim domi tanti sibi sceleris conscius residebat. cum ecce 
reente glorians deorum predicare clementiam cepit, dicens 
se ab eis accepisse responsum, quod ea die hora tali, 
qualem vidilicet ipse cum carnificibus commentus fuerat, 
nuncius adveniret, qui vel abscisum veterani illius episcopi 
caput afferret vel ipsum certe cum suis in mare demersum 
certissime nunciaret. necdum ille verba finierat, cum ecce 
caput eius subito retorqueri ipseque diras et horrendas 
cepit voces emittere ita, ut innumera hominum multitudo 
fama facti huius excita convenerit. Qua presente inter hor-
rendos corporis cruciatus omnia suę malignitatis archana 
detexit ac tandem disctrictam contra se ipsum sententiam 
ferens: Quia, inquit, episcopo obtemperare contempsi, 
quia populum a  fide, quam predicat, aberrare persuasi, 
en morior; timete Deum! Quibus dictis protinus expira-
vit. tantus autem tamque intolerabilis fetor omne illud, 
in quo iacebat, habitaculum replevit, ut indubia indicia 
relinqueret, ad quales epulas de illa sua habitatione tran-
sierit. […] alter etiam sacerdotum, qui ei et in nece 
episcopi et in ceteris malis assensum dedit, non multo 
post in crucem actus horrendo et ipse exitu vitam fini-
vit”. Przytoczone w tekście głównym tłum. (z nielicznymi 
poprawkami własnymi) za: żywot z  Prüfening ottona 
biskupa bamberskiego, [w:] Pomorze zachodnie w ży-
wotach Ottona, tłum. i  kom. J. wikarjak, warszawa 
1979, s. 133–134.
151 ebo iii, 20; Helmold iii, 24.

152 ebo iii, 20: „[…] magno letitie tripudio eos diem 
festum diis suis agere recepit dices: Deus noster, quem 
antiquus ille seducor exterminare conatus est, apparuit 
michi, et sine ambiguitate caput ottonis hodie amputan-
dum michique transmittendum intimavi”.
153 Herbord iii, 24: „[…] ut Plato ipse infernalis, 
vel quisquis illic maximus est, ab huius faucibus spirare 
putaretur”.
154 ebo iii, 20: „alter vero sacrilegus pontifex nec 
sic compunctus est, sed viro Dei convicia irrogans, aiebat 
doctrinam eius cito in illis partibus abolendam, et quos 
poterat, a vero tramite conabatur avertere; unde et ipse 
iudicio Dei post modicum interiit. nam dum causa qua-
dam ingruente navigo mare transiret, pro corporali neces-
sitate egressus, vicine silve latibula peciit, moxque nonulli 
ex comitibus suis, nutu Dei zelo iustitie armati, ipsum clam 
insequuntur, et apprehensum crudeli laqueo in spissioribus 
locis suspendunt, sicque dolus eius et iniquitas in verticem 
ipsus descendit”.
155 Herbord iii, 24: „item alius quidam sacerdotibus 
ottoni contrarius cum ad negocia sua cum institoribus 
forte navigaret, et in insula quadam naute ut assolent ad 
suas commoditates applicuissent, iste alienata mente nec 
vultu nec voce sanum quid agens a comitibus notatus est. 
cumque seorsum ab aliis in silva veluti per amenciam vaga-
retur, iuventus quidam quasi per lasciviam secuti delirium 
furie per guttur ad arborem ligant et discedunt. ille vero 
incautis motibus vinculorum impaciens se solvere luctaba-
tur, sed divino iudicio constrictus, per funem, qui collo 
iniectus erat, intercluso anhelitu, mortuus est”.
156 nieobcą przecież i chrześcijanom w średniowieczu, 
ale mającą niewątpliwie źródło w przeszłości pogańskiej. 
zob. J 20, 24–29.
157 Przy czym wydaje się, że za znak cudowny uchodziły 
nie tylko takie zdarzenia, jak zastygnięcie z włóczniami na 
szczecińskim rynku czy prorocza wizja, ale takie, które dziś 
wydawałyby się całkiem „zwyczajne”, jak obfite plony czy 
susza. brak cudów to dla prymitywnej mentalności pogań-
skiej znak zaświadczający o utracie zainteresowania bóstwa. 
z tego to między innymi powodu tak bardzo obawiano się 
rozgniewania bogów poprzez zastąpienie oddawania im czci 
i składania ofiar nowym kultem. stąd też taką popularnością 
cieszyło się zjawisko synkretyzmu religijnego. z perspektywy 
pogan niezwykle atrakcyjne było pozyskanie jak najliczniejszej 
grupy potężnych nieziemskich protektorów, a przecież „bóg 
chrześcijan jest potężny” (Herbord iii, 16).
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158 Poprzez kontekst, w  jakim występuje (miraculum) 
we wszystkich trzech żywotach, a w VP dodatkowo po-
przez wezwanie: „timete Deum!”.
159 z. kubiak, kalendarium z  życia św. augustyna, 
[w:] św. augustyn, wyznania, tłum., wstęp i kalenda-
rium z. kubiak, warszawa 1999, s. 375.
160 zob. m.in. cosmae Pragensis chronica boemorum, 
[w:] mgH scriptores rerum germanicarum nova series, 
wyd. b. bretholz, t. 2, berlin 1923, lib. ii, cap. 4;  
a. Vauchez, święty, [w:] człowiek średniowiecza, red. 
J. le goff, tłum. m. radożycka-Paoletti, warszawa–
gdańsk 1996, s. 414.
161 zob. sokrates scholastyk, Historia kościoła, tłum. 
s. J. kazikowski, wstęp e. wipszycka, kom. a. ziół-
kowski, warszawa 1986, ks. i, rozdz. 38.
162 zob. Vita gangulfi prima, wyd. w. levison, [w:] 
mgH ss rerum merovingicarum, t. 7, Hanoverae–lip-
siae 1920, cap. 12.
163 zob. także: ebo iii, 10–11 (niszczenie posągu 
w  choćkowie). żywociarz wspomina o  wielkim roju 
much, jaki wypaść miał ze świątyń, gdy niszczono bał-
wany. wątek ten nawiązuje do problematyki smrodu jako 
woni diabelskiej. belzebub to etymologicznie „Pan much” 
tudzież „Pan gnoju”. zob. s. rosik, gdy radosne wido-
wisko przeradza się w horror. łowienie emocji w przeka-
zie hagiograficznym (przykład żywotu św. ottona: ebo 
iii, 10–11), [w:] cor hominis. wielkie namiętności 
w  dziejach, źródłach i  studiach nad przeszłością, red. 
s. rosik, P. wiszewski, wrocław 2007, s. 374.
164 żywoty zgodnie podają, że szczecin w owym cza-
sie był najważniejszym ośrodkiem na Pomorzu, którego 
autorytet był uznawany przez wszystkie inne miasta (zob. 
VP ii, 7; ebo ii, 9; Herbord ii, 5), przy czym ebo za-
znacza, że był ponadto ośrodkiem większym od wolina, 
a więc w domyśle najrozleglejszym (zob. iii, 1). nie ma 
podstaw, by nie ufać w tym miejscu przekazowi biografów 
(tym bardziej że potwierdza go archeologia), choć Her-
bord w innym miejscu nieco przesadza, pisząc, że „Hanc 
enim civitatem antiquissimam et nobilissimam dicebat in 
terra Pomeranorum metremque civitatum […]” (ii, 25). 
o roli miasta wspomina się na kartach wszystkich trzech 
żywotów jeszcze wielokrotnie, w  tym szczególnie istot-
ny jest fakt uczynienia zeń głównego punktu itinerarium 
misyjnego biskupa bambergu. szerzej nt. roli szczecina 
w tym okresie zob. m.in. H. chłopocka, l. leciejewicz, 
t. wieczorowski, dz. cyt., s. 16–59.

165 o hippomancji w szczecinie zob. dalej.
166 Herbord ii, 34: „[…] nocte […] divina ultione 
percussus, tumore ventris ac dolore crepuit et mortuus 
est”.
167 za zwrócenie na to uwagi bardzo dziękuję kol. 
Jackowi loksowi, sam zaabsorbowany innymi wątkami 
zupełnie tego nie zauważyłem.
168 Helmold i, 52: „sceleratissimos enim cruci subfi-
gendos autumant [...]”.
169 P. babij, sposoby zabijania chrześcijan przez 
pogańskich słowian zachodnich w  świetle wydarzeń 
1066 roku, [w:] religia ludów morza bałtyckiego. sto-
sunki polsko-duńskie w dziejach. mare integrans. studia 
nad dziejami wybrzeży morza bałtyckiego. materiały 
z V międzynarodowej sesji naukowej Dziejów ludów 
morza bałtyckiego wolin 31 lipca – 2 sierpnia 2009, 
red. m. bogacki, m. Franz, z. Pilarczyk, toruń 2010, 
s. 329.
170 Helmold i, 16. treść niemal dokładnie przepisa-
na z dzieła adama bremeńskiego (ii, 41) na podstawie 
czego adam turasiewicz (Dzieje polityczne obodrzy-
ców. od iX  wieku do utraty niepodległości w  latach 
1160–1164, kraków 2004, s. 154) uznał, że chodzi 
tu o współczesny adamowi bunt z 1066 r.
171 zob. m.in. śmierć św. Piotra (euzebiusz z cezarei, 
Historia kościelna, tłum. agnieszka caba na podst. tłum. 
arkadiusza lisieckiego, oprac. Henryk Pietras, kraków 
2013, ks. iii, rozdz. 1–3).
172 Herbord pisze o kupcach, którym miał towarzyszyć, 
co kieruje ku takiej interpretacji – zob. wyżej.
173 Przyp. że skarbiec świątynny kąciny trzygława 
został przez ottona rozdany mieszkańcom. oczywiście 
możliwe, że kapłan pogański mógł go wcześniej nieco 
uszczuplić. 
174 Pod rozwagę należy wziąć również możliwość, że 
owi zamachowcy mogli w rzeczywistości należeć (choćby 
i w niedalekiej przeszłości) do hipotetycznej (z braku źró-
deł) drużyny świątynnej szczecińskiego trzygława. Jakkol-
wiek pozostaje to tylko domysł, to nie brak mu podstaw, 
zważywszy na poświadczoną przez saxona gramatyka 
obecność drużyny świątynnej w arkonie (XiV, 39), a jak 
już wielokrotnie wykazywałem wyżej nie brak podobieństw 
między funkcjonowaniem obu ośrodków. karol modzelew-
ski (barbarzyńska europa…, s. 399) utrzymuje, że rów-
nież w  tych kategoriach należy postrzegać opisaną przez 
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thietmara (Vii, 64 [47]) nieszczęśliwą drużynę lucicką, 
która wraz z wizerunkiem swej bogini utonęła w muldzie. 
osobiście byłbym nieco bardziej sceptyczny – wszak 
thietmar w innym miejscu (Vi, [17]) mówi o sztandarach 
gromadzonych w świątyni w radogoszczy i zabieranych na 
wojnę, przy czym opis wskazuje raczej na to, że nie miały 
tego czynić jakieś drużyny świątynne, ale zapewne pospo-
lite ruszenie. Jedynym argumentem za tezą modzelewskie-
go byłoby nazwanie przez kronikarza owych wojowników 
niosących sztandar boga doborowym oddziałem, co może 
wskazywać na konny charakter tej grupy, co było zjawiskiem 
bardzo rzadkim na Połabiu. szerzej nt. drużyn świątynnych 
zob. m.in. P. babij, wojskowość słowian Połabskich, t. 1, 
wrocław 2017, s. 265–270.
175 kolegium kapłanów marsa w starożytnym rzymie.
176 Hasło „tripudiō, [w:] słownik łacińsko-polski, red. 
m. Plezia, t. 5, warszawa 1979, s. 441.
177 anonim i Herbord. u ebona wątek w ogóle nie 
występuje.
178 zob. VP ii, 11; Herbord ii, 33; s. rosik, con-
versio…., s. 268 i n.
179 Herbord ii, 33. o  hippomancji u  słowian za-
chodnich oprócz w VP i  u Herborda mówi się jeszcze 
u thietmara (Vi, 25) i saxona gramatyka (XiV, 39). 
szerzej o tym zob. l. P. słupecki, wróżby i wyrocznie 
pogańskich skandynawów, kraków 2017, s. 195 i n. 
o czterech kapłanach i świątyniach w szczecinie wspo-
mina tylko Herbord.
180 tamże ii, 14. Próba interpretacji obrzędów zob. 
m.in. st. urbańczyk, Dawni słowianie…, s. 91.
181 VP ii, 17–18. Próba interpretacji obrzędów zob. 
m.in. m. cetwiński, dz. cyt.
182 ebo iii, 3. Próba interpretacji obrzędów zob. m.in. 
st. urbańczyk, Dawni słowianie…, s. 91; a. gieysz-
tor, dz. cyt., s. 134; a. szyjewski, dz. cyt., s. 118.
183 szczecin: VP ii, 11; Herbord ii, 31 i 33. wolin: 
VP ii, 16. wołogoszcz: ebo iii, 8; Herbord iii, 4. 
choćków: ebo iii, 9–10; Herbord iii, 7. Henryk łow-
miański postawił sensownie brzmiącą tezę, że nie każde 
plemię (trzeba by dodać: i miasto) finansowo mogło sobie 
pozwolić na własną świątynię, bo wybudowanie takiego 
przybytku nie było przedsięwzięciem tanim (zob. religia 
słowian i  jej upadek, warszawa 1986, s. 178). na 
potwierdzenie tej tezy można by przeznaczyć odpowiedni 
ustęp z  dzieła ebona, w  którym wspomina, że świąty-

nia w choćkowie kosztowała aż 300 talentów (iii, 9).  
o wartości tego miejsca świadczy dodatkowo fakt, że 
mieszkańcy usiłowali przekupić ottona (oferując mu 
więcej niż kosztowała budowa), aby nie niszczył świeżo 
wybudowanej świątyni, by pieniądze nie poszły na marne 
(tamże). według Herborda chcieli, by służyła pro ornatu 
loci (iii, 7). zob. s. rosik, Fünfzig talente…. Dyskusja 
nt. obecności świątyń u  słowian zob. D. a. sikorski, 
świątynie pogańskich słowian – czyli o tym, jak je stwo-
rzono, [w:] cor hominis. wielkie namiętności w  dzie-
jach, źródłach i studiach nad przeszłością, red. s. rosik, 
P. wiszewski, wrocław 2007, s. 377–406 (aktualny 
podział stanowisk w tej sprawie i dalsza literatura).
184 według aleksandra gieysztora drzewo bóstw 
chtonicznych, zob. tenże, dz. cyt., s. 220.
185 zob. VP iii, 11. Dyskusja dot. tego drzewa zob. 
s. rosik, conversio…, s. 466, przyp. 2078. Herbord 
jeszcze opisując historię pierwszej misji, wprowadza do 
opowieści święty dąb z wypływającym przy nim źródłem, 
który miał doznawać czci w szczecinie (ii, 32) – dysku-
sja: s. rosik, conversio…, 271–274. Jak utrzymywał 
gieysztor (dz. cyt., s. 220), dąb był na całej słowiań-
szczyźnie drzewem gromowładcy. 
186 Herbord ii, 32. argument ten przywołuję za stani-
sławem rosikiem. zob. tenże, dz. cyt., s. 268. VP mówi 
o dwóch świątyniach w szczecnie. zob. VP ii, 11. oczy-
wiście nie jest wykluczone, że wróżby wykonywane przez 
możnych i tak mogły być interpretowane dopiero przez ka-
płana, ale źródło o niczym takim nie informuje.
187 VP ii, 11. w tym miejscu zasadne jest, jak sądzę, 
powołanie się na przekaz tacyta, który na kartach Ger-
manii (10) zamieścił informacje, że kapłan u germanów 
wróży, zapytując o  losy społeczności, natomiast w pry-
watnych sprawach czynią to ojcowie rodzin.
188 saxo XiV, 39.
189 tamże: „Quam saceros sibi ac populo mediam in-
terponens, an a rugianis corneretur, percontari solebat. 
Quibus illum a se videri respondentibus, ne post annum 
ab iisdem cerni posset, obtabat”. tłum. w tekście głów-
nym za: słowiańszczyzna pierwotna, wyd. g. labuda, 
materiały źródłowe do historii polski epoki feudalnej, 
red. m. małowist, warszawa 1954, s.  233–234. 
Jak zaznacza stanisław urbańczyk, analogiczny rytuał 
z kołaczem był popularny na słowiańszczyźnie jeszcze do 
niedawna (zob. tenże, Dawni słowianie…, 91).
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190 willelmi malmesbiriensis monachi De gestis regum 
anglorum libri quinque, [w:] the cronicles an memori-
als of great britain and ireland during the middle ages, 
wyd. w.  stubbs, t.  90, cz. 1, london 1887, lib. ii, 
cap. 189. Dyskusja: l. P. słupecki, r. zaroff, dz. cyt., 
s. 9–20; l. P. słupecki, william z malmesbury o wyrocz-
niach słowiańskich, [w:] ad fontes. o naturze źródła his-
torycznego, red. s. rosik, P. wiszewski, wrocław 2004, 
s. 251–158.
191 m. łuczyński, dz. cyt., s. 142–144.
192 o moich wątpliwościach co do identyfikacji miej-
sca, w którym miał przebywać młody cysters, z woło-
goszczą lub jej najbliższą okolicą zob. wyżej.
193 VP ii, 7.
194 s. rosik, conversio…, s. 296–297.
195 zob. ebo ii, 13.
196 s. rosik, conversio…, s. 358.
197 zob. t. trębaczkiewicz-oziemska, dz. cyt.
198 st. urbańczyk, kapłani pogańscy…
199 k. modzelewski, laicyzacja przez chrzest, [w:] ten-
że, studia wybrane z dziejów społeczeństwa, prawa i us-
troju europy wczesnośredniowiecznej, red. m. r.  Pauk, 
a. Pieniądz, warszawa 2018, s. 475–476.
200 germania, 10.
201 zob. wyżej. przyp. 31.
202 w  co wielu badaczy niesłusznie wątpi, tymczasem 
jednoznacznie na temat obecności kapłanów wypowiada się 
adam bremeński (iV, 27), a i w innych miejscach można 
się dopatrywać ich obecności. zob. l. P. słupecki, germa-
nowie i ich pogańska religia wobec wpływów obcych, [w:] 
chrystianizacja europy. kościół na przełomie i  i ii tysiącle-

cia, red. J. Dobosz, J. strzelczyk, Poznań 2014, s. 133. 
ważną rolę w skandynawii odgrywały także kapłanki (zob. 
l. P. słupecki, wyrocznie i wróżby…, s. 69–102).
203 Przynajmniej w dostępnym materiale źródłowym.
204 zob. wyżej. o hippomancji u germanów wspomi-
na już tacyt (cap. 10). oczywiście wróżby przy użyciu 
konia mamy poświadczone również w  kręgu bałtyjsko- 
-ugrofińskim (zob. Heinrici chronicon livoniae, wyd. 
a. bauer, Darmstadt 1959, lib. i, cap.10), jednak i tu 
należy mniemać, że na obecność tego rytuału miały wpływ 
związki ze środowiskiem germańskim i słowiańskim. 
205 st. urbańczyk, kapłani pogańscy… zob. też: ten-
że, Dawni słowianie…, s. 85.
206 zob. thietmar Vi, 17.
207 H. łowmiański, Początki Polski, t.  4, warszawa 
1970, s. 134–138.
208 k. modzelewski, laicyzacja…, s.  474–475, 
478; tenże, Pogańskie „sacrum”…, s. 499.
209 zob. wyżej. inaczej m.in. st. urbańczyk, Dawni 
słowianie…, s. 85.
210 e. winecke, untersuchungen religion der west-
slaven, leipzig 1940, s. 267–270.
211 thietmar Vi, 23 (17)–25 (18); Vii, 64 (47). 
epistola brunonis ad Henricum regem, wyd. J. karwa-
sińska, [w:] mPH s.n., t. 4, cz. 3, warszawa 1973, 
s. 101.
212 saxo XiV, 39.
213 Helmold i, 38, 52, 69, 83; ii, 12.
214 oczywiście, mówiąc bardzo ogólnie, wiadomo, że 
występują różnice i to nieraz znaczne.
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ABstrActUM

Auctor in commentatione, quam praestitit imprimendam, res gestas investigat atque 
persequitur sacerdotum gentilium Pomeranorum, quae in tribus Vitis ottonis de bamberga 
ab auctoribus his: anonymo Pruvingensi, ebbone et Herbordo, in memoriam sunt mandatae. 
Pervestigatis iis Vitarum partibus, quae ad sacerdotes gentiles spectant, generaliter depinxit 
auctor atque adumbravit, quid rerum quibusque rationibus in re publica et in civitate antiqua 
Pomeranorum illo tempore esset actum atque gestum; nec non descripsit, quae conflictiones 
gentilibus non defuissent cum christianis, hoc est, cum missionariis adventantibus. Porro 
disseritur ac disputatur, tum quatenus istae sacerdotum gentilium memoriae locos communes, 
quibus sacerdos gentilis describi soleat, atque alia litterarum exempla sequantur; tum vero 
quatenus nunc eadem prodesse possint in repraesentando cultus atque ritus illos priscos, 
quos in Pomerania olim, hoc est antequam instaurata est christianitas, vulgo inibi exsequi 
moris fuerit. in extrema autem commentationis parte id, quod adhuc erat in his studiis 
collectum, ansam praebuit auctori, ut de sacerdotibus gentilibus sclavorum generaliter 
dissereret.

Verba cardinalia: christianitas propaganda, sacerdotes gentiles, sclavi, otto de bamberga, 
hagiographia, Pomerania medio aevo ineunte.

sUMMAry

the author of the article analyses selected stories of Pomeranian pagan priests, appearing in 
the life of otto of bamberg, written by anonymous of Prüfening, ebbo and Herbordus. 
through the analysis of selected passages which referred to the topic of pagan priests, 
the wide spectrum of the internal relations existing in the pagan Pomeranian society, as 
well as confrontation between the members of the clashing pagan and christian worlds 
(the latter represented by the arriving missionaries) are presented. going further, the 
author contemplates the extent to which said passages purely reflect the literary archetype 
of a pagan priest, commonly used in descriptions of christianisation, and to what extent 
they can be helpful in reconstructing a history of the religious cults present in Pomerania 
before the region’s conversion to christianity. in the last part of the article, the previously 
assembled conclusions are used as a starting point for a broader discussion about the pagan 
priests in the slavic peoples.

Key words: chrystianization, pagan sacrificers, slavs, otto from bamberg, hagiography, 
Pomerania in the early middle ages
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К рат К о е  с о д е р ж а н и е

В данной статье автор анализирует отдельные описания языческих жрецов у поморян 

находящиеся в житиях оттона Бамбергского, авторами которых являются аноним с Пру-

фенинг, Эбон и Герборд. Путем анализа определенных фрагментов текста рассказываю-

щих о языческих священниках, автор создает широкую панораму внутренних отношений 

тогдашнего поморянского общества, а также указывает на столкновение представителей 

языческого и христианского миров. далее автор пытается ответить на вопрос, в какой 

степени упомянутые описания создают исключительно типичную, с христианской точки 

зрения, картину жреца, а в какой могут помочь реконструировать поморянские дохристи-

анские культы. В последней части текста заранее подведенные автором итоги являются 

исходным пунктом рассуждений по поводу языческих служителей культа среди славян.

Ключевые слова: христианизация, языческие священники, славяне, оттон Бамбергский, 

агиография, Померания в раннем средневековье







79

O r g a n i z a c j a 
w O j s k O wa

w dziełach hetmana  
Floriana zebrzydowskiego

Florian zebrzydowski, obok Jana tarnowskiego, albrechta hohenzollerna i sta-
nisława łaskiego, jest uważany za jednego z najważniejszych teoretyków woj-

skowości doby staropolskiej. szczyt jego kariery wojskowej przypadł na początki 
i wojny północnej, w czasie której jako hetman wojsk zaciężnych miał realny wpływ 
na zmiany zachodzące w  armii koronnej. Poglądy zebrzydowskiego na sprawy 
wojskowe przetrwały w dwóch dokumentach różnych pod względem formy i tre-
ści1: Porządku żołnierskim oraz artykułach hetmańskich. oba pisma w  niespo-
tykanej wcześniej skali tak szczegółowo regulowały zasady życia wojskowego. 
szczególnie drugi z wyżej wymienionych tekstów, analizowanych przez autora tej 
pracy, zaowocował dynamicznym rozwojem praw wojskowych w  armii korony 
i litwy oraz odcisnął swoje piętno w pracach teoretycznych późniejszych autorów 
dzieł o tematyce wojennej, np. stanisława sarnickiego2.

celem niniejszej pracy jest przedstawienie i omówienie najważniejszych aspektów 
organizacji wojskowej w  tekstach autorstwa Floriana zebrzydowskiego. zarzą-
dzanie wojskiem w  jego pismach można podzielić na kilka aspektów, zależnych 
od tego, gdzie akurat przebywała armia. zarówno w Porządku żołnierskim, jak 
i  w  artykułach wojskowych większość komentowanych przypadków stanowią 
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kwestie organizacyjne i  sankcje, nie zaś dowodzenie na polu bitwy3. w ujęciu 
zebrzydowskiego administrowanie armią można podzielić na 3 duże grupy sku-
piające kolejno: zarządzenia dotyczące zakładania i funkcjonowania obozu polne-
go, zalecenia w sprawie wznoszenia fortyfikacji oraz obfitość przepisów, mających 
utrzymać dyscyplinę wśród żołnierzy. temat obrony fortyfikacji hetman zwieńczył 
dodatkowymi ostrzeżeniami: jak postępować i czego się wystrzegać w razie okrą-
żenia zamku przez nieprzyjaciela. 

w dziełach zebrzydowskiego można zauważyć zapowiedź zmian zachodzących 
w  sztuce wojennej XVi w. obecne w dotychczasowym piśmiennictwie sposo-
by przygotowania twierdzy do obrony oraz podział obowiązków obleganej za-
łogi różnią się od średniowiecznych schematów wciąż obecnych w ówczesnych 
metodach walki armii koronnej. zagłębiając się w  poszczególne części pism 
zebrzydowskiego, przyjrzałem się m.in. w  jaki sposób wykorzystanie broni pal-
nej wpłynęło na rozwój nowatorskich rozwiązań w  rozplanowaniu fortyfikacji.  

czytając ten artykuł, można zapoznać się także z drobiazgowo przedstawionymi 
przez hetmana regulacjami prawnymi mającymi utrzymać karność i posłuszeństwo 
w armii. inną z badanych kwestii jest odbicie mentalności szlacheckiej w prawo-
dawstwie wojskowym. rozwinięcie wyżej poruszonych zagadnień oraz innych pro-
blemów organizacji wojska koronnego dowodzi, że mimo niewykorzystania reform 
zebrzydowskiego z  powodu kryzysu lat 1572–1576 nie należy pomniejszać 
zasług hetmana wojsk zaciężnych w usprawnieniu prawa wojskowego oraz rozwoju 
sił zbrojnych rzeczypospolitej. 

Informacje o autorze  
oraz charakterystyka źródeł

kariera Floriana zebrzydowskiego od samego początku była ściśle związana z dwo-
rem królewskim. w 1538 r. został dworzaninem zygmunta starego, jednocześnie 
debiutując jako rotmistrz piechoty na Podolu. dalsze wyróżnienia osiągał już jednak 

W dziełach zebrzydowskiego można zauważyć  
zapowiedź zmian zachodzących w sztuce wojennej XVI w.
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na dworze litewskim zygmunta augusta, na który przybył w 1543  r. w  ran-
dze dworzanina konnego. kolejne awanse, najpierw na referendarza litewskiego 
w 1546 r., następnie na sekretarza królewskiego w 1548 r. oraz na kasztelana 
oświęcimskiego w 1552 r., przeplatały się z  licznymi dowodami zaufania króla 
dla umiejętności wojskowych przyszłego hetmana4. Jako przykład warto wskazać 
wybór Floriana zebrzydowskiego na komendanta chorągwi wysłanej na powitanie 
barbary radziwiłłówny na pogranicze korony i litwy w łosicach w 1548  r.5 
o zaufaniu do jego umiejętności wojskowych na dworze świadczy także brak zgo-
dy króla na wyjazd zebrzydowskiego na ślub siostry mikołaja radziwiłła rudego, 
kiedy to jeszcze jako sekretarz królewski został zatrzymany na dworze w obliczu 
możliwego buntu przeciwników ożenku zygmunta augusta z  radziwiłłówną6. 
cztery lata później, już jako praefectus aulicorum regiorum7 i burgrabia krakowski, 
Florian zebrzydowski dowodził jazdą uświetniającą przybycie katarzyny habsbur-
żanki na uroczystość zaślubin z zygmuntem augustem8. brał także udział w nie-
fortunnej wyprawie pozwolskiej w 1557 r., która okazała się być preludium do 
wojny o dominium maris baltici lat 1558–1570.

okolIcznoścI poWstanIa  
I  charakterystyka źródeł

w  końcu lat pięćdziesiątych XVi  w. powstała w  inflantach pustka polityczna 
i militarna w obliczu narastającej słabości inflanckiej frakcji zakonu krzyżackiego. 
Porażki zakonników, kilkukrotnie rozbitych przez wojska iwana groźnego, skłoniły 
nowego wielkiego mistrza, gottharda kettlera, do uznania protektoratu władcy 
Polski i  litwy. w 1559  r. na wzór albrechta hohenzollerna kettler wystąpił 
z zakonu i przeszedł na luteranizm. w późniejszym czasie jako wasal zygmunta 
augusta otrzymał tytuł książęcy oraz księstwo kurlandii i semigalii jako lenno dzie-
dziczne9. na mocy układu zawartego w wilnie inflanty znalazły się pod protekcją 
władcy Polski i  litwy, który w  zamian za południowo-wschodnią część krainy, 
stanowiącą poręczenie kosztów prowadzenia wojny, zobowiązał się do ich obrony 
przed moskwą10. za zabezpieczenie odstąpionych ziem, obsadzenie i umocnienie 
zamków oraz przygotowanie przejmowanych terenów na spodziewany atak wojsk 
cara iwana groźnego miał być odpowiedzialny hetman wielki litewski – mikołaj 
radziwiłł rudy.

Podjęcie działań w  nowym teatrze wojennym skłoniło radziwiłła do zwrócenia 
się z prośbą o radę do Floriana zebrzydowskiego, z którym pozostawał w do-
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brych stosunkach od 1547 r.11 zebrzydowski zawarł w obszernym liście szereg 
porad dotyczących armii przebywającej zarówno w polu, jak i  stacjonującej na 
zamku. z  racji znikomej liczby dzieł rodzimych, wytyczne i  wskazówki czerpał 
głównie z  własnej służby oraz obcej literatury12. Jedynym wyjątkiem, na któ-
ry warto zwrócić uwagę, było dzieło Jana tarnowskiego wydane pod łacińskim 
tytułem consilium rationis bellicae. tekst, opublikowany  rok przed napisaniem 
Porządku żołnierskiego, był zbiorem bogatych doświadczeń wojskowych hetmana 
wielkiego koronnego, dzierżącego buławę z przerwami przez ponad 30 lat. traktat 
podzielony na 11 rozdziałów był pierwszym tego typu dziełem staropolskiego 
piśmiennictwa wojskowego13. szeroka problematyka dzieła dotykała wielu kwestii 
poruszonych także przez Floriana zebrzydowskiego, miejscami zapewne stanowiąc 
inspirację hetmana wojsk zaciężnych. list zebrzydowskiego, opublikowany pod 
koniec XVi w., zachował się również w rękopisie biblioteki kórnickiej, który sta-
nowił podstawę jego wydania w edycji stanisława bodniaka z drugiej połowy lat 
trzydziestych XX w.14

drugi z omawianych w niniejszej pracy dokumentów ma charakter z natury odmien-
ny, między innymi ze względu na okoliczności powstania. z końcem  roku 1560 
zygmunt august podjął decyzję o wysłaniu rot koronnych w celu wsparcia wojsk 
wielkiego księstwa litewskiego w inflantach. Ponieważ monarcha zdawał sobie spra-
wę ze zgubnych skutków podziału dowodzenia na możliwości skoordynowania armii 
litewskiej i koronnej, zdecydował się na mianowanie wodzem wyprawy, obok miko-
łaja radziwiłła rudego, jego bliskiego przyjaciela i współpracownika – Floriana ze-
brzydowskiego. nominacja nie obejmowała jednak ani buławy wielkiej, ani polnej. 
król zamiast tego nadał zebrzydowskiemu znacznie mniej prestiżowy tytuł hetmana 
wojsk zaciężnych15. Po dołączeniu do swoich rot i dokonaniu popisu chorągwi ze-
brzydowski pod miastem zelborkiem 10 września 1561 r. ogłosił swoje artykuły 
hetmańskie, które miały uregulować sprawy działania wojsk w  czasie wyprawy16. 
Pomimo wielu zbieżności z listem do mikołaja radziwiłła rudego, takich jak ten sam 
cytat biblijny na wstępie, przepisy podobnych treści oraz surowa dyscyplina, artykuły 
dotyczą głównie polnego obozu17. ma to niewątpliwie związek z tym, że wojska 
kierowane przez zebrzydowskiego składały się w większości z jazdy oraz miały przed 
sobą inne cele do zrealizowania. w konsekwencji w artykułach wojskowych musiały 
być poruszane inne tematy niż w Porządku żołnierskim. 

oprócz tego warto podkreślić, że analizę artykułów utrudnia istnienie wielu, często 
różniących się od siebie redakcji, o czym szerzej pisali w swoich dziełach stanisław 
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kutrzeba18 oraz karol łopatecki19. na potrzeby niniejszej pracy do omówienia 
artykułów zebrzydowskiego wykorzystano najstarszą znaną wersję tekstu20. decy-
zja o wyborze tej redakcji wynika z faktu zamieszczenia na jej początku imiennego 
wykazu rotmistrzów, dla których treść artykułów była przeznaczona. w kolejnych 
edycjach tekstu spis, jako dłużej nieaktualny, został usunięty. Jednak z racji tego, 
że najstarsza wersja nie zawiera wszystkich przepisów in extenso, w razie koniecz-
ności uwzględniane były także późniejsze redakcje tekstu zebrzydowskiego21. 

W marszu I  W obozIe

pochód wojska
Utrzymanie porządku w czasie marszu miało zostać osiągnięte poprzez podzielenie 
wojska na części. na przedzie miała podążać kawaleria, dalej piechota z uwzględ-
nieniem podziału na roty, tak aby jeden huf nie wyprzedzał drugiego. zachowanie 
porządku zarówno w czasie marszu, jak i w czasie walki wymagało od żołnierzy 
umiejętności utrzymywania formacji wewnątrz oddziału. mieli mieć oni z góry wy-
znaczone pozycje, których powinni pilnować. miało to znacznie ułatwić formowa-
nie szyku, a również przyśpieszyć czynności organizacyjne, takie jak dokonywanie 
spisu wojska, a potem jego kontrolowanie22.

zebrzydowski podkreślał, że zachwianie tego porządku, w  razie rozbicia danej 
roty, groziło rozproszeniem kolejnej przez uciekających żołnierzy23. w  związku 
z tym każde opuszczenie oddziału bez względu na powód, miało być zgłoszone 
rotmistrzowi albo jego porucznikowi24. Jednocześnie stale miała być utrzymywana 
straż przednia, boczna i  tylna zarówno w celu wypatrywania nieprzyjaciela, jak 
i wyłapywania zbiegów spośród własnych szeregów25. oprócz opuszczania od-
działu, w czasie marszu zabronione były krzyki i śpiewy, z wyłączeniem rotmistrza, 
któremu „się godzi ludziom serca dodawać”26.

osobno zebrzydowski potraktował kwestię taborów. w czasie pochodu wozy 
miały jechać jeden za drugim, chyba że „gdzieby beła droga przestronna, tedy 
mogą wozy dwiema rzędy iść, a jeden rząd drugiego aby nie śmiał przerywać ani 
sie między drugi mieszać […] jeden drugiego nie mijać”27. wyjątek stanowiła 
sytuacja, w której jeden z wozów uległ uszkodzeniu na tyle, że niemożliwe byłoby 
prędkie przywrócenie go do użytku. wówczas należało wysłać za pozwoleniem 
rotmistrza kilkoro sług, którzy pilnowani przez tylną straż mieli dokonać potrzeb-
nych napraw. gdy do podobnego zdarzenia doszło na ziemi nieprzyjaciela, trzeba 
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było porzucić uszkodzoną furę. zebrzydowski uzasadnił to w liście do rudego, 
gdzie napisał, że lepiej stracić jeden wóz, niż dać wrogom szansę na pochwycenie 
ludzi, którzy mogliby zdradzić poufne informacje, co byłoby zgubne dla całej armii. 

wszystkie powyższe regulacje miały także za zadanie usprawnić przygotowanie do 
wymarszu z obozu. na pierwszy sygnał miano przygotować konie, na drugi siodłać 
i zaprzęgać do wozów, na trzeci wsiadać i czekać, „aż się hetman każe ruszyć”28. 
identyczny porządek wyjścia z obozu przedstawił w swoim traktacie Jan tarnowski 
w części poświęconej „ciągnieniu wojska”29.

organizacja obozu
na wybór miejsca na obóz zebrzydowski zalecał otwartą przestrzeń, ponieważ 
ewentualne wzgórza i góry dawały nieprzyjacielowi potencjalną przewagę w czasie 
ataku z zaskoczenia30. w czasie rozbijania obozu nie powinno panować rozpręże-
nie, zatem jazda i piechota powinny pozostawać w gotowości w celu uniknięcia 
zasadzki31. aby zachować możliwości sprawnego reagowania na nieprzewidzia-
ne wypadki, należało zachować odpowiedni porządek w planowaniu przestrzeni 
obozu. Przede wszystkim drogi między namiotami powinny być na tyle szerokie, 
aby żołnierze mogli się nimi sprawnie przemieszczać. w pobliżu wozów nie wolno 
było stawiać jakichkolwiek kramów, aby w  razie potrzeby nie blokowały drogi 
wyjazdu. sprzedaż żywności i innych artykułów oferowanych przez kupców i kra-
marzy miała odbywać się w wyznaczonych miejscach na terenie obozu. Jeśli zaś 

obóz wojsk polskich na rycinie „odsiecz smoleńska pod wodzą władysława iV 
w 1634 r.”, salomon savery według rysunku adolfa boya
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chodzi o karczmy, ich miejsce znajdowało się poza obozem, aby w miarę możliwo-
ści odsunąć żołnierzy od szansy na spożycie alkoholu32. 

oprócz tego nie było mowy o trzymaniu w obozie jakiegokolwiek bydła, któ-
re, prowadzone przez wojsko, mogło co najwyżej paść się nieopodal obo-
zu. w  tym wypadku zadecydowały głównie względy sanitarne, aby wszelkie 
odchody lub gnijące wnętrzności pozostające po uboju, nie doprowadziły do 
rozprzestrzenienia się chorób. Podobnie było w przypadku załatwiania potrzeb 
fizjologicznych. Po zakończeniu sprawy żołnierz był „zobowiązany sobie nogą 
lub drewnem ziemię zarzucić albo zagrześć, aby drugiemu przykrości smrodem 
nie uczynił”33. zabronione było także wypasanie koni na terenie obozu. złama-
nie powyższej regulacji zamieszczonej w artykułach hetmańskich34 równało się 
konfiskacie wierzchowca oraz zapłacie za szkody wyrządzone przez zwierzę lub 
wypłacie odszkodowania w wypadku, gdy rekwirowany koń ucierpiał w wyniku 
pobytu w obozie.

aby uniknąć ataku z zaskoczenia, należało utrzymać obóz w sekrecie przed pod-
jazdami nieprzyjaciela. z  tego powodu zabronione były wszelkie śpiewy, bicie 
w bębny, strzelanie z rusznic oraz palenie ognisk. zebrzydowski za łamanie tych 
nakazów przewidywał surową karę, która miała zostać zasądzona przez samego 
hetmana. Żołnierzy, którzy po wytrąbieniu hasła zostaliby w karczmie przed obo-
zem, zebrzydowski kazał „na koło wsadzić, jakiegokolwiek stanu by był”35. 

fortyfIkoWanIe I  obrona tWIerdz 

znaczenie fortyfikacji
inflanty, podobnie jak Prusy, pokrywała gęsta sieć średniowiecznych zamków. 
specyfika prowadzenia wojny na takim terenie sprawiła, że zebrzydowski w  li-
ście do mikołaja radziwiłła rudego bardzo dużo uwagi poświęcił przygotowaniu 
i obronie fortyfikacji. ich obsadzenie w czasie nadciągającej wojny miało nadać 
kluczowe znaczenie piechocie, zaś jeździe pozostawić jedynie działania zaczepne 
i zwiadowcze36. 

zebrzydowski w  swoich poglądach na temat organizacji fortyfikacji podkre-
ślał konieczność budowania bastionów wysuniętych przed mur, tzw.  strzelby 
pobocznej, z  której strzelcy mogliby prowadzić ogień flankujący. Przejście od 
średniowiecznej koncepcji obrony pionowej do nowożytnej obrony poziomej 



Pospolite ruszenie na tzw. „rolce sztokholmskiej” wykonanej przez balthasara gebhardta, 
Polska XVii w., w zbiorach zamku królewskiego w warszawie



Organizacja wOjskOwa w dziełach hetmana...

87

wyniosło broń palną na pierwsze miejsce wśród możliwych środków odpiera-
nia szturmów nieprzyjaciela37. Jednocześnie niedobór tego rodzaju uzbrojenia 
w wojsku koronnym dostrzegał Jan tarnowski, który w consilium zwracał się 
z  prośbą do monarchy o  zakupienie arkebuzów na koszt skarbca królewskie-

go38. warto jeszcze dodać, że konieczność budowy bastionów zamieszczona 
w Porządku żołnierskim jest najstarszą na ziemiach rzeczypospolitej poświadczo-
ną źródłowo informacją tego typu. 

w konsekwencji zebrzydowski ocenił, że owe „basteje” powinny być wzno-
szone tak, aby żołnierz „mógł przespiecznie na wszystkie strony akownicą roz-
wieść”39 . swobodne prowadzenie ognia krzyżowego wymagało zatem realizacji 
specyficznej koncepcji urbanistycznej, w której bastiony znajdowałyby się co ok. 
200 metrów40. dodatkowym atutem w walce z nieprzyjacielem mogło być także 
wznoszenie prowizorycznych umocnień z pokrytego gliną i dla niepoznaki pobie-
lonego drewna. Pożądanym rozwiązaniem było oprócz tego stworzenie nasypu 
ziemnego, chroniącego mur przed ostrzałem artyleryjskim41. Piechota znajdująca 
się w garnizonie twierdzy powinna brać czynny udział we wszystkich pracach 
fortyfikacyjnych.

przygotowanie do obrony
Poddanie zamku według Floriana zebrzydowskiego mogło zostać usprawiedliwio-
ne tylko w jednym wypadku – z braku żywności. w każdej innej sytuacji twier-
dzy należało bronić wszystkimi możliwymi środkami, zatem w liście do mikołaja 
radziwiłła rudego nie mogło zabraknąć porad, jak najlepiej przygotować się do 
oblężenia oraz jakim fortelom zapobiegać w czasie obrony zamku. 

aby móc jak najdłużej stawiać opór, dowódca musiał dysponować odpowiednią 
liczbą żołnierzy, następnie jedzeniem oraz wodą, w  dalszej kolejności prochem 
i bronią palną. warto w tym miejscu podkreślić, że w przekonaniu hetmana wy-
czerpanie się zapasów prochu nie zwalniało obrońców z  nieustannego trwania 

zebrzydowski w swoich poglądach na temat organizacji fortyfikacji podkreślał 
konieczność budowania bastionów wysuniętych przed mur, tzw. strzelby 

pobocznej, z której strzelcy mogliby prowadzić ogień flankujący.
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na pozycjach. zebrzydowski konkludował, że  gdyby pozwalano na kapitulację 
w takich okolicznościach, „wystrzelałby drugi z proch za dzień, coby go mogło 
być za tydzień”42. w związku z tym autor Porządku żołnierskiego radził, żeby lek-
komyślnie nie używać broni palnej, próżno marnując w ten sposób proch. oprócz 
oszczędzania zapasów hetman sugerował także, aby rotmistrzowie organizowali 
dla swoich ludzi regularne ćwiczenia w celu uzyskania jak największej skuteczności 
w czasie obrony. na brak veteranos milites broni palnej zwracał uwagę również 
Jan tarnowski. Jego zalecenia ćwiczeń prowadzonych przez rotmistrzów pieszych 
dotyczyły jednak głównie walki w polu43. 

dodatkowo pożądane było przygotowanie narzędzi odpowiednich do reperowania 
fortyfikacji. obok rydli, motyk i siekier znalazły się kosze, które miały być zawcza-
su wypełnione ziemią, aby w razie dokonania wyłomu w murze, można było nimi 
uzupełnić powstałe luki. gruzowiska utworzone w  czasie ostrzału artyleryjskiego 
należało jak najszybciej uprzątnąć, aby już w czasie szturmu posiłki mogły sprawnie 
dotrzeć na zagrożone odcinki frontu44. na wypadek pożaru należało też zgromadzić 
dostateczną liczbę wołowych skór, które po namoczeniu wyśmienicie nadawały się 
do gaszenia ognia. zebrzydowski radził także, aby przed oblężeniem naszykować 
drewniane kłody oraz zgromadzić kamienie na blankach. wyżej wymienione środki, 
obok „wieńców” z wrzącej smoły i siarki, dużo lepiej niż broń palna mogłyby po-
wstrzymać żołnierzy nieprzyjaciela, gdyby dotarli oni do podnóża muru45. 

środki bezpieczeństwa 
aby uniknąć ataku z zaskoczenia, hetman postulował wprowadzenie systemu wart 
opartego na podziale całości sił garnizonu na pięć części. Jedna z nich miała być 
zawsze zobligowana do wystawienia straży, wymieniając się rotacyjnie z pozosta-
łymi oddziałami w zależności od pory dnia. zebrzydowski słusznie zauważył, że 
żaden żołnierz nie zachowa czujności na takim samym poziomie przez całą noc 
bez przerwy na sen46. taki podział sprawiał, że na warcie znajdowała się zawsze 
1/10 sił garnizonu. w efekcie żołnierze mogli regularnie odpoczywać, co prze-
kładało się na ich dobre zdrowie i wytrzymałość. minusem tego rozwiązania było 
pozostawienie niewielkiej liczby strażników znajdujących się na murach. rodziło 
to konieczność regulowania tak drobiazgowych kwestii, jak choćby oddalenia się 
z warty za potrzebą47. 

dodatkowym atutem podziału zalecanego przez hetmana było jego wykorzystanie 
także w czasie obrony przed szturmem nieprzyjaciela. dobra organizacja obrony 
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wymagała planu w razie sytuacji kryzysowych. na czas trwogi żołnierze powinni 
mieć z góry przypisane stanowiska, żeby potem móc sprawnie reagować w kry-
tycznym położeniu. czterem częściom z pięciu wyodrębnionych były przypisane 
zadania w zakresie obrony murów, piąta natomiast znajdowała się w odwodzie48. 
takie rozwiązanie wskazuje, że zebrzydowski przyjmował jako bazę swoich rozwa-
żań obronę twierdzy na planie czworobocznym49.

w celu utrzymania bezpieczeństwa zamkowe wrota powinny być bez ustanku ob-
sadzone przez jak największą liczbę żołnierzy. aby zachować wszelką ostrożność, 
hetman odradzał otwieranie bramy przed nastaniem świtu oraz w momencie ogra-
niczenia widoczności przez mgłę. zebrzydowski sugerował, żeby zamiast tego jak 
najczęściej korzystać z furtek. Jeśli jednak nastałaby konieczność otworzenia bramy 
w niesprzyjających warunkach pogodowych, wtedy należało przed rozchyleniem 
wrót wysłać zwiad pieszy dookoła zamku, a następnie konny w celu wybadania 
pobliskiego terenu. otwieraniu i zamykaniu bramy zawsze powinno towarzyszyć 
bicie bębnów. miało to skupić uwagę żołnierzy na sprawdzeniu stanu osobowego 
garnizonu – tak wśród wojskowych, jak i  ich pachołków. gdyby stwierdzono, 
że ktoś opuścił posterunek lub twierdzę bez zgody pana, należało podjąć trop 
w okolicznych miastach i wsiach. w razie fiaska poszukiwań i stwierdzenia dezercji 
trzeba było niezwłocznie rozpocząć pościg na szeroką skalę. dodatkową karę prze-
widziano dla żołnierza, który zataił nieobecność swojego sługi w czasie otwierania 
lub zamykania bramy. 

podstępy i fortele 
Powołując się na doświadczenia wcześniejszych wojen z  zakonem krzyżackim, 
zebrzydowski wskazał, że jedną z  najczęstszych przyczyn porażki oblężonych 
była zdrada50. z tego powodu hetman poświęcił dużo uwagi sposobom, w jaki 
obrońcy mogą unikać ulegania podstępom oblegających. oprócz tego opisał on 
również, jak żołnierze zamknięci w twierdzy sami mogą wychodzić z  inicjatywą, 
skutecznie utrudniając nieprzyjacielowi prowadzenie działań wojennych.

istotnym zagrożeniem dla oblężonych były podkopy prowadzone przez nieprzy-
jaciela. w celu wykonania wyłomu w fortyfikacjach wrogowie kopali tunele, aby 
móc podłożyć miny u podnóży muru. zaradzić temu problemowi należało wysy-
paniem prochu, kilkukrotnie w ciągu dnia, na bęben umieszczony w piwnicy. Jeśli 
proch poruszony siłą wibracji podskakiwałby, oznaczało to, że nieprzyjaciel drążył 
w ziemi. kierunek, w którym ziarna przemieszczały się, miał wyznaczać, od której 
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strony był prowadzony podkop51. nie było to rozwiązanie wymyślone bezpo-
średnio przez zebrzydowskiego. Podobna metoda została już wcześniej opisana 
w pracy stanisława łaskiego o zawarciu i osadzeniu, a także w kriegsordnungu 
michała ottona von aechterdingena i Jakuba Preussa52. 

Przejęcie inicjatywy przez oblężonych zebrzydowski uważał za bardzo niebez-
pieczne z perspektywy atakujących z zamku. Jednakże dobrze przygotowana wy-
cieczka mogła skutecznie osłabić morale i  wyrządzić poważne szkody rywalom 
rozłożonym pod twierdzą. Przed podjęciem ataku należało przygotować artylerię 
oraz zgromadzić odpowiednią ilość piechoty na murach w  celu powstrzymania 

możliwego kontrataku. w czasie wycieczki żołnierze mieli przede wszystkim skupić 
się na unieszkodliwieniu dział, pozbawiając nieprzyjaciela odpowiedniej siły ognia 
w czasie dalszych walk. zebrzydowski radził zepchnąć armaty do przekopu lub 
przysunąć je bliżej muru, tak aby nieprzyjaciel, chcąc je odzyskać, poniósł jak 
największe straty53. oprócz tego jako pierwszy polski teoretyk wojskowości podał 
sposób na „zabicie działa”54. Żołnierz miał umieścić stalowy gwóźdź w otworze 
zapałowym, a następnie uderzyć go z boku, łamiąc w środku. tak zakleszczony 
kolec skutecznie wykluczał armatę z dalszych działań. 

hetman liczył się z możliwością porażki sił prowadzących wycieczkę. w związku 
z  tym postulował, aby wysyłać do natarcia taką liczbę ludzi, aby w  razie ich 
utraty żołnierze pozostający w twierdzy mogli dalej prowadzić skuteczną obro-
nę. zakończenie ataku miało być koordynowane przez strażników na wieżach, 
którzy biliby w bębny lub strzelali z armat na powrót do zamku. oprócz tego 
zebrzydowski radził, aby z boju jako pierwsza wycofywała się jazda, ponieważ 
mogła ona wrócić jedynie przez bramę. w przypadku piechoty pozostawały 
jeszcze furtki w murach. gdyby jednak jacyś żołnierze nie zdążyli wycofać się 
do zamku na czas, należało ich poświęcić, gdyż „lepiej aby tamta część zginęła, 
niźli wszyscy i z zamkiem”55. 

jako pierwszy polski teoretyk wojskowości podał sposób na „zabicie działa”. 
Żołnierz miał umieścić stalowy gwóźdź w otworze zapałowym, a następnie  
uderzyć go z boku, łamiąc w środku. tak zakleszczony kolec skutecznie  
wykluczał armatę z dalszych działań.



Organizacja wOjskOwa w dziełach hetmana...

91

utrzymanIe dyscyplIny
obok organizacji obozu czy to w polu, czy to na zamku regulacje Floriana zebrzy-
dowskiego w dużej mierze koncentrowały się wokół utrzymania dyscypliny i po-
słuszeństwa wśród żołnierzy. Powołując się na zgubne konsekwencje uchylania się 
od odpowiedzialności poprzez niewiedzę, hetman nakazał, aby każdego tygodnia 
artykuły były czytane żołnierzom, sługom i „tym wszystkim, którzy się przy obo-
zie chowają”56 w obecności rotmistrza. wstęp do artykułów kończyła konkluzja, 
że regulacje prawne hetmana mają być przestrzegane niezależnie od tego, gdzie 
będą znajdowały się oddziały. skuteczne utrzymanie dyscypliny wymagało posłu-
szeństwa, a w  razie jego braku odpowiednich sankcji pozwalających na szybkie 
przywrócenie żołnierzy do porządku. 

struktura dowodzenia
hierarchia była kluczowym elementem w utrzymaniu sprawnej organizacji wojska. 
hetman ustanawiał na początku kampanii poruczników, którzy byli odpowiedzialni 
tylko przed nim oraz mieli taki sam zakres kompetencji: „[porucznik] będzie miał 
władze wszytke i moc tak w szykowaniu, jako i we wszelakim porządku polnym 
[…] każdego sądzić i sprawy wszytkie […] jako sam hetman”57. Jednak w razie 
sprzeciwienia się wyrokom porucznika żołnierzom przysługiwało prawo apelacji do 
samego głównodowodzącego wyprawy. za rzeczy mniej ważne, takie jak sprawo-
wanie kontroli nad karczmarzami, szynkarzami i kupcami ciągnącymi za wojskiem, 
odpowiadał starszy hetmański. za pilnowanie porządku i ustawienie żołnierzy do 

walki w chorągwiach i rotach pieszych mieli odpowiadać rotmistrzowie oraz wspie-
rający ich towarzysze58. oprócz tego w chorągwi hetmańskiej zebrzydowskiego 
znajdował się oddzielny 20-osobowy poczet konny profosów. w późniejszym 
czasie profosi byli odpowiedzialni za bezpieczeństwo dróg, zatrzymywanie dezer-
terów oraz uczestniczyli w sądach hetmańskich, wydając wyroki samodzielnie lub 
w asyście 2–3 innych upoważnionych osób. Jednak jeszcze w czasie kampanii 
inflanckiej zebrzydowskiego funkcje żandarmeryjne pełnili żołnierze z pocztu het-
mańskiego lub rotmistrzowskiego59. 

rotmistrz nie powinien karać towarzysza „na garle i łańcuchem,  
ale go ma hetmanowi deferować”. z kolei hetman nie powinien surowo karać 

rotmistrzów, jedynie wiązać ich ślubami na imię króla.
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w liście do mikołaja radziwiłła rudego zamieścił zebrzydowski szereg wskazó-
wek, dotyczących zasięgu sankcji karnych, jakie obejmowały poszczególne stopnie 
dowodzenia. rotmistrz nie powinien karać towarzysza „na garle i łańcuchem, ale 
go ma hetmanowi deferować”60. z kolei hetman nie powinien surowo karać rot-
mistrzów, jedynie wiązać ich ślubami na imię króla. Jednak w wypadku złamania 
prawa ustanowionego przez głównodowodzącego, gwałtu lub jawnej zdrady nale-
żało jak najszybciej wymierzyć sprawiedliwość. w wypadku chęci wydania zamku 
nieprzyjacielowi lub innej formy współpracy z wrogiem towarzysze mogli wystąpić 
przeciw rotmistrzowi i aresztować go. następnie należało powiadomić o zajściu 
hetmana i czekać na dalsze instrukcje. 

dyscyplina na ziemi nieprzyjaciela
Świadomość walki na terenie zamieszkanym przez chrześcijan – nieważne, czy ob-
rządku zachodniego, czy wschodniego – zobowiązywała w pismach zebrzydow-
skiego do zachowania wszelkiej wstrzemięźliwości w plądrowaniu kościołów oraz 
gwałtów. sprzeciwienie się temu zarządzeniu, zamieszczonemu zarówno w Porząd-
ku żołnierskim61, jak i w artykułach wojskowych62, miało skutkować karą śmierci. 
oprócz kobiet i duchownych chronieni prawem hetmańskim byli starcy oraz dzieci. 
Podobny wymiar kary przewidywał w consilium tarnowski, często nawiązujący do 
idei wojny sprawiedliwej andrzeja Frycza modrzewskiego63.

sukces na polu walki i ucieczka nieprzyjaciela dawała żołnierzom niezliczone oka-
zje wzbogacenia się. zebrzydowski jednak wymagał, aby bez jego zgody oddziały 
same nie podejmowały pościgu za wrogiem z powodu dużego prawdopodobieństwa 
wpadnięcia w zasadzkę. w wypadku zarządzenia pogoni za wrogimi żołnierzami het-
man, chcąc zadać jak największe straty przeciwnikowi, zakazał brania jeńców. Jedyne 
odstępstwo od tej reguły przewidywał on dla potencjalnych więźniów wysokiej ran-
gi. dodatkowo pościg miał być prowadzony bez przerwy na zbieranie łupów z pola 
walki. miał jednak zostać odsądzony od czci i skazany na śmierć każdy, kto zostałby 
przyłapany na grabieniu lub zleciłby takowe bez zgody hetmana64. 

oprócz tego zebrzydowski w artykułach wojskowych określił, co wojsko może, 
a czego nie może rekwirować: „korzystnej rzeczy żadnej nie ma brać najmniejszej ani 
w domu, ani na polu, ani w lesie, oprócz żywności”65. do żywności, co ciekawe, 
hetman nie zaliczał miodu, argumentując, że wojsko może się obejść bez tego typu 
aprowizacji. Pod groźbą procesu o kradzież nie wolno było zabierać jedzenia od 
miejscowych bez odpowiedniej należności pieniężnej. nawet gdyby z jakiegoś po-
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wodu nie było nikogo, komu można było zapłacić, trzeba było zgłosić taką sytuację 
do hetmana. skrzętne odnotowanie przypadków tego typu, w razie późniejszych 
skarg, miało ułatwić uregulowanie wszelkich należności finansowych. Ponadto hetman 
gwarantował nietykalność folwarkom ziemiańskim. Jedyny wyjątek stanowiła sytuacja 
krytyczna, kiedy nigdzie indziej nie można było zaopatrzyć się w żywność. wtedy za 
pozwoleniem i w obecności hetmana żołnierze mogli zabrać żywność z dóbr szlachec-
kich. dodatkowym ograniczeniem był zakaz rozbierania wszelkich budynków pod 
karą śmierci oraz pokrycia kosztów zniszczonych budowli z majątku winowajcy66.

problem zbytku
specyfika stylu życia szlachty nie sprzyjała zachowywaniu dyscypliny żołnierskiej. 
Świadomość rozpasania i  przyzwyczajenia do zbytku mieszkańców rzeczypo-
spolitej zaowocowała szeregiem zarządzeń, które miały nieco utemperować za-
pędy podwładnych. zebrzydowski ograniczył liczbę „potraw bez półmisków” 
na stole rotmistrzów do czterech. ochotę na zbyt wystawne uczty hamowała 
kara w postaci grzywny: „baryłę wina panu hetmanowi, jakie najlepsze w woj-
sce, na ten czas będzie, jeśliby wina nie było, to dwie beczki miodu dobre-
go”67. z  powyższego cytatu widać, że wystawność podwładnych przekładała 
się bezpośrednio na obfitości dóbr hetmana. wypada w tym momencie postawić  
pytanie, czy surowość kary, w po-
równaniu do innych represji 
przewidzianych dla żołnie-
rzy w  momencie łamania 
drylu wojskowego, dzia-
łała na korzyść dyscypliny 
w  wojsku, czy też oprócz 
tego nie zaspokajała analogicz-
nych potrzeb dowodzącego armią.

Problem dotyczył też odbioru wizerunku szlachcica przez innych 
przedstawicieli tego stanu. w związku z tym zebrzydowski zakazał wo-
żenia w czasie kampanii „kobierców, szat zbytnich […], gdyż walka 
takiej policiej nie potrzebuje, tylko konia, zbroje dobrej”68. 

wreszcie jeśli obóz znajdował się w niedalekiej odległości od 
miasta, hetman nakazał rotmistrzom pilnować, aby żołnierze 
niepotrzebnie się do niego nie zapuszczali. w pierwszej ko-
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lejności należało uzyskać na takie działanie zezwolenie hetmana, uwzględniające czas 
przeznaczony na załatwienie przedstawionej dowodzącemu sprawy w mieście. również 
wspomagający rotmistrza towarzysze powinni w pierwszej kolejności zameldować się 
przełożonemu albo rotmistrzowi hetmańskiemu. zebrzydowski zabraniał także, aby bez 
potrzeby nie wysyłano do miasta sług i pachołków. takowy bez pozwolenia pańskiego, 
którego odnaleziono w mieście, miał zostać „na kole […] rozciągniony”69. 

hetman ów nie zezwalał też na czerpanie dodatkowych korzyści rotmistrzom i towa-
rzyszom z „szynkarstwa”. Jego argumentacja znajdowała odzwierciedlenie w ograni-
czeniach prawa ziemskiego, w którym zabrania się szlachcie prowadzenia karczmy na 
terenie miasta pod groźbą utraty szlachectwa. dodatkową korzyścią płynącą z tego 
zakazu było ograniczenie przymusu propinacyjnego wśród żołnierzy. starsi rangą, 
będący w posiadaniu dochodów ze sprzedaży, zachęcali podwładnych do nieograni-
czonego kupowania alkoholu. w momencie wyczerpania środków dawali żołnierzom 
kredyt, którego spłatę potrącali im następnie z żołdu. Jednym z efektów tego pro-
cederu było zwiększenie ilości dezercji wśród wojskowych. zebrzydowski dostrzegał 
patologię płynącą z tego procederu i starał się jej przeciwstawić70. 

bunty, awantury, dezercja
możliwe bunty i dezercje zebrzydowski poskramiał w zarodku. nawoływanie do 
ucieczki lub namawianie współtowarzyszy do rewolty było bezwzględnie karane 
śmiercią71. w celu zapobieżenia ewentualnym buntom i konfederacjom wojskowym 
hetman przewidywał zwiększenie okresu służby garnizonowej z 12 do 13 tygo-
dni, wiążąc bardziej termin wypłat dla żołnierzy z kalendarzem podatkowym72. 

równie surową karę hetman przewidywał w  wypadku uchwycenia dezertera. 
Uciekinier miał być przywiedziony z powrotem do obozu i poddany publicznej 
karze. każdy z roty, z której zbiegł pochwycony żołnierz, począwszy od rotmistrza 
i towarzyszy, a skończywszy na pacholikach, miał wymierzyć winnemu bliżej nie-
określoną liczbę rózg. warto podkreślić tutaj możliwość poniesienia konsekwencji 

uciekinier miał być przywiedziony z powrotem do obozu i poddany publicznej 
karze. każdy z roty, z której zbiegł pochwycony żołnierz, począwszy od rotmistrza 
i towarzyszy, a skończywszy na pacholikach, miał wymierzyć winnemu bliżej 
nieokreśloną liczbę rózg.  
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także przez osoby egzekwujące karę: „a kto by na broni swej, mieczu albo kordzie 
krwie jego [winnego] nie ukazał, tedy takież samemu mają uczynić”73. aby utrwa-
lić konsekwencje dezercji w świadomości żołnierzy, ciało skatowanego dezertera 
miało pozostać niepochowane, wydane psom i ptactwu na żer. Podobne skutki 
miał nieść niezatwierdzony przez hetmana handel z nieprzyjacielem.

duży nacisk został położony przez zebrzydowskiego na tłumienie awantur i burd 
między żołnierzami. w razie konfliktu i „naruszenia poczciwości” miał interwenio-
wać rotmistrz. gdyby jego działanie nie przyniosło rezultatu, sprawa miała zostać 
skierowana do hetmana, który „wysłuchawszy, […] powinien im czas i miejsce 
naznaczyć ku sprawie”74. dodatkowym zakazem hamującym zapędy żołnierzy była 
regulacja zabraniająca dobywania miecza na kogokolwiek – zarówno w obozie, jak 
i  podczas marszu. Podniesienie ręki na współtowarzysza miało poważne konse-
kwencje prawne: „kto miecza dobędzie, rękę traci, chociaj nie rani, a owszem kto 
rani, tedy gardło traci”75. ten, jak również wiele innych spośród wyżej wymienio-
nych czynów podlegających karze zostało spisanych z artykułów wojskowych Jana 
tarnowskiego, które zostały zebrane i wydane w consilium76. sprawy dyscypliny 
wojskowej obaj hetmani traktowali bardzo surowo, często przewidując za różne 
przestępstwa najwyższy wymiar kary – wyrok śmierci. 

wyprawa inflancka z lat 1561–1562 była łabędzim śpiewem aktywnego 
okresu kariery wojskowej Floriana zebrzydowskiego. mimo fatalnego stanu rot 
koronnych i bierności armii litewskiej hetman przekroczył dźwinę i wyruszył na 
wielkie łuki. Jednak wobec braku żywności i  stale pogarszającej się pogody 
był on zmuszony wycofać się w  kierunku Połocka. niedługo później opuścił 
inflanty, powierzając dowództwo swojemu podkomendnemu – stanisławowi 
leśniowolskiemu. 

mimo fiaska kampanii inflanckiej w świadomości potomnych zebrzydowski zapi-
sał się przede wszystkim jako wybitny teoretyk wojskowości. Jako hetman wojsk 
nadwornych blisko związał się z dworem królewskim, będąc jedną z pierwszych 
osób po Janie tarnowskim, mającą najbardziej znaczący wpływ na rozkwit pra-
wa wojskowego. Jego artykuły hetmańskie ogłoszone pod zelborkiem sta-
nowiły wzór i  nadały kierunek rozwoju późniejszym dokumentom tego typu. 
zebrzydowski zajął się w nich drobiazgowo kwestiami organizacyjnymi obozu 
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polnego oraz regulacjami mającymi utrzymać dyscyplinę wśród oddziałów. dużo 
uwagi poświęcił strukturze dowodzenia i  odpowiedzialności wojskowych po-
szczególnych szczebli oraz problemowi zbytku obecnemu wśród żołnierzy prze-
siąkniętych mentalnością szlacheckiego rozpasania. z racji częstego operowania 
poza ziemiami korony i litwy zebrzydowski wiele miejsca przeznaczył na uregu-
lowanie stosunków między wojskiem a ludnością miejscową, zajmując się między 
innymi kwestiami zdobywania żywności, gromadzenia łupów oraz wyznaczenia 
kar w wypadku naruszenia regulacji hetmana. 

oprócz tego w Porządku żołnierskim hetman ten upowszechniał propozycje zmian  
w przygotowaniu i obronie fortyfikacji, sukcesywnie rozwijanych od kilkudziesię-
ciu lat w europie zachodniej. zebrzydowski wykazywał słuszność wprowadze-
nia m.in. „strzelby pobocznej”, punktu obrony wysuniętego przed mur, a także 
konieczności obniżenia murów celem przystosowania ich do koncepcji obrony 
poziomej z  wykorzystaniem artylerii i  innej broni palnej. zreorganizował siły 
garnizonowe oraz postulował wprowadzenie całodobowych wart rotacyjnych. 
bardzo restrykcyjnie określił możliwe okoliczności poddania zamku, wyznaczając 
kres obrony na wyczerpanie się zapasów żywności. Ślady instrukcji dla załogi 
oblężonej twierdzy sugerowanych mikołajowi radziwiłłowi rudemu w Poucze-
niu żołnierskim można odnaleźć chociażby w artykułach grzegorza chodkiewicza 
wydanych dla rotmistrzów w Parnawie w 1562 r.77
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abstractum

Propositus commentationis finis erat in maioribus momenti partibus ac punctis referendis, quae pertinent ad 
exercitus instruendos, ex iis libris, quos Florianus zebrzydowski emisit inscriptos „Porządek żołnierski” (quod 
est „ordo militaris”) et „artykuły wojskowe” (sive „articuli militares”). Qui momenti erant maximi prop-
terea quod multum valuerunt ad conformandas opiniones eorum, qui posterius de lege militari scribebant. 
zebrzydowski in utroque libro scrupulose tractavit de castris campestribus rite ponendis atque de normis 
legibusque instituendis, quae ad disciplinam ordinum retinendam pertinerent. multas etiam cogitationes 
intendit in positam sibi quaestionem, quid milites primorum ordinum in se muneris recipere quibusque rursus 
principum facta referre deberent, nec non animum attulit in luxuriae malum, quo milites laborarent. etiam 
multum scripsit de consuetudine militis et eorum locorum, ubi militandum esset, incola, cum tractaret inter 
alia de pabulationibus frumentationibusque, de exigenda praeda deque poenis expetendis ab iis, qui man-
datis imperatoris non obtemperassent. Porro id quod scripserat de usu bombardarum et sclopetorum deque 
defendendis munimentis, artem militarem Poloniae saeculi XVi-i brevi renovatum iri praedicere putaveris.

Verba cardinalia: articuli militares, Florianus zebrzydowski, iohannes tarnowski, ars militaris antiquae Po-
loniae.
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summary

the purpose of the article was to discuss the most important aspects of military organization 
in Florian zebrzydowski’s texts – Porządek żołnierski and artykuły wojskowe, both of 
which were extremely important because of their influence on subsequent texts on military 
law. zebrzydowski meticulously explained the organisation of the camp and the maintenan-
ce of military discipline among the military units. he focused on the nature of the chain of 
command and the problem of luxury among soldiers. zebrzydowski also discussed the way 
in which the relations between the army and the local population were regulated, conside-
ring e.g. the issue of the obtainment of food supplies, collection of loot and determination 
of penalties when a hetman’s regulations were violated. moreover, his comments on the 
use of firearms and defence of fortifications can be considered a prediction of the upcoming 
changes in the old Polish martial art of the 16th century.

key words: military history, Florian zebrzydowski, Jan tarnowski, old Polish martial art

К рат К о е  с о д е р ж а н и е

Целью статьи является рассмотрение важнейших аспектов военной организации описан-

ных в текстах Фльориана Зебжидовского – Porządek żołnierski и Artykuły wojskowe. Эти про-

изведения имели особое значение, так как сильно повлияли на более поздние сочинения 

касающиеся тематики военного права. В обоих текстах Зебжидовски подробно анализи-

рует вопросы связанные с организацией полевого лагеря, а также правила, задачей кото-

рых было удержать дисциплину солдат. немало внимания уделяет системе руководства 

и ответственности военнослужащих разных ступней и проблеме избытка среди солдат. У 

Зебжидовского много места занимают правила регламентирующие отношения армии с 

местным населением. Касались они, между прочим, вопросов приобретения еды, соби-

рания добычей, наказаний в случае нарушения данных законов. Заметки Зебжидовского 

по поводу использования огнестрельного оружия можно считать предвкушением при-

ближающихся изменений в области польского военного дела XVI века.

Ключевые слова: военная история, древнепольское военное дело, Фльориан Зебжидов-

ски, Ян тарновски
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Czynniki atmosferyczne są niewątpliwie jednym z kluczowych elementów wa-
runkujących bieg dziejów. Gdyby nie wpływ zmian klimatycznych oraz zjawi-

ska pogodowe, nie miałoby miejsca wiele przełomowych wydarzeń historycznych. 
Zmiany klimatu powodują działania długofalowe, kompleksowo oddziałując na 
społeczeństwo, gospodarkę, kulturę lub na przykład na działania wojenne. sztan-
darowym przykładem wydaje się być załamanie ofensywy wielkiej armii Napole-
ona bonapartego na rosję w wyniku mroźnej zimy 1812 r.

w przypadku działań wojennych warunki pogodowe mają kluczowe znaczenie. 
aura warunkuje m.in.: możliwości i  tempo przemarszów oraz ich trasę, wpływa 
na zdrowie żołnierzy i  koni. Długofalowymi skutkami zjawisk pogodowych jest 
też sytuacja aprowizacyjna wojska, a więc trudności lub ich brak, w pozyskiwaniu 
prowiantu i paszy dla koni.

siedemnasty wiek był okresem wzmożonych zmian klimatycznych oraz tak zwanej 
małej epoki lodowcowej. brytyjski badacz Geoffrey Parker dowiódł, że za licznymi 
w tym stuleciu klęskami nieurodzaju, wojnami, a także powiązanym z powyższymi 
czynnikami głodem stoją zmiany klimatyczne1. Drastyczne zmiany pogodowe od-
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notowane zostały na całej kuli ziemskiej. Źródła pochodzące z lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych wspominają o wyjątkowym spadku temperatury powietrza zarów-
no latem, jak i zimą. innym czynnikiem pogodowym odnotowanym w podanym 
okresie były liczne susze. 

wedle ustaleń klimatologów przyczyną niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 
było znaczne obniżenie się aktywności słońca. Dla okresu pomiędzy rokiem 1645 
a 1715 zauważono zmniejszenie się częstotliwości występowania plam słonecznych, 
co było przyczyną mniejszego dostarczania energii słonecznej do powierzchni Ziemi2. 
Dodatkowym dowodem na mniejszą aktywność gwiazdy jest również zauważalnie 
rzadsze występowanie zorzy polarnej (aurora borealis) w podanym wyżej okresie3. 

skutkiem wspomnianych wyżej zmian pogodowych był kryzys gospodarczy, za-
uważalny szczególnie w  rolnictwie. susze, powodzie oraz ostre zimy doprowa-
dzały do obniżenia wydajności rolnictwa oraz znacznego zmniejszenia plonów. 
Z niedostatkiem żywności wiązały się liczne klęski głodu, będące jedną z przyczyn 
depopulacji europy i świata.

Znaczne zmiany klimatyczne, tożsame dla całej planety, nie ominęły również te-
renów rzeczypospolitej obojga Narodów. Pierwsze odnotowane wzmianki 
o niestandardowych zjawiskach pogodowych pochodzą z zimy lat 1647–1648. 
była ona wyjątkowo ciepła i bezśnieżna. Dodatkowo, występowały duże opady 
deszczu. Lato roku 1648 było stosunkowo ubogie w opady, co spowodowało 
wyrojenie się szarańczy, a w konsekwencji zniszczenie plonów. w roku następnym 
doszło do kolejnej, wzmożonej aktywności tego gatunku insektów. Zima przeło-
mu lat 1648 i 1649 była niezwykle mroźna i długa. wedle ustaleń stanisła-
wy Namaczyńskiej na Podolu silne mrozy odnotowywano nawet w  miesiącach 
wiosennych. rok ten obfitował również w podniesiony poziom wód gruntowych 
i  rzecznych, co prowadziło do podtopień4. większa niż zazwyczaj ilość wody 

dla okresu pomiędzy rokiem 1645 a 1715 zauważono zmniejszenie się 
częstotliwości występowania plam słonecznych, co było przyczyną mniejszego  
dostarczania energii słonecznej do powierzchni ziemi.
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w glebie doprowadzała do gnicia plonów na polach. wzrost wilgotności ziarna 
powodował również jego gorsze przechowywanie, co było przyczyną zmniejszenia 
ilości żywności na rynku. 

rok 1650 był okresem wybitnie powodziowym nie tylko w skali rzeczypospo-
litej, ale i całej europy. Podwyższony poziom wód, notowany również w po-
przednich dwunastu miesiącach, nie obniżył się. Do wylewów rzek doszło trzy 
razy w ciągu wspomnianego  roku. Najpoważniejszy z nich spowodowany był 
ulewnymi deszczami padającymi w karpatach w dniach 4–5 września 1650 r. 
i doprowadził do katastrofalnej w skutkach fali powodziowej. Zniszczeniu uległy 
wsie z dobytkiem, zebrane plony oraz zasiewy zbóż i zapasy siana. konsekwen-
cją takiego stanu rzeczy była klęska głodu, zmuszająca ludność rusi do masowej 
migracji na teren państwa moskiewskiego. jak wspominał w swoim pamiętniku 
Mikołaj jemiołowski, ludność chłopska oprócz głodu musiała zmagać się rów-
nież z wyjątkowo skrupulatnym pobieraniem podatków na potrzeby nadchodzą-
cej wojny5. 

Niekorzystne warunki atmosferyczne w trakcie kampanii wojennej również prowa-
dziły do  znacznego zmniejszenia potencjału bojowego żołnierzy. szereg zjawisk 
pogodowych, takich jak wiatr, opady, duże wahania temperatur, prowadził do 
spadku odporności żołnierzy, a w konsekwencji do licznych chorób. wspomniane 
czynniki atmosferyczne skutkowały także obniżeniem sprawności psychoruchowej, 
zwiększeniem czasu reakcji żołnierzy oraz spadkiem morale poszczególnych jed-
nostek. Uwarunkowania te mogły mieć niebagatelne znaczenie w  toku działań 
bojowych, przemarszów oraz kwaterunku. 

wyżej wymienione zjawiska były przyczyną trudności aprowizacyjnych armii ko-
ronnej w trakcie całego pierwszego okresu powstania chmielnickiego. Z uwagi na 
brak rozbudowanej sieci magazynów wojskowych żołnierze rzeczypospolitej byli 
zmuszeni do zdobywania prowiantu bezpośrednio w trakcie działań wojennych. 
Niedostatek możliwych do pozyskania produktów żywnościowych skutkował gło-
dem oraz wynikającym z niego złym stanem psychofizycznym żołnierzy. braki apro-

rok 1650 był okresem wybitnie powodziowym nie tylko  
w skali rzeczypospolitej, ale i całej europy.  
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wizacyjne były również jedną z najważniejszych przyczyn osłabionego morale armii, 
przewinień żołnierskich oraz dezercji. 

Źródła dostępne dla kampanii berestecko-białocerkiewskiej odnotowują pełen 
kalendarz zmian pogodowych na przestrzeni kwietnia–listopada 1651 r. Pierw-
szą anomalią pogodową odnotowaną w dostępnej bazie źródłowej jest wzmian-
ka z  diariusza stanisława oświęcima pod datą 21 kwietnia, która dotyczyła 
nagłego spadku temperatury powietrza oraz opadów śniegu6. było to najpraw-
dopodobniej nagłe, przejściowe obniżenie się temperatury, bowiem w zapisce 
dotyczącej oblężenia winnicy w  toku kampanii zimowo-wiosennej Marcina 
kalinowskiego, ten sam pamiętnikarz, w  drugiej dekadzie marca tegoż  roku, 
odnotowuje informację o  pokrywie lodowej na rzece boh. Nagłe obniżenie 
się temperatury powietrza mogło poskutkować znacznymi stratami w rolnictwie, 
spowodowanymi wymarznięciem zasiewów oraz roślin i  drzew owocowych, 
znajdujących się w porze kwitnienia. 

kolejnym poruszanym przez pamiętnikarzy i nadawców korespondencji problemem 
jest kwestia przepraw. w źródłach wielokrotnie pojawiają się informacje tyczące 
się „przepraw niecnotliwych”7 bądź „złych przepraw”8. Należy domniemywać, 
że przekraczanie rzek wiązało się ze znacznymi trudnościami, szczególnie w przy-
padku braku dostosowania przepustowości grobli do liczby wojska, artylerii, ludzi 
ciągnących za wojskiem oraz dużej ilości taborów. Przykładem uzależnienia tempa 
marszu od przepraw była zrealizowana w trakcie marszu z obozu sokalskiego pod 
beresteczko koncepcja jana kazimierza, która zakładała rozdzielenie taborów na 
trzy grupy marszowe, co miało przyspieszyć pochód wojsk, jednak z  powodu 
chaosu komunikacyjnego oraz występowania mgły nie przyniosła ona oczekiwanych 
skutków9, a odległość z sokala pod beresteczko, która nie przekraczała 70 kilo-
metrów, pokonana została w 7 dni10. 

Problemem odnotowywanym w  źródłach są również trudności w  przeprawach 
przez rzeki o błotnistych brzegach11. w okresie wiosenno-letnim nadmierne za-
leganie błota na brzegach rzek powiązane było z okresowym podwyższeniem się 

Źródła dostępne dla kampanii berestecko-białocerkiewskiej odnotowują pełen 
kalendarz zmian pogodowych na przestrzeni kwietnia–listopada 1651 r.  
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poziomu wód, spowodowanym roztopami śniegu oraz deszczami w rejonach gór-
skich. było to skutkiem deszczowo-śnieżnego reżimu opadowego Dniestru, bohu 
oraz ich dopływów.

trudności związane z pokonywaniem rzek przez armie rzeczypospolitej były rów-
nież rezultatem celowych działań kozaków. andrzej Miaskowski, stolnik halicki, 
relacjonował w liście z obozu pod sokalem, z dnia 10 czerwca: 

chmielnicki […] w Ukraine i ku Dnieprowi i dlatego cofnął się do wiśniowiec, popso-
wawszy i psując przeprawy wszystkie, a mianowicie groble przekopywając, którędyby nam 
za nim, albo ku niemu droga przypaść miała12.

Najlepiej poświadczonymi w  źródłach zjawiskami pogodowymi są informacje 
o opadach atmosferycznych. Dla kampanii berestecko-białocerkiewskiej 1651 r. 
występuje wiele wzmianek źródłowych dotyczących intensywnych opadów desz-
czu od 30 czerwca do końca sierpnia. 

rankiem 30 czerwca 1651 r. do godziny ósmej13 lub dziesiątej14 nad polem bitwy 
beresteckiej unosiła się mgła15, która uniemożliwiła obu walczącym stronom rozpo-
częcie działań zaczepnych. konieczność oczekiwania na poprawę przejrzystości po-
wietrza umożliwiła janowi kazimierzowi rozstawienie armii polsko-litewskiej w szyku 
holenderskim. Manewr ten w walnym stopniu przyczynił się do zwycięstwa wojsk 
rzeczypospolitej w trzydniowym starciu. w diariuszu jakuba Michałowskiego oraz 
w relacji z wojny pod beresteczkiem znajdują się informacje o specyficznym zapachu 
i kolorze mgły, co autorzy powyższych zapisów uznali za skutek czarów.

Ze zwiększonymi opadami deszczu armia rzeczypospolitej musiała zmierzyć się 
w  trakcie oblężenia taboru kozackiego po bitwie pod beresteczkiem w  dniach 
1–10 lipca 1651  r. Pomimo faktycznego stanu oblężenia, do bezpośrednich 
starć pomiędzy kozakami a wojskami polskimi dochodziło kilkakrotnie. sytuacja 
pogodowa miała niebagatelne znaczenie w trakcie prób wyrwania się strony kozac-
kiej z oblężenia, szczególnie w przypadku planowanych nocnych szturmów. Na te 
niesprzyjające warunki atmosferyczne narażeni byli wartownicy16. Powodowało to 
znaczy spadek ich czujności, zwłaszcza że z ich służbą nieodmiennie wiązało się 
zmęczenie. brak należytej ostrożności poskutkował przedarciem się oddziału ko-
zackiego do obozu polsko-litewskiego w nocy z 2 na 3 lipca i nieudaną próbą 
zdobycia szańca chroniącego most przez Plaszówkę17.
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Przed pozbawieniem Filona Dziedziały urzędu hetmana 
nakaźnego oraz próbą przerwania oblężenia, w dniach 5, 
7 i  9 lipca wojska kozackie usiłowały zaatakować oba 
polskie obozy18. w nocy z 4 na 5 lipca powstańcy pla-
nowali szturm na obóz polski, jednak ostrożność kadry 
dowódczej strony polskiej oraz jasna i  bezchmurna noc 
uniemożliwiły działania zaczepne19. Natomiast atak na 
umocnienia polskie, planowany w  dniach 7 i  9 lipca, 
nie doszedł do skutku między innymi z powodu silnych 
opadów deszczu. Za odstąpieniem od działań zaczep-
nych przemawiać mogła obniżona przejrzystość powietrza, 
a  także jego wysoka wilgotność prowadząca do zamo-
czenia prochu strzelniczego, a  w  konsekwencji wyższej 
zawodności broni strzeleckiej. 

skutkiem opadów atmosferycznych był również pod-
wyższony poziom wody w  Plaszówce i  zalegające na 
jej brzegach duże ilości błota, które w znaczący sposób 
przyczyniły się do zdobycia taboru kozackiego. w wyni-
ku paniki, jaka wybuchła w oblężonym taborze, wielu ko-
zaków rzuciło się do ucieczki. Z powodu usytuowania sił 
kozackich w bezpośredniej bliskości rzeki Plaszówki oraz otaczających ją bagien wielu 
uciekających i oblężonych poniosło śmierć, topiąc się w trakcie prób przedostania 
się przez jedną z trzech przepraw20. Dość wąskie brody zmuszały pospieszające za 
uciekinierami wojsko polsko-litewskie do przekraczania rzeki w szeregu, „koń za ko-
niem”21, i dlatego pogoń za kozakami straciła na impecie, umożliwiając przeciwnikom 
ucieczkę. Po opuszczeniu pola walki Zaporożcy najczęściej ukrywali się w  lasach, 
chrustach lub na bagnach, gdzie jednak strona polska urządzała na nich „obławy”22.

Po batalii beresteckiej jan kazimierz postanowił kontynuować działania przeciwko 
kozakom, jednak z powodu negatywnej postawy pospolitego ruszenia monarcha za-
decydował o swoim powrocie do warszawy oraz o oddaniu komendy nad wojskiem 
hetmanom. 18 lipca król opuścił stacjonującą w krzemieńcu armię polsko-litewską, 
jednak niekorzystne warunki atmosferyczne znacznie utrudniły mu powrót do stolicy. 
jak podaje w swoim diariuszu jakub Michałowski, 19 lipca 1651 r. monarcha wraz 
z dworem i chorągwiami przybocznymi wyruszył z brodów, a w godzinach wieczor-
nych stanął na noc w białym kamieniu. Pamiętnikarz podaje informacje o całodobo-

jan kazimierz osobiście dowodził armią polsko-
-litewską pod beresteczkiem. tu król na portrecie 
pędzla Daniela schultza
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wych opadach deszczu, a także źle przebiega-
jącej podróży. opady miały miejsce również 
w  trakcie dwóch następnych dni. 20  lipca 
jan kazimierz pozostawił wozy i dwór w Gli-
nianach, natomiast wieczorem dnia 21 lipca 
znalazł się we Lwowie23. odległość pomię-
dzy wyżej wymienionymi miejscowościami 
wynosi w linii prostej około 90 km i została 
pokonana w 4 dni. 

tymczasem armia koronna 19 lipca znajdo-
wała się pod jampolem24, gdzie stała obo-
zem cztery dni. 25 lipca, po przekrocze-
niu Horynia w  odległości mili od jampola 
w  kierunku wschodnim, nastąpiło rozdzie-
lenie wojsk rzeczypospolitej na trzy części. 
Podyktowane było to  koniecznością przy-
spieszenia tempa marszu oraz łatwiejszego 
zdobywania żywności w  obrębie poszcze-
gólnych oddziałów. Do Lubaru poszczególne 
oddziały armii koronnej przybyły 3 sierpnia. 
Licząca w linii prostej 110 km droga poko-
nana została w 10 dni. Znaczne opóźnienie 
w  marszu spowodowane było padającymi 

w okresie od 30 lipca do 4 sierpnia 1651 r.25 ulewnymi deszczami. Na prędkość 
przemieszczania się wpłynął także zły stan fizyczny armii, spowodowany kłopotami 
z zaopatrzeniem, chorobami i licznymi stratami w koniach. wpływ gwałtownych 
deszczów, niepogód oraz błotnistych przepraw na powolne poruszanie się wojska 
zauważa także w swoim pamiętniku Mikołaj jemiołowski26.

w liście andrzeja Miaskowskiego do królewicza karola Ferdynanda z 18 sierpnia 
widnieje informacja o gwałtownej zmianie pogody. Po zdobyciu Pawołoczy szpica 
przednia oraz oddziały woluntarskie dokonały rabunku miasteczka oraz niszczenia 
zrabowanej żywności. Miaskowski uskarża się w szczególności na zniszczenie za-
pasów trunków:

atak husarii, aleksander orłowski
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W trakcie batalii białocerkiewskiej opady atmosferyczne w znaczny sposób 
przyczyniły się do finalizacji rokowań pomiędzy obiema stronami konfliktu.  

w samej piwnicy 24 beczek wina, czego wypić nie mogli, rozsiekali, a po innych jako wiele 
miodów, gorzałek popsowano, końca i liczby nie masz. a my teraz w te gorąca łakniemy 
bez napojów27. 

Potwierdzeniem informacji o upałach może być również informacja o burzy z pio-
runami, zawarta w diariuszu obozowym pod datą 16 sierpnia28. 

w trakcie batalii białocerkiewskiej opady atmosferyczne w znaczny sposób przy-
czyniły się do finalizacji  rokowań pomiędzy obiema stronami konfliktu. rzęsisty 
deszcz padający 25 i 26 września uniemożliwił przebieg dalszych walk pomię-
dzy wojskiem kozacko-tatarskim a  armią polsko-litewską. opady atmosferyczne 
były również doskonałą wymówką dla hetmana kozackiego, który użył argumentu 
„srogiego deszczu”, aby usprawiedliwić późne wysłanie poselstwa z  deklaracją 
pokojową. jednym z czynników, które przekonały dowództwo polsko-litewskie 
o beznadziejności sytuacji, w jakiej znalazło się wojsko, oraz o konieczności dopro-
wadzenia rozmów pokojowych do końca, była śmierć około 300 żołnierzy pie-
choty cudzoziemskiej, spowodowana między innymi wychłodzeniem wynikającym 
z jesiennych temperatur oraz opadów atmosferycznych29.

jak zostało wspomniane wcześniej, bezpośrednim skutkiem zmian klimatycznych 
był również niedostatek pożywienia, szczególnie uciążliwy dla armii prowadzącej 
działania wojenne. Mógł być on skutkiem uwarunkowań o podłożu czysto natural-
nym (susze, powodzie, ostre zimy), celowych działań ludzi (niszczenie zasiewów 
przez armię przeciwnika) lub złej organizacji zaplecza aprowizacyjnego w samej ar-
mii. oczywiście, niedostatek pożywienia dla żołnierzy był najczęściej wypadkową 
trzech wymienionych wyżej czynników. 

Problem głodu trapiącego armie starego i nowego zaciągu pojawia się przed formal-
nym rozpoczęciem kampanii berestecko-białocerkiewskiej, jeśli za takowe przyjmie 
się wyruszenie z warszawy króla jana kazimierza. informacje o niedostatku żyw-
ności widnieją już w  diariuszu stanisława oświęcima pod datą 20 marca, gdy 
w trakcie oblężenia winnicy zaistniała konieczność relokacji wojska spowodowana 
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ogołoceniem z  żywności okolic miasta. Nieprzemyślaną decyzją hetmana polnego 
Marcina kalinowskiego było pozostawienie części taborów w winnicy. to działanie 
przyspieszyć miało przemieszczanie się wojska, jednak okupione zostało spadkiem 
morale w oddziałach starego zaciągu, zmęczeniem i głodem wśród żołnierzy30. Po 
wydaniu przez kalinowskiego rozkazu o opuszczeniu przez kwarcianych leż i koncen-
tracji w okolicach kamieńca Podolskiego żołnierze gorączkowo skupowali prowiant. 
jak podaje stanisław oświęcim, ceny żywności były jednak wyjątkowo wysokie31. 
ryzykownym posunięciem hetmana polnego było niewątpliwie wydanie rozkazu 
o spaleniu reszty wozów taborowych pod Pomorzanami 13 maja 1651 r. Decyzja 
o udaniu się do sokala komunikiem na pewno przyspieszyła marsz, jednak okupiona 
była znacznymi stratami w ludziach i koniach, a także zmęczeniem żołnierzy. 

Zły stan wojska starego zaciągu odnotowany został także w liście księdza andrzeja 
trzebickiego do arcybiskupa, najprawdopodobniej prymasa Macieja łubieńskie-
go32. w korespondencji podane zostały informacje o głodzie trapiącym wojsko 
starego zaciągu, ze  szczególnym uwzględnieniem piechoty. Nadawca informuje 
również o cenach artykułów żywnościowych w obozie: „Drogość tu wielka: beczka 
piwa po fl.[orenów] 12, a korzec owsa po fl. 29, korzec żyta po fl. 30”33. 
o drożyźnie w obozie beresteckim informuje natomiast autor relacji o bitwach 
beresteckiej i  łojowskiej, napisanej w  języku niemieckim. 1/3 bochenka chleba 
kosztowała według autora 30 groszy, beczka piwa – 4 rikstalary, a kubek wina 
węgierskiego – 6 rikstalarów34. w 1651 r. we Lwowie beczka piwa kosztowała 
140 groszy, czyli 4,6 florena lub 1,5 rikstalara35, a garniec wina – 4 floreny36. 
cena korca owsa w drugim kwartale 1651 r. wynosiła 24 floreny37, a cena korca 
żyta w 1649 r. – 19,6 florena38. Można więc wnioskować o niewielkim wzroście 
cen zbóż. ceny trunków podniosły się natomiast o około 300%. Powiązane było 
to najprawdopodobniej z podwyższonym popytem na napoje alkoholowe, których 
spożycie spowodowane było względami sanitarnymi.

Między innymi ze względu na uwarunkowania sanitarno-epidemiologiczne i do-
stępność żywności oraz wody, 13 czerwca w gronie dowództwa polskiego zapa-
dła decyzja o zmianie miejsca usytuowania obozu. Przedłużający się pobyt wojska 
pod sokalem, spowodowany koniecznością oczekiwania na przybycie chorągwi 
starego zaciągu oraz wojsk pospolitego ruszenia, prowadził do ogołocenia okolicy 
z  żywności. Podyktowane było to celową działalnością wojsk kozackich, pro-
wadzącą do spustoszenia wołynia i Polesia z żywności, a także zabieraniu przez 
nie bydła. Działania te miały na celu ogłodzenie armii koronnej. Do spustoszenia 
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ziemi wołyńskiej doprowadził także rozkaz wydany stronie polskiej, pozwalający 
na „wolne wszędzie branie” i szturmowanie szlacheckich domów i zameczków39.

9 czerwca pod beresteczko wysłany został podjazd dowodzony przez chorążego 
koronnego aleksandra koniecpolskiego, którego celem były działania rekonesanso-
we. wymarsz armii polsko-litewskiej miał miejsce 15 czerwca. Przed wyruszeniem 
armii rzeczypospolitej, 9 czerwca zostały wydane rozkazy o zbieraniu żywności 
i paszy dla koni na poczet dalszej kampanii40. 19 czerwca wojsko stanęło nad 
styrem w okolicach beresteczka, natomiast przeprawy przez rzekę miały miejsce 
21, 23 i 25 czerwca. 

Usytuowanie obozu i  przyszłego pola bitwy miało wybitny walor strategiczny, 
znajdowało się bowiem w widłach rzek Plaszówka i styr. Pozycje wojsk rzeczypo-
spolitej osłaniane były również przez las i bagna, natomiast przez miasto berestecz-
ko przechodziły główne szlaki komunikacyjne w głąb korony. Dodatkowym wa-
lorem umiejscowienia obozu była zasobność okolic beresteczka w paszę dla koni. 

w  trakcie marszu pod beresteczko największy spadek liczebny odnotowano 
w  przypadku piechoty autoramentu cudzoziemskiego, którego przyczyną były 
liczne dezercje oraz śmierć głodowa. brak żywności był bardzo odczuwalny, żoł-
nierze zmuszeni byli z tego powodu do spożywania padliny końskiej41. w liście 
Świeżawskiego do olbrachta Giżyckiego, stolnika wieluńskiego, występuje zapis 
dotyczący skrajnego wyczerpania piechoty spowodowanego głodem:

Między piechotą cudzoziemską bardzo siła chorych, umiera tego nie mało, a insi dla głodu 
do żadnej rzeczy non sunt habiles [nie są nawykli], bo wiatr nimi powiewa. Dłużej tego 
jeśli będzie, siła ubędzie piechoty42. 

Podczas postoju wojsk polsko-litewskich pod beresteczkiem w kwestii aprowizacji 
dużym wsparciem dla głodującej armii były niewątpliwie łupy, dostarczone do obozu 
przez podjazd chorążego koronnego aleksandra koniecpolskiego po zdobyciu oły-
ki43. sam podjazd miał na celu odbicie z rąk kozackich majętności kanclerza wielkiego 
litewskiego albrychta stanisława radziwiłła. wedle ustaleń romualda romańskiego, 
przed samą bitwą berestecką wsparciem aprowizacyjnym dla armii koronnej były 
stada bydła, przypędzone do obozu wraz z powracającym 27 czerwca podjazdem 
dowodzonym przez sędziego wojskowego stefana czarnieckiego44. aprowizacja 
wojsk polskich uległa znacznej poprawie po zdobyciu taboru kozackiego 10 lipca 
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1651 r. Dla zdobywców szokujące było również pozostawienie przez uciekających 
w panice kozaków gotowej do spożycia żywności45. 

tymczasem niecałe dwa tygodnie po zdobyciu taboru przez wojska polsko-litew-
skie, po opuszczeniu armii przez króla, sytuacja, w jakiej znaleźli się dowodzeni 
przez hetmanów żołnierze, uległa pogorszeniu. w  trakcie marszu ku pozycjom 
kozackim, przemieszczające się oddziały znalazły się na ogołoconym z  żywności 
obszarze w okolicach jampola. brak pożywienia, w przeciwieństwie do traw dla 

koni, był skutkiem zniszczenia tych terenów w trakcie poprzednich kampanii wo-
jennych, małego zagęszczenia osadniczego, a  także rujnujących rolnictwo zmian 
klimatycznych w latach wcześniejszych. Hetman wielki koronny w liście do monar-
chy informuje o licznych przypadkach śmierci głodowej wśród piechoty i dragonii. 
Mikołaj Potocki pisze również w korespondencji o szeregu podjętych przez niego 
działań, mających na celu poratowanie „ludu ognistego”46. 

obszerną relację o złej sytuacji w armii zdaje również andrzej Miaskowski w liście 
do kanclerza andrzeja Leszczyńskiego z 26 lipca 1651 r. Zawarte są w nim in-
formacje o braku jakichkolwiek osiedli ludzkich w okolicach jampola, które zdolne 
byłyby wyżywić znajdujące się na tym terenie wojsko. Pustka osadnicza znajduje 
również potwierdzenie w  liście do kanclerza Leszczyńskiego autorstwa hetmana 
wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego47. obie relacje, napisane w tym samym 
dniu i kierowane do tego samego adresata, pochodzą z dwóch różnych miejsc. 
wiązało się to prawdopodobnie z  przebywaniem nadawców korespondencji 
w dwóch z trzech korpusów, na jakie została podzielona armia koronna. w trak-
cie przemarszu wojsk, pod jampolem występowały także trudności w pozyskaniu 
dobrej jakości wody pitnej48.

Miaskowski informuje kanclerza o złej sytuacji piechoty, która z racji braku mąki 
została zmuszona do spożywania prażonego zboża. Najbardziej uderzającą in-
formacją zawartą w korespondencji wydaje się być doniesienie o antagonizmach 
pomiędzy piechotą i kawalerią, powodowanych kradzieżą i zabijaniem koni na 
mięso przez żołnierzy wojsk pieszych. według listu sytuacja aprowizacyjna woj-

W zachowaniu żołnierzy uderza także marnotrawstwo zdobytej żywności, rozbijanie 
beczek z napojami bądź palenie zebranego lub stojącego na polach zboża. 
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ska w trzeciej dekadzie lipca 1651 r. była na tyle tragiczna, iż brak żywności 
odczuwali także kupcy ciągnący za wojskiem. według Miaskowskiego brakowa-
ło nawet chleba, którego ceny w okresie wcześniejszym sięgały nawet kilkunastu 
talarów49. 

4 sierpnia 1651  r. nastąpiła eskalacja negatywnych zjawisk meteorologicznych 
oraz klęski głodu. wysoka umieralność żołnierzy spowodowana była kumulacją 
trwających niemal tydzień ulewnych deszczy, niskiej temperatury powietrza, skraj-
nego wycieńczenia głodem oraz trwającymi około czterech (w przypadku wojsk 
nowego zaciągu) lub pięciu (wojska starego zaciągu Marcina kalinowskiego) 
miesięcy działaniami wojennymi50. w diariuszu obozowym opisującym kampanię 
białocerkiewską znajdują się informacje o wysokiej umieralności piechoty. również 
w liście do królewicza karola Ferdynanda z 10 sierpnia andrzej Miaskowski za-
warł kolejne informacje o braku żywności na ziemiach ukrainnych51. 

Po 10 sierpnia nastąpiła znaczna poprawa zaopatrzenia armii rzeczypospolitej 
w żywność52. wojsko przeszło bowiem przez ustanowioną w traktacie zborowskim 
granicę i znalazło się na ziemiach uznawanych przez stronę kozacką za swoje. Nie 
bez znaczenia wydaje się być również pora roku, gdyż oddziały polsko-litewskie 
znalazły się w okolicach Machnówki w porze żniw. reakcją wygłodzonych żołnie-
rzy na dużą ilość żywności i swoisty dobrostan mieszkańców kijowszczyzny było 
gwałtowne plądrowanie zdobywanych miasteczek, jak miało to miejsce w przy-
padku Pawołoczy53 lub trylis54. w zachowaniu żołnierzy uderza także marnotraw-
stwo zdobytej żywności, rozbijanie beczek z  napojami bądź palenie zebranego 
lub stojącego na polach zboża55, jak chociażby w trakcie przebywania armii pod 
chwastowem. samo zdobycie Pawołoczy było w gruncie rzeczy działaniem samo-
wolnym, ponieważ niechronione miasteczko należące do dóbr jana Zamoyskiego 
zrabowane zostało przez oddziały szpicy przedniej i  przebywające wraz z  nimi 
niesubordynowane grupy wolontariuszy56.

w  toku dalszej kampanii wojennej wojsko dowodzone przez hetmanów koron-
nych przeważnie nie napotykało na trudności aprowizacyjne. jedyną uciążliwo-
ścią, z jaką musiała radzić sobie polska czeladź, była konieczność mielenia zboża 
i wypieku chleba. Dla pachołków niebezpieczeństwo stanowiły przede wszystkim 
wyprawy aprowizacyjne, w trakcie których narażeni byli na atak kozaków lub chło-
pów ruskich. co ciekawe, w przypadku bezpośredniego spotkania czeladzi pol-
skiej ze stroną kozacką to ci ostatni mieli świadomość istnienia prawa zakazującego 
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picownikom niszczenia wsi, podpalania pól i pasiek. było to najprawdopodobniej 
odniesienie do artykułów hetmańskich traktujących jako kradzież wybieranie miodu 
lub wosku z pasiek pszczelich, zakazujących konfiskat towarów kupieckich, czynie-
nia szkód w karczmach i młynach57.

adresatami kozackiej agresji, w przypadku bezpośrednich spotkań, byli w szczegól-
ności żołnierze autoramentu cudzoziemskiego. w przypadku opisanym w diariuszu 
obozowym niemiec został przez kozaków pobity kolbami samopałów, wyrwane 
zostały mu także włosy z głowy. argumentacją takiego postępowania była szeroko 
pojęta „obcość” żołnierza piechoty cudzoziemskiej oraz „psucie nieswojej ziemi”58.

Na atak w trakcie wypraw aprowizacyjnych lub pozyskiwania furażu polska cze-
ladź narażona była także ze strony tatarów. w przypadku zdobywania trawy, 
często pomimo wyraźnych zakazów ze strony króla lub hetmanów, uprowadzenie 
groziło nie tylko czeladzi, ale i koniom59. Najbardziej jaskrawym przykładem zła-
mania rozkazów królewskich, zakazujących wyprowadzania koni „na paszę”, była 
sytuacja, która miała miejsce w obozie pod beresteczkiem 28 czerwca, kiedy to 
czambuł tatarski napadł na pasące się konie oraz pilnującą je czeladź. wydarzenie 
to zainicjowało walki pomiędzy wojskiem polsko-litewskim a sprzymierzoną armią 
kozacko-tatarską. 

Ponowne problemy z aprowizacją pojawiły się natomiast podczas rokowań poko-
jowych pod białą cerkwią, kiedy to obóz wojsk polsko-litewskich otoczony był 
przez przeważające siły przeciwnika, a  lotne czambuły tatarskie uniemożliwiały 
czeladzi zdobycie pożywienia i paszy dla koni. Problemem była również niewy-
starczająca ilość żywności w okolicy. w relacji Mikołaja Potockiego do andrzeja 
Leszczyńskiego hetman wielki koronny zaznacza, że większość zbóż i paszy dla koni 
zniszczona została przez kozaków, natomiast wysoka umieralność żołnierzy spo-
wodowana głodem jest winą braku zorganizowanego systemu aprowizacji, braku 
żywności wśród bazarników. Potocki zaznacza również, że sama kadra dowódcza 
doświadczała skutków niedożywienia60.

Niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz niedostatek prowiantu i paszy dla koni 
w  sposób znaczny wpłynęły na przebieg kampanii berestecko-białocerkiewskiej. 
obfite i długotrwałe opady deszczu prowadziły do znacznego spowolnienia tem-
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abstractum

Caeli status in longo et brevi temporis spatio, frumentationes, fames aliaque talia magni 
semper ad successus bellorum erant momenti. sic quoque factum est in expeditione illa anni 
1651, in qua pugnatum erat ad oppida beresteczko et biała cerkiew. in commentatione 
praesente requisitae sunt condiciones caeli et frumentationis, quae plurimum addiderunt 
belli gerendi difficultatis in bello illo rebellionis chmielnickiensis anni 1651, ex quo exer-
citus Polonici et Luthuanici victoriam reportaverunt.

Verba cardinalia: fames, caeli status, tempestas, frumentationes, consumptio exercituum 
per morbos famemque

summary

persistent adverse weather conditions, the issues with food and water supplies and the 
problem of famines were one of the most significant factors that had a profound effect 
on the outcomes of military campaigns through the ages. they had a great influence on 
the battles of berestechko and bila tserkva in 1651 as well. the article examines how, 
during this particular campaign of the khmelnytsky Uprising, exceptionally harsh weather 
conditions and lack of supplies eventually led to the victory of the Polish-Lithuanian forces.

key words: famine, climate, weather, provisions, mortality rate among soldiers

К рат К о е  с о д е р ж а н и е

долгосрочные атмосферные условия, погода, снабжение продуктами питания, а также 

проблема голода это важнейшие из факторов определяющих успех военных действий 

на протяжении столетий. их роль была значимой также во время берестецко-белоцер-

ковской кампании 1651 года. В настоящей  статье исследованы были погодно-продоволь-

ственные обстоятельства, которые принесли результат в виде особенно сложных условий 

во время польско-литовского похода против восстанцев Богдана Хмельницкого.

Ключевые слова: военная история, древнепольское военное дело, Фльориан Зебжидов-

ски, Ян тарновски
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A n t y k o m u n i z m
w myśLI PoLItyczneJ  
Józefa macKIewIcza

trudno wskazać, gdzie i kiedy Józef mackiewicz po raz pierwszy zetknął się 
z  ideologią rewolucyjną. niewątpliwie jako syn „potomstwiennych dworian 

wilenskoj guberni”1 Imperium Rosyjskiego, poddany cesarskiej wysokości miko-
łaja II oraz uczeń szkół rosyjskich, urodzony w roku 1902, musiał mieć styczność 
z propagandą komunistyczną jeszcze przed rewolucją październikową. na pewno 
pierwszym poważniejszym kontaktem wówczas szesnastoletniego wilnianina z ko-
munistami i ich ideologią był udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Przyszły pisarz 
zgłosił się na ochotnika do powstającego w Łapach wojska Polskiego 1 stycznia 
1919  r.2 i walczył przez większość czasu trwania działań zbrojnych3. Udział 
w młodym wieku w wojnie z bolszewikami miał niewątpliwie duże znaczenie dla 
późniejszej twórczości autora Kontry. należy zgodzić się z Grzegorzem eberhard-
tem, który stwierdził, że:

osobisty udział w walkach frontowych […] ma decydujący wpływ na wartość, jakość 
późniejszej relacji. w przypadku mackiewicza […] udział w wojnie ukształtował jego naj-
ważniejsze, najcenniejsze cechy twórcy, publicysty: upór i konsekwencję. ale po pierwsze: 
hierarchię wartości. a więc: wierność prawdzie. I będzie ona przestrzegana przez niego 
przez całe życie. Rzec należy – z iście wojskową dyscypliną4.
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Bez wątpienia początków mackiewiczowskiej niechęci do komunizmu oraz jego 
negatywnej percepcji należy szukać w doświadczeniach z czasów wojny polsko-
-bolszewickiej oraz refleksji nad nimi. trzeba jednak postawić pytanie: czy już 
wówczas mackiewicz, nie ukończywszy jeszcze dwudziestu lat, był tak zawziętym 
wrogiem komunizmu jak w późniejszym okresie? w wojsku zetknął się z rosyjskimi 
i kozackimi oddziałami walczącymi po polskiej stronie. zdaniem wacława Lewan-
dowskiego owe kontakty uzmysłowiły wilnianinowi, że bolszewizm nie jest wy-
tworem narodowym rosyjskim, lecz czymś ponadnarodowym, co należy, zawierając 

porozumienia ponadnarodowe, solidarnie zwalczać5. toruński badacz twierdzi, 
że przejście przyszłego pisarza do oddziału braci Dąbrowskich, znanych z twar-
dych antybolszewickich poglądów, świadczy o tym, że był on już wtedy zdecy-
dowanym wrogiem rewolucji6. trudno dziś orzec, czy powodem zmiany jednost-
ki przez autora Drogi donikąd były skrystalizowane poglądy antykomunistyczne 
czy raczej chęć służenia z bratem Stanisławem, który również walczył w oddziale 
sławnych zagończyków7. a może motywacja mackiewicza była zupełnie inna? 
Jakkolwiek doświadczenia z okresu wojny polsko-bolszewickiej były początkiem 
i jedną z podstaw mackiewiczowskiej sowietologii, trudno oczekiwać od młodego 
ułana integralnej wizji komunizmu, jaką prezentował dojrzały pisarz i publicysta. 
Po wojnie autor zwycięstwa prowokacji współpracował z wileńskim dziennikiem 
konserwatywnym „Słowo”, którego redaktorem naczelnym i wydawcą był jego 
starszy brat Stanisław. w publicystyce z  tego okresu mackiewicz dużą uwagę 
poświęcał związkowi Sowieckiemu i jego działaniom8. Relacjonował proces po-
kazowy angielskich inżynierów, doskonale zdając sobie sprawę z jego fikcyjności. 
oskarżeni, choć niewinni, otwarcie przyznawali się do niepopełnianych czynów. 
całość toczyła się zgodnie z życzeniem partii komunistycznej:

aparat sądu w Sowietach jest specjalnie przystosowany do wspaniałych inscenizacji […]. 
Samooskarżanie podsądnych jest nazbyt wyraźne. Dziecko zrozumie, że w  tym wylewie 
skruchy, nie ma ziarnka szczerości. Przymus, terror. wszystko dzieje się według z  góry 
uplanowanej reżyserii […]. Każdy sąd sowiecki z góry postanawia o winie oskarżonych9.

Bez wątpienia początków Mackiewiczowskiej niechęci do komunizmu oraz 
jego negatywnej percepcji należy szukać w doświadczeniach z czasów wojny 
polsko-bolszewickiej oraz refleksji nad nimi.
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w  owym tekście mackiewicz odnotował również fakt, że sowieckie metody 
śledcze działają tak samo na anglików – ludzi zachodu, jak na Rosjan – ludzi 
wschodu. autor Kontry alarmował, że obywatele sowieccy głodują10, informując 
jednocześnie o ucieczkach z państwa komunistycznego11. Przeprowadził wywiad 
z wypuszczonym w ramach polsko-sowieckiej wymiany szpiegów białoruskim poetą 
i działaczem narodowym franciszkiem olechowiczem – więźniem łagru na wy-
spach Sołowieckich, który opowiadał o komunistycznym systemie sprawiedliwości 
i więziennictwa12. wilnianin przedstawiał wdrażanie kolektywizacji, czemu opierali 
się chłopi, także ci, którzy w czasie rewolucji walczyli w armii czerwonej. Po-
kazywał, że dzieci uczone są w związku Sowieckim, aby dla dobra partii stawać 
przeciw swoim rodzicom, co budziło jego przerażenie:

Strach pomyśleć, własnego dziecka trzeba się bać, matka go piersiami wykarmiła, a on po 
10-ciu latach szpieg i prowokator, własnych rodziców do turmy chce wsadzić!13

Jeszcze przed drugą wojną światową mackiewicz zauważał, że system komuni-
styczny jest zupełnie nową, dotychczas niespotykaną jakością w światowej poli-
tyce. alarmował, iż oficjalne, pokojowe deklaracje Sowietów są nic niewartymi 

fragment strony tytułowej wileńskiego „Słowa”, redagowanego  
m.in. przez Józefa mackiewicza, z 18 września 1939 r. wraz z artykułem 
otwierającym numer informacją o wkroczeniu armii czerwonej do Polski
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frazesami. wskazywał, że bolszewicy zawsze i wszędzie postępują tak, jak im jest 
w danej chwili wygodnie, respektując porozumienia międzynarodowe tylko wtedy, 
gdy muszą14. Dostrzegał zagrożenia płynące z działalności partii komunistycznych, 
które szpiegują na rzecz moskiewskiej centrali15. wskazywał, jak Sowieci rozgry-
wają cerkiew prawosławną, jednocześnie zwalczając ją i wykorzystując jej organy 
do własnych celów:

cynizm taktyki bolszewickiej polega na tym, że nie uznając żadnej religii i prześladując ją 
niemiłosiernie w granicach SSSR, posługuje się jednocześnie autorytetem tej religii dla celów 
swej polityki16.

w tekście dotyczącym zatargu chińsko-sowieckiego zauważał, iż państwo komuni-
styczne z natury swej konstrukcji będzie się mieszało w sprawy wewnętrzne innych 
państw, co jest w pojęciu stosunków dyplomatycznych nie do przyjęcia. Już wtedy 
argumentował za tym, aby wszystkie państwa świata wespół walczyły ze związkiem 
Sowieckim17. Poglądy mackiewicza na temat komunizmu były skrystalizowane już 

w okresie pracy w wileńskim „Słowie”18. w artykule z 1936 roku „Bierzmy przy-
kład z cichego Donu”19 zawarł wiele tez swojej powojennej sowietologii. Stwierdzał 
tam, że komunizm jest obcy cywilizowanemu światu, stanowi dla niego śmiertelne 
zagrożenie, jego istota nie ulega zmianie, a egzystencja bolszewizmu, którego celem 
jest wszechświatowa rewolucja, powoduje permanentną wojnę między związkiem 
Sowieckim a resztą świata. Kompromis z komunistami jest nie do zaakceptowania, 
gdyż przybliżałby ich do zwycięstwa. Dlatego trzeba z nimi walczyć na śmierć i ży-
cie, solidarnie odstawiając interesy klasowe czy narodowe na plan dalszy20. nie 
należy więc mówić o ewolucji, a raczej ugruntowaniu opinii wilnianina pod wpływem 
doświadczeń okupacji sowieckiej21. nie jest jednak pewne, kiedy doszło do krysta-
lizacji jego poglądów na temat komunizmu. zapewne kształtowały się pod wpływem 
doświadczeń z czasów rewolucji październikowej i wojny polsko-bolszewickiej, oraz 
refleksji nad nimi. nie bez wpływu była także refleksja nad działalnością aparatu pań-
stwowego związku Sowieckiego i jego ustrojem, formowana na podstawie informacji 
docierających zza wschodniej granicy II RP.

Poglądy Mackiewicza na temat komunizmu były  
skrystalizowane już w okresie pracy w wileńskim „Słowie”.
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znalazłszy się w 1940 roku pod sowiecką okupacją, Józef mackiewicz podjął 
decyzję o  zmianie zawodu22. nie chcąc pracować w  gazetach komunistycz-
nych, w których byłby zmuszony do wpisywania się w schematy propagandowe, 
został drwalem i  furmanem wozu ciężarowego. Dla niego uprawianie dzienni-
karstwa było nieodłącznie związane z szukaniem prawdy i wolnością polemiki. 
Dlatego też nie chciał dopomagać w komunizacji Litwy. zdecydował się na to, 
czego wielu polskich inteligentów pod okupacją sowiecką nie potrafiło zrobić. 
nie zgodził się, aby kosztem podjęcia współpracy z reżimem komunistycznym, 
zachować wyższy status społeczny23. owa sytuacja znalazła odzwierciedlenie 
w pierwszej powieści wilnianina – Drodze donikąd, na której mocno zaciążyły 
jego doświadczenia z okresu sowieckiej okupacji wileńszczyzny. Główny bo-
hater książki, Paweł, jest polskim inteligentem, któremu w warunkach komuni-
stycznej okupacji zaproponowano pracę polegającą na przerabianiu klasyków 
literatury na potrzeby sowieckiego teatru. Początkowo zastanawiał się nad tym. 
Próbował nawet coś napisać. Jednak w końcu zrezygnował z tego, o czym prze-
sądziło z jednej strony to, iż taka praca była sprzeczna z jego naturą, a z drugiej 
namowy żony24.

w  1943  roku, po odkryciu grobów katyńskich, mackiewicz pojechał na za-
proszenie niemców, mając zgodę aK, na miejsce. Po powrocie złożył raport 
podziemnym władzom w warszawie oraz, za ich zgodą, udzielił wywiadu nie-
mieckiej polskojęzycznej gazecie wydawanej w wilnie25. osobiste zetknięcie się 
z komunistycznym systemem oraz uczestnictwo w ekshumacjach katyńskich musiały 
ugruntować poglądy kontrrewolucyjne wilnianina26.

MackiewiczowSka Sowietologia

U podstaw mackiewiczowskiej sowietologii stały, obok wymienionych osobistych 
doświadczeń autora Kontry związanych z komunizmem oraz refleksji nad nimi, ab-
solutny stosunek do prawdy27 i umiłowanie wolności28, którym komunizm kładł 
kres. zawód pisarza i publicysty był dla wilnianina nierozerwalnie związany z obo-
wiązkiem świadczenia o prawdzie29. wolność mówienia o tym, o czym tylko ktoś 
zechciał napomknąć, stanowiła dla mackiewicza niezbywalne prawo jednostki oraz 
kryterium oceny systemów politycznych30. zdaniem pisarza, do prawdy można 
dotrzeć tylko poprzez wolne, niczym niezakłócone ścieranie się myśli i stanowisk. 
w ustroju sowieckim, gdzie każdy element rzeczywistości podlegał ścisłej kontroli 
partii komunistycznej, ponieważ musiał służyć jej interesom, wszelka wolna dyskusja 
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była po prostu niemożliwa. Dlatego komunizm jako taki stanowił dla autora nie 
trzeba głośno mówić jedno wielkie, zadekretowane z góry kłamstwo:

Szukanie prawdy jest tylko możliwe w ścieraniu się myśli, zaś ścieranie się myśli jest możliwe 
tylko w wolnej dyskusji. Dlatego ustrój komunistyczny, który tego zakazuje, musi być siłą 
rzeczy – wielką nieprawdą31.

Dla wilnianina komunizm był przede wszystkim techniką polityczną, sposobem na 
zdobycie i sprawowanie władzy32. mackiewicz uważał, że rdzeń tego systemu pozo-
staje zawsze taki sam. zmianom ulega jedynie bieżąca taktyka sowiecka, której celem 
pozostaje rozszerzanie wszechświatowej rewolucji. Komuniści przybierają różne maski. 
Stroją się w piórka partyjnych liberałów albo zatroskanych o los narodu patriotów. 
Stosują wciąż nowe sztuczki socjotechniczne. Jednak istota komunizmu – totalne 
podporządkowanie życia jednostki państwu – nie zmienia się. według autora Kontry 
postępowanie Sowietów wynika z przyjętej przez nich etyki rewolucyjnej będącej 

w istocie sytuacyjną etyką etapu. Dla dobra, a więc postępu rewolucji światowej, 
komuniści mogą na danym etapie posunąć się do dowolnego czynu lub zbrodni, które 
na etapie kolejnym uznają za niepożądane i zanegują tylko po to, by na następnym 
znów je przywrócić33. wyznając ową moralność, Sowieci interpretują rzeczywistość 
tak, jak im w danej sytuacji jest wygodnie34. wilnianin zauważał, że jedną z części 
składowych ich strategii jest pedagogika, która ma za zadanie wyhodować nowego 
człowieka w pełni przystosowanego do życia w komunistycznej rzeczywistości. ów 
człowiek sowiecki zrobi wszystko, czego tylko partia sobie od niego zażyczy. Bez 
najmniejszego sprzeciwu stanie przeciw własnej rodzinie i popełni każdą wymaganą 
od niego podłość35. autor Karierowicza wszystkich komunistów określał mianem 
bolszewików. Uważał, że tak naprawdę każda forma komunizmu jest w jakiś sposób 
naśladownictwem wzorców leninowskich:

Używam tu drażniącego konformistów określenia: „bolszewizm” z całą świadomością. Jest 
to bowiem termin ścisły, dziś bardziej nawet niż przed laty. Słusznie wskazuje się na zwrot 
w  kierunku tzw.  „czystego Leninizmu”. z  tą wszakże poprawką, że Leninizm nie istniał 

według autora kontry postępowanie Sowietów wynika z przyjętej przez nich 
etyki rewolucyjnej będącej w istocie sytuacyjną etyką etapu.
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nigdy za życia Lenina. termin powstał po jego śmierci. za jego życia istniał bolszewizm, 
który był właśnie klasyczną kreacją Lenina, wraz z jego licznymi forami taktycznymi, a w tej 
liczbie i bolszewickim neP-em36. 

Konsekwencją owego założenia było odrzucenie jakiejkolwiek formy współpracy 
z reżimem komunistycznym oraz krytyka polityki stawiania na reformatorów partyj-
nych. Józef mackiewicz przeciwstawiał się tezie, jakoby komunizm był wytwo-
rem narodowym rosyjskim, kontynuacją imperium carów. Uważał, że Rosjanie nie 
tylko nie stworzyli komunizmu, a sami zostali jego pierwszymi ofiarami37. według 
mackiewicza związek Sowiecki nie był kontynuacją, a zaprzeczeniem, zerwaniem 
z przedrewolucyjną państwowością rosyjską. Dla niego Rosja i związek Sowiecki 
to dwie różne, wzajemnie wykluczające się formacje cywilizacyjne38. Uważał, że 
międzynarodowy komunizm może, jeśli mu to aktualnie odpowiada, posługiwać 
się rosyjskim imperializmem. nie jest to jednak powód, aby utożsamiać Sowietów 
z Rosjanami39. Uzasadnieniem tezy rosyjskiej nie mógł też być fakt, iż bolszewicy, 

opanowując większość terytorium Imperium Rosyjskiego, przejęli część jego intere-
sów geopolitycznych40. Mackiewicz nie podzielał charakterystycznych dla polskiej 
inteligencji uprzedzeń wobec cesarstwa Rosyjskiego. Sądził, iż monarchia ostat-
nich Romanowów niewiele różniła się od absolutyzmu europejskiego. wskazywał, 
że Rosja była zdecydowanie bardziej liberalnym państwem niż związek Sowiecki. 
Jego zdaniem państwowość rosyjska opierała się na zwalczanej przez komunizm 
moralności chrześcijańskiej, w pełni respektowała własność prywatną oraz indywi-
dualność ludzką41. zasadnicza różnica między carskim reżimem a komunistycznym 
polegała, według mackiewicza, na tym, że car zakazywał konkretnych poczynań 
w przestrzeni publicznej, jednak nie chciał wychowywać nikogo w duchu jednej 
zadekretowanej z góry ideologii. natomiast bolszewicy nałożyli na obywateli so-
wieckich wiele nakazów, których celem było wyhodowanie nowego człowieka. 
Przedrewolucyjna Rosja nie kontrolowała do tego stopnia życia poddanych cesa-
rza42. mackiewicz argumentował swoje stanowisko także tym, że:

[…] Rosja w XIX wieku była krajem spiskowców i buntowników, Sowiety stały się krajem 
milczącego posłuszeństwa; symbolem Rosji były jej kopulaste cerkwie ze złotymi krzyżami, 

Uważał, że Rosjanie nie tylko nie stworzyli komunizmu,  
a sami zostali jego pierwszymi ofiarami37.
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symbolem Sowietów jest zniesienie krzyża; poezja rosyjska opiewała lasy i  przestrzenie, 
poezja sowiecka opiewa kominy fabryczne; literatura rosyjska opanowana była duchem 
sprzeciwu i krytyki, literatura sowiecka duchem uległości i pochwały; w dawnej Rosji gro-
madzili się ludzie, by bronić pokrzywdzonego, w Sowietach schodzą się na zgromadze-
nie, by podeptać pokrzywdzonego; w dawnej Rosji ulubionym tematem była wątpliwość 
wszystkiego; w Sowietach jedynym tematem jest niezachwiana pewność; w Rosji szpieg 
i donosiciel pogardzany był nawet przez tych, którzy się nim posługiwali, w Sowietach 
donosicielstwo podniesione zostało do godności cnoty obywatelskiej; Rosja w XIX wieku 
wytworzyła warstwę „inteligencji” społecznej i krzykliwej opinii publicznej, Sowiety zniosły 
społeczeństwo i unicestwiły opinię publiczną; Rosja, po reformie sądownictwa, zasłynęła 
z najbardziej bezstronnych sądów w europie, Sowiety słyną z najbardziej krwawej parodii 
sądownictwa w dziejach […]43. 

w redukowaniu komunizmu do zwykłego rosyjskiego imperializmu dostrzegał ob-
niżanie rangi tego zagrożenia oraz niezrozumienie istoty bolszewizmu, tego, że jest 
on zagrożeniem uniwersalnym. Dlatego nie zagraża jednemu czy kilku państwom 
(tudzież narodom), a całemu globowi44. Dąży do unicestwienia wolnego świata, 
zniszczenia wszystkich cywilizacji i zastąpienia ich reżimem komunistycznym45. Sys-
tem sowiecki dla Józefa mackiewicza jawił się jako zło absolutne, apokaliptyczna 
zagłada cywilizacji46. Był nie przeciwnikiem, z  którym można dyskutować, ale 
wrogiem, którego należy z całą stanowczością zwalczać47. Podkreślał, iż komuniści 
dążą do tego, aby wszystkie narody zmienić w jeden naród sowiecki, aby zbiór 
jednostek – barwnych indywiduów, przemienić w szarą, bierną i posłuszną nowej 
władzy masę ludzi sowieckich poddanych totalnej kontroli państwa:

nieprawdą jest, że komunizm zagraża „zachodniej cywilizacji”, „zachodniej kulturze”. Ko-
munizm zagraża cywilizacji i kulturze. Każdej. Rzymskiej, bizantyjskiej, chińskiej, indyjskiej, 
arabskiej. Będąc wrogiem nie narodów, a człowieka tout court, jest wrogiem i jego Boga, 
i całego dorobku ludzkiego48.

Jednym z  przejawów takiego redukcjonizmu opartego na niewłaściwym rozpo-
znaniu charakteru bolszewizmu był dla autora Kontry polrealizm. Jego głosiciele, 
uznając PRL za kontynuację polskiej państwowości, a związek Sowiecki rosyjskiej, 

System sowiecki dla Józefa Mackiewicza jawił  
się jako zło absolutne, apokaliptyczna zagłada cywilizacji. 
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chcieli wyzyskać komunizm dla polskich celów narodowych49. mackiewicz uważał 
natomiast, że Polska po II wojnie światowej znajdowała się pod okupacją nie Rosji, 
a partii komunistycznej, dla której wewnętrzne granice państw bloku komunistycz-
nego nie miały znaczenia. Realną granicą była Żelazna Kurtyna, oddzielająca wolny 
świat od sowieckiego imperium. twierdził, iż w okresie zaborów nawet najbardziej 
ustępliwi politycy w istocie bronili interesu Polski. natomiast czerwoni zarządcy 
PRL-u reprezentowali partię komunistyczną w Polsce, a nie Polaków w moskwie50:

[…] jakkolwiek ocenimy jego skłonność do kompromisów, Stanisław august pozostawał 
[…] „stroną” przeciwstawną, w politycznym znaczeniu, „stronie rosyjskiej” […] w stosun-
kach Polski z Rosją reprezentował […] interesy państwowości polskiej i narodu polskiego. 
to samo dotyczy osób go otaczających […]. ta „strona polska” zmuszona jest przeciwsta-
wiać się, czy w inny sposób reagować na nacisk i wpływy rosyjskich posłów w warszawie 
[…] którzy w miarę wzrastania potęgi rosyjskiej i osłabiania państwa polskiego, wpływ 
swój zwiększają aż do roli faktycznych dyktatorów, narzucających Polsce interesy państwo-
we rosyjskie […].

z chwilą gdy Polska znalazła się pod panowaniem komunistycznym, zaszła rzecz nie ana-
logiczna, lecz odwrotna. najwyższy przedstawiciel „Polski Ludowej”, szef komunistycznej 
partii, reprezentuje w  rzekomo „międzynarodowych stosunkach polsko-radzieckich”, nie 
stronę polską, lecz przeciwnie radziecką. to samo dotyczy osób go otaczających […]. 
Państwowość tzw. Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej […] to państwowość nie broniąca 
interesów narodu polskiego w stosunkach z państwem radzieckim, a przeciwnie – narzuca-
jąca narodowi polskiemu interesy międzynarodowego komunizmu […]51. 

Pisarz uważał, że największym wrogiem człowieka jest komunista jego narodu, 
który myśląc, że chroni substancję biologiczną przed śmiercią, tak naprawdę dopo-
maga bolszewikom w opanowaniu świata. wskazywał, że nie można jednocześnie 
być niemcem i Polakiem albo Rosjaninem i Polakiem. można natomiast z wierzchu 
zachować formę narodową (polską, rosyjską, niemiecką itd.), a w  środku być 
komunistą. Dlatego podtrzymywanie narodowej formy w państwie komunistycznym 
było dla autora Kontry działaniem na korzyść komunistów, które doprowadzało do 
sowietyzacji przedstawicieli danego narodu. zdaniem mackiewicza Polacy, którzy 
zdecydowali się na kompromis z Sowietami, zostawali poputczikami – przydroż-
nymi, potrzebnymi komunistom jedynie na danym etapie. Jako tacy dopomagali 
w dziele bolszewizacji Polski. nie rozumieli, że okupacja sowiecka nie jest tym 
samym, czym był zabór rosyjski. wszelkie ustępstwa, koncesje czynione przez 
komunistów na rzecz podbitych narodów nie działały na korzyść tychże narodów, 
a partii komunistycznej52. 
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Sowieci w przeciwieństwie do imperialistów rosyjskich nie chcieli nikogo na siłę rusy-
fikować. to nie było ich celem. Pozwalali poddanym ich władzy narodom uczyć się 
w ojczystych językach, aby przez to łatwiej te narody skomunizować53. Postępowali 
w myśl zasady: narodowa forma – komunistyczna treść54. według autora Drogi do-
nikąd, komunizm różnił się drastycznie od imperializmu narodowego. Sowieci bowiem 
nie wykorzystywali podbitych terenów dla celów własnego państwa, lecz partii. 
Rosjanie żyli w związku Sowieckim często w zdecydowanie gorszych warunkach niż 
mieszkańcy innych państw poddanych władzy komunistycznej55. 

zdaniem mackiewicza grupą szczególnie podatną na wpływy agitacji komunistycz-
nej była inteligencja. Uznawał, że wykazywała ona silną tendencję do pokojo-
wej egzystencji z ustrojem bolszewickim. Sowieci pozyskiwali ją pokusą reformy, 
ewolucji, polepszenia, liberalizacji systemu. Gdy intelektualista dostawał etat, 
możliwość pracy w zawodzie, tym samym, broniąc swojego statusu społecznego 
w nowej rzeczywistości, zostawał oddanym sługą systemu komunistycznego56.

Mackiewicz pokazywał, że komunizm wykorzystuje do swoich celów konflikty po-
szczególnych państw narodowych. Jego zdaniem przywódcy narodowi, zajęci walką 
z najbliższymi sąsiadami-wrogami, nie dostrzegają największego zagrożenia dla ogól-
noludzkiej wolności. Jest nim wszechświatowa rewolucja sowiecka, która, korzystając 
ze sporów między poszczególnymi narodami, podbija je po kolei. Dla komunistów 

Redakcja wileńskiego „Słowa”. w środku młody Józef mackiewicz
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przedmioty owych sporów tak naprawdę nie mają większego znaczenia. odnoszą 
się do nich o tyle, o ile mają w tym jakiś interes. w 1939 r. ofiarowali kowieńskiej 
Litwie zdobyte na Polakach wilno, by rok później zagarnąć terytorium całej republi-
ki57. opór wobec komunistów, jeśli ma być skuteczny, musi, jak sam komunizm, mieć 
charakter międzynarodowy. nie może być też prowadzony pod hasłami ewolucji, 
reformy systemu, a jego zniszczenia58. Uważając bolszewizm za prawdziwie uniwer-
salne zagrożenie dla człowieka, jego natury, którą potrafił znakomicie przechytrzyć 
i wykorzystać do własnych celów59, wilnianin nie wahał zaryzykować atomową za-
gładę świata, aby uniknąć zapanowania komunizmu nad globem:

Katastrofa, to nie jest śmierć połowy ludzkości w wojnie atomowej. Katastrofa, to życie 
całej ludzkości pod panowaniem ustroju komunistycznego60.

za ustępliwość wobec komunizmu pisarz krytykował po drugiej wojnie światowej 
wiele środowisk i  instytucji. Krytycznie recenzował zmianę, jaka zaszła w polity-
ce watykanu wobec państw bloku komunistycznego. wypominał władzom ko-
ścielnym, że w zamian za uczestnictwo hierarchów cerkwi prawosławnej z zSRS 
w Soborze watykańskim II zgodziły się nie potępiać komunizmu. wskazywał, iż 
zapoczątkowane przez Jana XXIII i kontynuowane przez Pawła VI aggiornamento 
było odejściem od linii poprzednich papieży Piusa XI i Piusa XII, którzy wprost 
wskazywali, iż komunizm jest sprzeczną z chrześcijaństwem ideologią deprawującą 
człowieka61. Krytycznie postrzegał również politykę polskiego Kościoła prowa-
dzonego przez prymasa wyszyńskiego wobec komunizmu, wskazując na zbytnią 

ustępliwość. Jej przykładem było dla niego wezwanie biskupów polskich do śpie-
wania w pieśni „Boże, coś Polskę” „ojczyznę wolną zachowaj nam, Panie”, co 
w jego oczach oznaczało uznanie PRL za wolne i niepodległe państwo polskie62. 

mackiewicz zarzucał polskim środowiskom emigracyjnym, byłym aK-owcom, 
że z jednej strony skarżą się światu na okupację sowiecką Polski, a z drugiej same, 
biorąc udział w  akcji „Burza”, dopomagały w owym „wyzwalaniu” ojczyzny63. 
owa krytyka nie zyskiwała mu sympatii w oczach weteranów aK, czego wyrazem 

katastrofa, to nie jest śmierć połowy ludzkości w wojnie atomowej.  
katastrofa, to życie całej ludzkości pod panowaniem ustroju komunistycznego.
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było potępienie jego publicystyki przez XI zjazd Delegatów Koła aK we wrze-
śniu 1969 r.64 wilnianin krytycznie oceniał działalność Jana nowaka-Jeziorań-
skiego. Kierowanej przez niego polskiej rozgłośni Radia wolna europa wypominał 
grę na ewolucję komunizmu, co miało działać na korzyść komunistów oraz realizację 
de facto amerykańskich interesów na odcinku polskim65. wyrażał pogląd, iż emi-
gracja powinna być przede wszystkim ośrodkiem wolnej myśli polskiej, kontestu-
jącym rzeczywistość okupacji sowieckiej66, a nie dostawcą usług dla podmiotów 
krajowych67. tezy głoszone przez Józefa mackiewicza w  jego publicystyce nie 
były popularne na emigracji, za przykład czego może służyć laudacja uzasadniają-
cej przyznanie mu nagrody Literackiej Kultury im. zygmunta Hertza w 1981 r., 
w której napisano o nim:

Powieściopisarz, nowelista, publicysta. odsuńmy na bok publicystykę, którą eufemistycznie 
określić można jako popis niepoczytalności przystrajającej się w piórka „czystego i niezłom-
nego antykomunizmu”[…]68.

autorem owego tekstu był najprawdopodobniej Gustaw Herling-Grudziński. 
mackiewicz kategorycznie odmówił przyjęcia nagrody. Sytuację próbował zała-
godzić Jerzy Giedroyc, jednak nie zmieniło to zdania pisarza. ostatecznie mac-
kiewicz nie zgodził się na przyjęcie wynoszącej 5000 franków nagrody, która na 
pewno poprawiłaby jego sytuację materialną. nie chodziło mu przy tym o  fakt 
niezgadzania się przez redakcję „Kultury” z  jego poglądami, a o formę laudacji, 
która kwestionowała czystość jego antykomunistycznych przekonań69. 

antykomunizm autora Kontry opierał się z jednej strony na jego doświadczeniach 
z  okresu wojny polsko–bolszewickiej i  sowieckiej okupacji wileńszczyzny z  lat 
1940–1941, a z drugiej na absolutnym stosunku do prawdy oraz przywiązaniu 
do wolności. mackiewicz uważał system sowiecki za uniwersalne zagrożenie dla 
każdej cywilizacji, które podporządkowywało opanowaną rzeczywistość interesom 
partii komunistycznej, kładąc kres niezależnej myśli i uniemożliwiając poszukiwanie 
i głoszenie prawdy. Stojąc konsekwentnie na gruncie własnych przekonań, uzna-
wał, że państwa niekomunistyczne powinny solidarnie zwalczać związek Sowiecki. 
Jako metodę działania postulował tu z jednej strony mówienie prawdy o komu-
nizmie, komunistach i ich działaniach, a z drugiej podjęcie akcji zbrojnej przeciw 
związkowi Sowieckiemu. 
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aBStRactUM

In hoc commentario exponitur, quid Iosephus mackiewicz senserit adversus eos qui communistae dicuntur. 
et exponitur, quibus ita rationibus evenerit, ut mackiewicz factus esset istorum inimicus: in his scilicet partim 
ea fuisse, quae ipse viderit expertusque sit tum in bello Polonorum adversus ita nominatos Bolsevicos, tum 
in occupatione Sovietica regionis Vilnensis annorum 1940 et 1941;  partim vero causam fuisse amorem 
innatum veritatis libertatisque. nec non demonstratur mackiewicz communismum iudicasse omni cultu atque 
humanitati infestissimum esse, qui scilicet communismus omnes res, quarum esset potitus, in utilitatem factio-
nis communisticae eiusque omnipotentiae converteret, cum cives Sovieticos privaret libertate, prohiberet via 
libertatis, opprimeret licentiam verum dicendi. nullam quoque in scriptis suis observare similitudinem Russiae 
atque Unitatis Sovieticae, cum magis simul faveret illi Russiae, quae ante seditionem octobrem fuerat. 
notatur etiam ratio atque via communismum superandi, quam Iosephus mackiewicz postulaverat, scilicet 
omnibus liberis rebus publicis uno animo armis cum Unitate Sovietica esse dimicandum.

Verba cardinalia: anticommunismus, Iosephus mackiewicz, communismus, Russia, Unitas Sovietica.
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SUMMaRy

the article outlines Józef mackiewicz’s anticommunist views. It examines the roots of such 
notions, pointing to their origins in his personal experiences of the Polish-Russian war as 
well as the Soviet occupation of the Vilnius region in 1940–1941 on the one hand, and 
his attachment to the idea of truth and liberty on the other one. It explains mackiewicz’s 
point of view that communism was a universal threat to the entire civilization and a system in 
which every aspect of reality was subjugated to the interests of the omnipotent communist 
party. as a result, Soviet citizens were deprived of their freedom and the state hindered 
their endeavour to seek and express truth. the article discusses the problem of nonidentity 
in Russia and the Soviet Union, as presented in publications of the author of „Kontra”, as 
well as his positive assessment of pre-revolutionary Russia. finally, the text also points out 
method of fighting the communism postulated by Józef mackiewicz, i.e. military action 
against the Soviet Union, cooperatively initiated by the non-communist states.

key words: anticommunism, Józef mackiewicz, communism, Russia, USSR

К рат К о е  с о д е р ж а н и е

статья показывает антикоммунистические убеждения Юзефа Мацкевича. обсуждает их 

источники, среди которых был, с одной стороны, его личный опыт времен польско-боль-

шевицкой войны и советской оккупации Виленского края 1940-1941 годов, с другой – 

приверженность к истине и свободе. автор указывает, что, по мнению вильнюсца, комму-

низм был универсальной опасностью для всякой цивилизации. опасность эта подчиняла 

действительность интересам всемогущей коммунистической партии, лишая советских 

граждан свободы и делая нереальным их стремление к истине. обращает внимание на 

невозможность отождествлять россию с советским союзом в контексте публицистиче-

ских произведений автора книги „Kontra”, а также на его положительное мнение о доре-

волюционной россии. демонстрирует способ борьбы с коммунизмом, который постули-

ровал Мацкевич – солидарную вооруженную борьбу некоммунистических стран против 

советского союза.

Ключевые слова: антикоммунизм, Юзеф Мацкевич, коммунизм, россия, советский союз
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Dzięki historii możemy lepiej pojąć otaczają-
cą nas rzeczywistość, poznać rządzące nią 

prawidłowości. Jak napisał Kohelet: „nic no-
wego nie ma pod słońcem” (Koh 1,9). Jeśli 
więc chcemy rozumieć teraźniejszość i  czynić 
pewne kroki w przyszłość, musimy mieć w za-
nadrzu wnikliwy wgląd w przeszłość. Więcej, 
świadomość własnego pochodzenia jest istot-
ną składową tożsamości, tak ważnej w dzisiej-
szym zmiennym świecie. Dzięki historii można 
zatem umiejscowić się w rzeczywistości, okre-
ślić swoje własne indywidualne i  wyjątkowe 
„ja” wśród innych osób i społeczności.

Aby jednak osiągnąć te istotne cele, nauczanie 
musi przedstawiać szeroki i pogłębiony (co nie 
znaczy, że przeładowany faktograficznie) obraz 
przeszłości, tak aby jednostka mogła się w nim 
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C h C e m y  
C a Ł e j  h i s t o r i i !

Prezentowanie historii jako zestawu faktów i dat z życia elit nie prowadzi 
do prawdziwego poznania przeszłości. Dzieje zdecydowanej większości 
naszych przodków są na szkolnych lekcjach marginalizowane.

odnaleźć i  zobaczyć, skąd pochodzi ona, jej 
rodzina i  całe społeczeństwo. Żeby dobrze 
wykorzystywać doświadczenie przeszłości, mu-
simy ją poznawać nie wyrwanymi wycinkami, 
lecz jako wielogłosową i  spoistą całość, któ-
rej kolejne części z  siebie wynikają. Potrzeb-
ne jest spojrzenie na chwilę obecną, jako na 
wypadkową rozlicznych czynników, a nie kilku 
wyselekcjonowanych wątków. Słowem – nie 
powinniśmy zadowalać się partykularnymi roz-
wiązaniami. Czy warunek ten spełnia obecna 
forma nauczania historii w szkołach?

Dumne DeKlaraCje 
a eDuKaCyjna PraKtyKa

Różne partie polityczne dochodzące do wła-
dzy z dumą deklarowały, że dzięki nim historia 
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otrzyma odpowiednie miejsce w  szkolnych 
programach. W  zgodzie z  tym uczniowie 
powinni otrzymywać pogłębioną i  zróżnico-
waną wiedzę. Czy tak jest w rzeczywistości? 
Chciałbym spojrzeć na tę sprawę z perspekty-
wy społecznej. Otóż zdecydowana większość 
polskiego społeczeństwa jest pochodzenia 
chłopskiego. Szacuje się, że w  1800 roku 
około 90% mieszkańców ziem polskich trud-
niło się rolnictwem. Niemal wszyscy Polacy 
mogą więc śmiało stwierdzić, że z pochodze-
nia są chłopami. Jeśli więc uczniowie mają 
być nauczani historii Polski, w  znacznej mie-
rze powinna być to historia widziana oczy-
ma tej grupy. Czy jest tak w rzeczywistości? 
Sprawdźmy!

Jako materiał do analizy wybrałem cztery pod-
ręczniki, które powstały wedle wytycznych, 
naszkicowanych po ostatnich wyborach parla-
mentarnych dla ośmioklasowej szkoły podsta-
wowej. Opublikowały je: Operon, Gdańskie 
Wydawnictwo Oświatowe (GWO), Wy-
dawnictwa Szkolne i  Pedagogiczne (WSiP) 
oraz Nowa Era. Sięgnąłem po książki przezna-
czone dla klasy siódmej, w której omawia się 
historię XIX wieku. Ów okres był niezwykle 
istotny dla szeroko rozumianych warstw ludo-
wych – procesy modernizacyjne, które wów-
czas zachodziły, wywarły niebagatelny wpływ 
na sposób życia ich przedstawicieli (i nie cho-
dzi tu tylko o uwłaszczenie). Chciałbym rzucić 
okiem na to, jak we wspomnianych podręczni-
kach opisywane są trzy przykładowe elementy 
naszych dziejów: rabacja galicyjska w 1846 
roku, emigracja zarobkowa z  ziem polskich 
w II połowie XIX wieku oraz kultura ludowa, 

która od czasów XIX stulecia jest zjawiskiem 
dobrze i szeroko odzwierciedlonym w zacho-
wanych źródłach.

BiaŁe Plamy

Już opis pierwszego z  wybranych wyda-
rzeń powinien budzić pewien niepokój. Na 
początek przypomnijmy: w  1846 roku na 
terenach  Galicji wybuchło powstanie, inspi-
rowane przez przebywających na emigracji 
polskich liberałów. Zachęcani przez zaborcę 
chłopi – nieufni wobec powstających szlach-
ciców, którzy zarazem w znacznej mierze byli 
ich ciemiężcami – chwycili za broń i ruszyli na 
szlacheckie dwory, rabując je, niszcząc i doko-
nując aktów okrutnej przemocy.

Jedynie publikacja GWO szkicuje trudne 
położenie społeczno-ekonomiczne chłopów 
przed 1846 rokiem. Pokazuje ona tak-
że rabację jako coś więcej niż brutalny ruch 
wiejskiego tłumu. Poza tym w podręcznikach 
narracja o tym wydarzeniu jest dosyć prosta: 
biedny, ciemny lud został podjudzony przez 
Austriaków do walki z polskimi patriotami. Po 
części jest to prawda, lecz tylko po części. 
Uczeń z omawianych tu książek nie dowie się 
zazwyczaj o  bardzo ciężkiej sytuacji galicyj-
skich chłopów, która w znacznej mierze wyni-
kała z surowego traktowania ich przez panów. 
Pominięty został też fakt, że po zajęciu Galicji 
w 1772 roku Austriacy przyczynili się do po-
prawy losu wsi (co prawda nieznacznej i nie-
bezinteresownej). W związku z tym postawa 
chłopów, którzy bardziej ufali Austriakom niż 
polskiej szlachcie, nie była całkiem irracjonal-
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na. Brutalnie traktowani przez panów i admi-
nistrację dworską, nie tylko nie mieli szansy 
wykształcić dojrzałej świadomości narodowej, 
która skłaniałaby ich do akcji niepodległościo-
wej, ale byli wręcz konsekwentnie wpychani 
w ramiona rządu zaborczego.

Nie chodzi mi w tym miejscu o usprawiedli-
wianie rabacji, która była trwożącą serią czy-
nów niesamowitego okrucieństwa, porówny-
walną chyba tylko z rzezią wołyńską podczas 
drugiej wojny światowej. Po prostu propono-
wana w książkach uproszczona wizja, zgodnie 
z  którą „ciemny lud stłamsił szlachetny czyn 
dobrotliwych patriotów” jest fałszywa i wpaja 
uczniom nieprawdziwy obraz dziejów.

Spójrzmy na drugi przykład – emigrację za-
robkową z  ziem polskich w  II połowie XIX 
i  na początku XX wieku. Podręczniki szkol-
ne dość szeroko ujmują kwestię tak zwanej 
Wielkiej Emigracji, która opuściła ziemie pol-
skie po przegranym powstaniu listopadowym 
w obawie przed represjami. Składała się ona 

głównie z wojskowych i intelektualistów, a jej 
liczebność szacuje się na około 8500 osób. 
Zupełnie nieproporcjonalna jest tu opowieść 
o  wywodzących się głównie z  chłopstwa 
emigrantach zarobkowych, którzy opuścili 
ziemie polskie w  nadziei na lepszy byt ma-
terialny i poprawę swojego losu. Jak wynika 

z  szacunków, owa fala wychodźstwa liczyła 
w  przybliżeniu 2  000 000 Polaków, czyli 
ponad 235 razy więcej osób niż emigracja 
polistopadowa. Dała ona początek między 
innymi licznej Polonii w  Ameryce Północnej 
oraz Południowej, w  tym drugiemu najwięk-
szemu polskiemu miastu na świecie (chodzi 
tu oczywiście o Chicago z  jego mniej więcej 
milionową polskojęzyczną populacją). Do dziś 
polskie społeczności stanowią istotne elemen-
ty mozaiki kulturowej USA czy Brazylii.

Chociaż każda z  książek choćby zdawkowo 
wspomina o ubóstwie mas w Polsce, a część 
po imieniu nazywa nędzę galicyjską, tyl-
ko jedna z  nich – wydawnictwa Nowa Era 
– poświęca zagadnieniu wychodźstwa kilka 
głębszych zdań oraz prezentuje dość obszerny 
fragment źródła historycznego, które opowia-
da o tym niebagatelnym problemie. Wszystkie 
inne podręczniki traktują emigrację zarobkową 
z  ziem polskich jako temat nieznaczący, nie-
warty zgłębienia. Miliony krewnych naszych 
przodków spychane są na margines.

Najgorzej sytuacja wygląda w  przypadku 
trzeciego przykładu – szeroko rozumianej 
kultury ludowej. O ile w każdej z publikacji 
jest miejsce na omawianie nurtów tak zwanej 
sztuki wysokiej – od romantyzmu po Młodą 
Polskę – o tyle próżno w nich szukać choćby 
słowa o kulturze ludu. Nie znajdziemy tu opi-

niemal wszyscy Polacy mogą więc śmiało stwierdzić, że z pochodzenia są chłopami.
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sów zwyczajów, sposobu życia, czy mentalno-
ści zdecydowanej większości Polaków. A  to 
właśnie od XIX wieku zaczyna ustępować 
główny problem wobec badań nad kulturą 
ludu: deficyt źródeł. Dzięki upowszechnionej 
alfabetyzacji oraz polepszającej się sytuacji 
majątkowej nasi chłopscy przodkowie coraz 
częściej na przykład spisywali swoje wspo-
mnienia. Od tego czasu historyk-ludoznawca 
ma pod dostatkiem informacji – jest co pre-
zentować uczniom czy szerszej publiczności. 
Trudno chyba o lepszy moment dziejowy, by 
chłopów wprowadzić szerzej na karty pod-
ręczników jako pełnoprawnych twórców hi-
storii, a nie tylko biernych poddanych.

Co może wyniKać 
z waDliwej eDuKaCji?

Z  powyższych kilku przykładów – a  temat 
można by drążyć jeszcze bardziej – wyłania 
się dość przykry obraz. Historia Polski okazuje 
się przede wszystkim historią tylko tych kilku 
czy kilkunastu procent Polaków, którzy mie-
li szczęście funkcjonować w  kręgach szeroko 
rozumianych elit. Pewne miejsce zajmują też 
na kartach podręczników robotnicy miejscy 
czy niezamożna inteligencja, których nędzne 
położenie omawia się zazwyczaj przy okazji 
opisów urbanizacji oraz industrializacji, ale 
i  oni – nawet wraz z  wyżynami społeczny-
mi – przez przeważającą część historii nasze-
go kraju  pozostawali mniejszością w  polskim 
społeczeństwie. Chłopi zaś, czyli większość 
naszych przodków, mają status  persona non 
grata. Czy to umyślnie, czy nie, są zepchnięci 
na margines.

Jest to szkodliwe z kilku powodów. Z czysto 
naukowego punktu widzenia uczeń otrzymuje 
wiedzę fragmentaryczną. To tak, jakby w pla-
cówkach oświatowych na lekcjach chemii na-
uczano wyłącznie chemii nieorganicznej, a na 
lekcjach biologii – wyłącznie biologii mikro-
organizmów. Takie oddzielanie znacznej części 
dziejów negatywnie odbija się na możliwości 
rozumienia procesów historycznych. Przykłada 
się to również do negatywnego stereotypu hi-
storii jako czegoś odległego i nużącego, pakie-
tu dat i nazwisk do pamięciowego opanowa-
nia. Prezentowana w szkołach wiedza – o ile 
nie uzupełni jej własną inwencją nauczyciel 
– jest więc po prostu wadliwa i niekomplet-
na. Nie daje zrównoważonego i spójnego ob-
razu przeszłości. Nie wspiera w prawidłowy 
sposób kultywowania pamięci o  minionych 
epokach, a zamiast tego skazuje wielu na za-
pomnienie.

Po drugie, takie nauczanie historii kreuje fał-
szywy obraz życia społecznego. Zbyt silny 
akcent położony jest na warstwy zamożne 
i  prowadzoną przez nie politykę. Biedniej-
szych, niebiorących udziału w  życiu elit czy 
w świecie wielkiej polityki, w znacznej mierze 
nie dopuszcza się do głosu. Nie pozwala się 
im przedstawić własnego punktu widzenia. 
Prosty człowiek jest tu ukazywany jako  de 
facto  nic niewart, do pominięcia. Kreuje to 
mentalność, w której wszystko, co się dzieje, 
wydarza się na poziomie instytucji czy „wiel-
kich postaci”. Nie ma miejsca na oddolną 
inicjatywę, poszanowanie nieuprzywilejowa- 
nych, czy proste, drobne indywidualne działa-
nia. Dzieje, zamiast być widziane jako proces, 
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stają się kolażem postaci i punktów przełomo-
wych. Życie jest życiem od zrywu do zrywu, 
od decyzji politycznej do decyzji politycznej, 
od wielkich wydarzeń do wielkich wydarzeń, 
pomiędzy którymi – jak się zdaje – niewiele 
jest rzeczy naprawdę wartych uwagi.  Znika 
codzienność i  zwyczajność, tak przecież kie-
dyś inna niż teraz, a więc domagająca się ob-
jaśnienia w procesie edukacji.

Last but not least, jeśli mielibyśmy rozumieć 
historię jako część tożsamości człowieka, ma-
jącą mu pomóc odnaleźć się w świecie, mamy 

tu do czynienia z fiaskiem. Może i uczeń jest 
w stanie wskazać, skąd wzięła się Polska jako 
kraj, byt polityczny. Może to  rodzić przy-
wiązanie do wspólnoty wyobrażonej narodu, 
przedstawionej jednak w nauczaniu w sposób 
niepełny, czego efektem mogą być błędy (na 
przykład skrajny nacjonalizm, wypaczony ob-
raz społeczności narodowej). Ale czy uczeń 
ma świadomość, skąd wzięła się jego własna 
rodzina? Naród nie jako abstrakcyjne pojęcie, 
a konkretni, bliscy i niewyidealizowani ludzie? 
Jak młody człowiek ma się w tym wszystkim 
odnaleźć, jeśli nie znajdzie na kartach pod-
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ręcznika ani słowa, które mógłby odnieść do 
swojej prywatnej historii? Młodzież będzie 
w stanie nawiązać historyczną więź z powstań-
cem, ale niekoniecznie z własnym przodkiem. 
Będzie mogła rozprawiać o polityce Aleksan-
dra Wielopolskiego czy poglądach PPS-u, ale 

może mieć problemy z  pokonaniem bariery 
realiów dzielącej ją od własnej rodziny.

Przykład? Sam do dziś pamiętam, jak dowie-
dziawszy się swego czasu, że mój prapradzia-
dek jeździł na przełomie XIX i XX wieku do 
Ameryki (jako jeden ze wspomnianej już kil-
kumilionowej fali emigrantów), byłem święcie 
przekonany, że musiała to być przygoda życia. 
Wycieczka parowcem do Ameryki – cóż za 
atrakcja! Skąd miałem wiedzieć, że robił to 
w celach zarobkowych, że czekał go tam trud 
i znój, że podróż była uciążliwa i niebezpiecz-
na? Przecież nie ze szkoły, która jego i milio-
ny mu podobnych zazwyczaj kwituje jednym 
wtrąconym zdaniem. Problemy, na które wska-
zuję, są bowiem  słabością nie tylko obecnej 
podstawy programowej, ale ogólną bolączką 
myślenia o  edukacji historycznej i  kultywo-
wania pamięci zbiorowej w Polsce (do szkół 
uczęszczałem już dobre kilka lat temu, zanim 
wprowadzono obecną reformę edukacji). Nie 
należy obarczać główną winą autorów pod-
ręczników, których ruchy są w znacznej mierze 

skrępowane podstawą programową – mogą 
oni manewrować w  zakresie rozkładania ak-
centów, ale nie istoty przekazywanej wiedzy.

Patrząc zaś z perspektywy polityków, którzy 
w historii widzą narzędzie budowania wspól-

noty narodowej i państwowej: jak mamy trwa-
le identyfikować się z polskością i prawidłowo 
ją rozumieć, skoro podobne działania  doty-
czące naszych własnych przodków mogą spra-
wiać nam wielkie trudności? Jak mam  wła-
ściwie odnaleźć się w  „wielkiej” ojczyźnie, 
a więc Polsce, skoro nawet „mała” ojczyzna 
– moja rodzina, która powinna stanowić tu 
pewne ogniwo pośrednie – może być trudna 
do zrozumienia na przestrzeni czasu?

ChCemy CaŁej historii !

Na widok powyższych niedociągnięć, tak ja-
skrawo kontrastujących ze szczytnymi deklara-
cjami, ciśnie się na usta: chcemy całej historii! 
Historii, która będzie historią nas wszystkich, 
nie tylko elit. Historii, w której każdy z nas 
będzie w stanie znaleźć swoje miejsce. Histo-
rii, w której odnajdzie się nie tylko szacowny 
szlachcic, biegły polityk czy wybitny inte-
lektualista, ale i  ubogi rolnik oraz utrudzony 
emigrant. Nie chodzi tu tylko o zmianę nauki 
samej dla siebie, o uczciwość i przyzwoitość 

Prosty człowiek jest tu ukazywany jako de facto nic niewart, do pominięcia.  
Kreuje to mentalność, w której wszystko, co się dzieje, wydarza się na poziomie 

instytucji czy „wielkich postaci”.  
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intelektualną, lecz także o pewną ideologicz-
ną podbudowę pod emancypację szerokich 
warstw społeczeństwa – o docenianie nie tyl-
ko tych „wielkich i wpływowych”, ale także 
tych „mniejszych i prostych”.

Dla wiarygodności historii konieczna jest tu 
zmiana perspektywy: patrzenie z  pozycji 
uprzywilejowanych należy zastąpić patrze-
niem z  pozycji całości społeczeństwa. Nie 
można przystawać na opowieść, która nieja-
ko wychodzi od elit i tylko o samych elitach 
traktuje. Jeśli  jedynie „wielcy” przechodzą 
do historii, to jak w  naszych współczesnych 

społecznościach mamy szanować „niewiel-
kich” i zwracać na nich uwagę? Jeśli chcemy 
na co dzień dostrzegać to, co proste, słabe 
i  nieuprzywilejowane, to czemu nie robimy 
tego w szkole, chociażby na lekcjach historii? 
Zwrócenie uwagi na tych licznych, a nieznacz-
nych, z których się w zdecydowanej większo-
ści wywodzimy, stanowi wręcz ewangeliczny 
obowiązek. Przecież Chrystus powiedział: 
„Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym 
z  tych małych; albowiem powiadam wam: 
Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze 
w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie” 
(Mt 18,10).

Tekst pierwotnie ukazał się 19.11.2018 r. w dwutygodniku internetowym „Magazynu Kontakt” wydawanego przez 
Klub Inteligencji Katolickiej. Redakcja C! bardzo dziękuje za możliwość przedruku!
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Rozmawiamy w  przededniu Pańskiego wy-
jazdu do Hiszpanii na drugi sezon badań 
do Granady. Czy mógłby Pan powiedzieć 
coś więcej na temat poprzednich sezonów 
badań? Były one pełne bardzo ciekawych 
wyników...

Badania są realizowane w  naszym Instytu-
cie w  ramach projektu finansowanego przez 
Narodowe Centrum Nauki, zatytułowanego 
„Madinat Ilbira – poprzednik Granady. Śre-
dniowieczne miasto Umajjadów i Mozarabów 
na Półwyspie Pirenejskim”. W  rzeczywisto-
ści to będzie trzeci sezon badań – pierwszy 
poświęcony został nie wykopaliskom, ale 

prospekcjom nieinwazyjnym, czyli badaniom 
geofizycznym. Dopiero w  drugim sezonie 
prowadziliśmy badania wykopaliskowe, a  te-
goroczne wykopaliska zamkną terenowy etap 
projektu.

Przedmiotem naszych badań jest nieistniejące 
dzisiaj średniowieczne miasto, które w  źró-
dłach arabskich występuje jako Madinat  
Ilbira. Było one poprzednikiem dobrze znanej 
wszystkim Granady, ostatniego miejsca opo-
ru muzułmańskiego na Półwyspie Pirenejskim, 
i  stanowiło centralny ośrodek władzy i  go-
spodarki w tej części Andaluzji w IX i X w. 
W czasach emiratu, a następnie kalifatu Kor-

Z prof. MarianeM rębkowskiM,  
nowym dyrektorem Instytutu Archeologii i Etnologii 
PAN, rozmawia Michał Główka

W s P ó ł P R A C A  M I ę d Z y 
A R C H E o l o G A M I 
I   H I s t o R y k A M I  
t o  P o d s tA WA 
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doby, kraj był podzielony na okręgi zwane 
kūras. Głównym ośrodkiem każdego z  nich 
było miasto, w  którym znajdowała się rów-
nież siedziba lokalnej władzy administracyjnej. 
W rejonie późniejszej Granady ów okręg na-
zywał się Ilbira, zaś jego centrum stanowiła 
Madinat Ilbira. Dzisiaj w  jej miejscu rosną 
gaje oliwkowe. Ziemia skrywa jednak bardzo 
dobrze zachowane struktury budowlane i war-

stwy kulturowe, związane ze średniowiecznym 
miastem, ale także ze starszym osadnictwem. 
Pierwsze informacje źródłowe o mieście po-
chodzą z IX w. 

Czyli istniało już za panowania Abd ar-Rah ma-
na II oraz Abd ar-Rahmana III, który w 929 r. 
utworzył kalifat?

Tak. Tajemnicą do dzisiaj pozostaje jednak jego 
geneza i początki. Gdzieś w tej okolicy, w cza-
sach rzymskich, znajdowała się starożytna El-
wira – miasto znane historykom przede wszyst-
kim z synodu Kościoła, podczas którego, nota 
bene, wprowadzono celibat. Gdzieś w  tym 
rejonie znajdują się też pozostałości miasta 
rzymskiego. Znaleziska datowane na ten okres 
odnajdywano licznie w okolicy, począwszy już 
od XIX w., ale możemy się jedynie domyślać, 
w której części tego ogromnego obszaru objęte-
go ochroną konserwatorską znajdowała się sta-
rożytna Elwira. Jeszcze wcześniej w tym rejonie 

istniała twierdza Iberów, Illiberis, też niezloka-
lizowana do dnia dzisiejszego. Dziewiętnasto-
wieczne, przypadkowe odkrycia miejscowego 
miłośnika przeszłości i antykwariusza doprowa-
dziły do odnalezienia dużej liczby niezwykle in-
teresujących przedmiotów datowanych zarów-
no na czasy Cesarstwa Rzymskiego, ale przede 
wszystkim związane z  okresem muzułmańskim. 
O dziwo, po raz pierwszy nowoczesne bada-

nia archeologiczne zostały podjęte dość póź-
no, bo dopiero na początku XXI  w., przez 
zespół archeologów z uniwersytetu w Grana-
dzie, kierowany przez prof. Antonio Malpica. 
Były to bardzo wyrywkowe wykopaliska, które 
potwierdziły lokalizację twierdzy (alcazaba, 
w źródłach nazywanej również castillia) i po-
zwoliły na rozpoznanie w  bardzo niewielkim 
stopniu jej zabudowy. Wykonano również son-
dażowe wykopy na obszarze mediny. Należy 
wziąć pod uwagę, że powierzchnia obszaru 
objętego ochroną konserwatorską, na którym 
stwierdzano występowanie źródeł archeologicz-
nych, oceniana jest nawet na ponad 100 ha. 
Jest to więc gigantyczny obszar. Mogę uronić 
rąbka tajemnicy, mówiąc, że w trakcie naszych 
badań najprawdopodobniej udało nam się zlo-
kalizować dzielnicę mozarabską.

W  trakcie badań na południu Hiszpanii 
współpracuje Pan w zespole międzynarodo-
wym, głównie z archeologami z uniwersytetu 

Przedmiotem naszych badań jest nieistniejące dzisiaj średniowieczne miasto,  
które w źródłach arabskich występuje jako Madinat Ilbira.
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w  Granadzie. Polska archeologia wiedzie 
prym w zakresie badań i rozwoju geofizyki. 
Ciekawi mnie, jak ocenia Pan tę współpra-
cę w kontekście kilku ostatnich lat oraz jak 
wygląda obraz polskiej szkoły archeologii 
w Hiszpanii?

W samej Hiszpanii na odbiór polskiej arche-
ologii, a  było to dla mnie pewnym bardzo 
miłym zaskoczeniem, ciągle mają wpływ do-
konania naszych poprzedników – można po-
wiedzieć „ojców założycieli” Instytutu, którzy 
bardzo prężnie działali na południu Europy już 
w latach sześćdziesiątych XX w., prowadząc 

badania archeologiczne na stanowiskach da-
towanych na okres wczesnego średniowiecza.

Jak wiadomo, nasz Instytut powstał w efekcie 
badań milenijnych i to właśnie u nas stworzona 
została polska szkoła archeologii średniowie-
cza. Dzisiaj oczywiście zajmujemy się wszystki-
mi okresami dziejów ludzkości, co nie zmienia 
faktu, że kilka pokoleń archeologów-mediewi-
stów zostało wychowanych i ukształtowanych 
pod względem naukowym właśnie tutaj. Za-
uważmy przy tym, że po II wojnie światowej 
badania archeologiczne nad średniowieczem 
były w całej Europie zupełną nowością. Nasi 
poprzednicy zostali zaproszeni do prowadze-
nia wykopalisk we Włoszech i Francji, a póź-
niej także w  Hiszpanii. W  latach kolejnych 

trochę oddaliśmy pola, chociaż np. badania 
archeologiczne nad średniowieczem w  Italii 
prowadziliśmy wraz z partnerami włoskimi cały 
czas, z niewielkimi tylko przerwami, do dnia 
dzisiejszego. 

Zaskoczenie, o  którym wspominałem wcześ-
niej, związane było z  tym, że do dzisiaj ist-
nieje wśród – części przynajmniej – badaczy 
hiszpańskich pamięć o tych ówczesnych doko-
naniach polskiej szkoły archeologii średniowie-
cza. Było to dla mnie źródłem wielkiej satys-
fakcji, także z  tego względu, że mój Mistrz, 
profesor Lech Leciejewicz, w tych badaniach 

francuskich i włoskich uczestniczył już w latach 
sześćdziesiątych, a w  latach osiemdziesiątych 
prowadził też wykopaliska w Andaluzji.

W kontekście polskich badań historycznych 
i archeologicznych zwraca się głównie uwa-
gę na współpracę z  ośrodkami niemieckimi 
i skandynawskimi.

Oczywiście, nasze badania nie ograniczają 
się do południowej Europy. Jesteśmy jedną 
z największych i najprężniejszych instytucji ar-
cheologicznych w Europie Środkowej, o bar-
dzo dużym potencjale naukowym. Prowadzo-
ne przez nas badania koncentrują się z oczywi-
stych względów w Polsce, a naturalnymi part-
nerami naukowymi są nasi sąsiedzi, również ci 

Po II wojnie światowej badania archeologiczne nad średniowieczem  
były w całej Europie zupełną nowością.  
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z  krajów przez pana wymienionych, a  także 
np. z  Ukrainy. Tradycyjnie prowadzimy ba-
dania również na Bliskim Wschodzie, w Gre-
cji, Egipcie, Sudanie czy Turcji. W  związku 
z czym Hiszpania nie jest wyjątkiem, a raczej 
wpisuje się w pewną politykę i  tradycję na-
ukową Instytutu.

Przez wiele lat był Pan związany z kołobrze-
giem, gdzie prowadził Pan badania. W tym 
momencie pracuje Pan nad książką poświę-
coną tworzeniu się struktur państwowych 
na terenie Pomorza. Jako historycy mamy 
szczątkowe informacje na temat tzw. ple-
mienia siewierzan czy Wolinian, a następnie 
o Warcisławie I, który w latach dwudziestych 
XII  w. został założycielem rodu Gryfitów. 
krótko te tereny należały do Polski, by za 
czasów Bogusława I  stać się lennem duń-
skim. o wczesnośredniowiecznych dziejach 
Pomorza nie wiemy więc praktycznie nic. 
Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej na 
temat książki oraz badań, na podstawie któ-
rych powstaje?

Pańskie pytanie dotyka problemów bardzo 
istotnych, ale zarazem trudnych. Mianowicie 
rozumienia i  traktowania źródeł archeologicz-
nych jako realnych źródeł historycznych oraz 
prób tworzenia na ich podstawie narracji hi-
storycznej. Oczywiście nie mamy tutaj czasu, 
by opowiedzieć o  warsztacie archeologicz-
nym, więc krótko o samym Pomorzu. Jego fe-
nomen polega też na tym, że aż do XII w., do 
czasów Warcisława I, dysponujemy zaledwie 
strzępkami informacji pochodzących ze źródeł 
pisanych. 

Wiemy, że Pomorze było, zapewne dość krót-
ko, włączone w struktury państwa pierwszych 
Piastów, prawdopodobnie już przez Miesz-
ka I, a na pewno przez Bolesława Chrobrego 
(biskupstwo kołobrzeskie). Możemy dysku-
tować nad tym, jaki był realny zasięg władzy 
piastowskiej nad Bałtykiem. Informacje ze 
źródeł pisanych na temat tego, co działo się 
na Pomorzu w XI w. aż do czasów misji chry-
stianizacyjnych biskupa Ottona z  Bambergu, 
są niezwykle skąpe. Co zatem działo się tam 
w wieku XI? W latach dwudziestych XII w. 
dostrzegamy Warcisława, już jako władcę kon-
stytuującego się tworu państwowego. Ale co 
było wcześniej? Czy miał już swoich poprzed-
ników? I co tak naprawdę działo się na tych 
terenach po upadku władztwa piastowskie-
go? Ono już pewnie w pierwszej, najpóźniej 
trzeciej dekadzie XI w. się skończyło. Na te 
pytania chcę odpowiedzieć, opisując genezę 
i początki państwowości pomorskiej. Punktem 
wyjścia są dla mnie oczywiście źródła arche-
ologiczne, zwłaszcza te wskazujące na zmiany 
zachodzące w organizacji przestrzeni społecz-
nej czy postępujące przejawy rozwarstwienia 
społecznego etc. Mam nadzieję na ich podsta-
wie zarysować dość czytelny obraz, jak mi się 
wydaje, pod wieloma względami zaskakująco 
odbiegający od dotychczasowych opinii, for-
mułowanych głównie przez historyków.

Rozmawialiśmy o  Hiszpanii, o  Pomorzu, 
czyli o  terenach będących niegdyś peryfe-
riami, pograniczami cywilizacji islamskiej oraz 
chrześcijańskiej. to, co Pan Profesor mówił 
jest niezmiernie ważne, ponieważ pokazuje, 
w jaki sposób archeologia może opowiedzieć 
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lub przedstawić na nowo historię takich te-
renów, niezwykle ubogich w  źródła pisane. 
Mimo to wielu historyków jest krytycznie 
nastawionych do metod stosowanych przez 
archeologów.

Wydaje mi się, że w  ostatnich latach ten 
problem był rozdmuchiwany w  naszym kraju 
trochę sztucznie. Odbywały się konferencje, 
takie jak „Archeologia versus historiam”, ale 
w moim przekonaniu problem był i ciągle jesz-
cze bywa wyolbrzymiany. Odświeżanie daw-
no przebrzmiałych dyskusji na temat miejsca ar-
cheologii wśród nauk historycznych, zwłaszcza 

zaś potencjału tej nauki w badaniach czasów 
historycznych, jak też przeciwstawianie sobie 
archeologów badających czasy oświetlone 
źródłami pisanymi historykom sensu stricto, 
dzisiaj trąci w  moim przekonaniu anachroni-
zmem. Moje doświadczenia pracy z  history-
kami, z  którymi przecież współpracować nie 
tylko chcę, ale wręcz muszę, są naprawdę bar-
dzo dobre. Zawsze znajdowałem zrozumienie 
u moich kolegów historyków i wydaje mi się, 
że również oni rozumieli znaczenie źródeł 
archeologicznych i  narracji, którą na podsta-
wie tych źródeł staram się przedstawiać. Ze 
swojej strony zobowiązany jestem oczywiście 
przynajmniej do zrozumienia warsztatu history-
ka-mediewisty, bo przecież muszę nieustannie 
konfrontować uzyskiwane przez siebie wyniki 
z rezultatami jego pracy.

Problem relacji zachodzących między arche-
ologią historyczną a  historią musiałem na 
własny użytek „przerobić” w  latach osiem-
dziesiątych, gdy zaczynałem własne badania. 
Zapoznawałem się wówczas m.in. z  dys-
kusją, jaką na ten temat prowadzono także 
w  zachodniej Europie od lat sześćdziesią-
tych. Pozwoli pan, że przytoczę z  pamięci 
błyskotliwą wymianę zdań między wybitnym 
mediewistą brytyjskim, twierdzącym, że „ar-
cheologia jest jedynie bardzo drogim sposo-
bem opisania tego, co my już wiemy ze źró-
deł pisanych”, a równie wybitnym belgijskim 
archeologiem, replikującym w  następujący 

mniej więcej sposób: „twierdzenie czegoś 
takiego można porównać do twierdzenia, 
że w dobie bomby atomowej nie można ni-
kogo zabić zwykłą kulą rewolwerową”. Ta 
złośliwostka w  pewien sposób potwierdza 
moje oceny, ponieważ dostrzegam, w  jaki 
sposób archeologia  wieków średnich może 
wnosić ustalenia niedostępne historykom do 
naukowej debaty. Moje późniejsze doświad-
czenie harmonijnej i  twórczej współpracy 
z  historykami jedynie potwierdzało ten po-
gląd. Jestem przekonany, że bez względu na 
to, w  jaki sposób zmieniają się w ostatnich 
latach kryteria oceny dorobku naukowego, 
idące niestety trochę w poprzek interdyscy-
plinarności badań, dobra przyszłość nauki 
historycznej sensu largo wymaga twórczej 
współpracy wielu dyscyplin.

Moje doświadczenia pracy z historykami, z którymi przecież współpracować nie tylko 
chcę, ale wręcz muszę, są naprawdę bardzo dobre.



149

Współpraca między archeologami i historykami to podstaWa

od niedawna pełni Pan funkcję dyrektora IAE 
PAN. Ciekawi mnie, jakie są Pańskie plany 
rozwoju dla Instytutu. Jakie wyzwania czekają 
ośrodek w najbliższym czasie oraz w jakie pro-
jekty badawcze jest on zaangażowany?

Z  przebiegu naszej dotychczasowej rozmowy 
można byłoby odnieść mylne wrażenie, że In-
stytut to wyłącznie archeologia. Tymczasem od 
samego początku jego wyjątkowość polegała 
także na interdyscyplinarności i  współpracy 
przedstawicieli trzech uprawianych w  nim 
dyscyplin: archeologii, etnologii i historii. Tra-
dycji tej jesteśmy wierni do dnia dzisiejszego, 
chociaż w oczywisty sposób dominująca była 
i  jest archeologia. Liczba realizowanych zadań 
badawczych oraz projektów grantowych jest 
tak długa, że z pewnością nie mamy tu miejsca, 
aby je wyliczać.

Z  kolei odpowiedź na pytanie o plany roz-
woju Instytutu jest dość trudna w  czasach, 
które cechuje brak stabilnych zasad finanso-

wania nauki, nieustannie zmieniające się kry-
teria ewaluacji jednostek naukowych, a nawet 
brak stałych reguł w  zakresie zdobywania 
stopni i  tytułu naukowego. Niemniej jednak, 
nie chcąc wchodzić w szczegóły, podstawowe 
wyzwanie czekające Instytut zdefiniowałbym 
następująco: kontynuacja badań prowadzo-
nych na  najwyższym poziomie, co – oprócz 
wartości samej w sobie – zapewnia możliwość 
wyboru sposobu publikacji ich wyników, 
a tym samym uniezależnia od zmieniających się 
wymogów stawianych nam w zakresie miejsca 
ich publikacji w czasach uprawiania nauki na 
punkty, przy jednoczesnym zachowaniu jednej 
z  pierwotnych powinności Instytutu, pole-
gającej na tworzeniu dzieł o  podstawowym 
znaczeniu nie tylko dla nauki, ale też kultury 
polskiej, często w  postaci wielotomowych 
edycji, które przy obecnych kryteriach punk-
tacji dorobku naukowego mogłyby wydawać 
się zbędne Być może wygląda to na próbę 
połączenia wody z ogniem, ale wierzę, że je-
steśmy w stanie tego dokonać.
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Z DoMiniką sieczkowską z Centrum Studiów Andyjskich UW  
rozmawia Angelika Rumińska

P o l S k A  A r C h e o l o g i A 
n A  t r o P i e  i n k A S k i C h 

R y t u A ł ó w

Polscy badacze są obecni w Peru nie od wczo-
raj. Z tego, co wiem, wykopaliska w Chacha-
bambie są częścią szerzej zakrojonego projek-
tu. Czy może Pani przedstawić te badania?

Polscy badacze są obecni w Machu Picchu od 
2008 r., a w Peru od lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Centrum Studiów Andyj-
skich realizujące badania w  Parku Narodo-
wym Machu Picchu jest jednostką należącą 
do Uniwersytetu Warszawskiego. Współpra-
cujemy również z Politechniką Wrocławską. 
Wykopaliska na stanowisku Chachabamba są 
częścią tych badań. Od 2016 r. realizowa-
liśmy dwa duże projekty badawcze. Pierwszy 
był moim projektem – Preludium – i koncen-
trował się na badaniu fontann ceremonial-
nych właśnie na stanowisku Chachabamba. 
Natomiast drugi grant skupiał się nie tylko na 
Chachabambie, ale również na stanowiskach 
satelitarnych Machu Picchu, takich jak np. 

Inkaraqay. Jest to swego rodzaju obserwa-
torium astronomiczne na tyłach góry Way-
na Picchu. Badano również wysokogórskie 
laguny położone na wysokości co najmniej 
4000 m n.p.m. Przeprowadzono tam bada-
nia podwodne, którymi kierował dr Maciej 
Sobczyk. Jak widać jest to szeroki projekt. 
W ramach prowadzonych badań pobraliśmy 
różnego rodzaju próbki do analiz. Projekt na-
dal trwa, w kwietniu 2019 r. wyruszyliśmy 
do Peru, aby go kontynuować. 

Czy został przewidziany termin końca tego 
projektu?

Tak. Projekt jest finansowany przez Narodo-
we Centrum Nauki, a dzień jego zakończenia 
to – jeśli się nie mylę – 5 czerwca 2019 r. 

wydaje się to być niezwykle interesują-
ce. Porozmawiajmy więc o  znaleziskach 
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w Chachabambie. Co i w jakich okoliczno-
ściach odnaleziono?

Są to fontanny, ale wolę określenie łaźnie, po-
nieważ miały tam miejsce ablucje, czyli rytualne 
obmycia. Nigdy nie znajdowały się one pod 
ziemią, więc były widoczne już wcześniej. Je-
dynie części związane z kanałami lub ich mody-
fikacjami były ukryte pod ziemią. Z tego po-
wodu zdecydowaliśmy się na wykopaliska. Jest 
to system czternastu łaźni, które są względem 
siebie symetryczne i okalają cały sektor ceremo-
nialny tego stanowiska. Znajduje się tam święty 
kamień tzw. Huaca. Cały sektor składający się 
z  dwóch patio (i  co najmniej sześciu budyn-
ków) oraz Huaca są otoczone przez system 
łaźni. My podczas swoich badań zajmujemy się 
sektorem ceremonialnym. Ponadto, przy użyciu 
technik nieinwazyjnych, szukaliśmy pozostałości 
takich kanałów powyżej – teren ten porośnięty 
jest gęstą dżunglą, więc warunki są trudne.

Na czym polegają wspomniane przez Pa-
nią metody nieinwazyjne? Przyniosły jakieś 
nowe perspektywy badawcze?

Badania nieinwazyjne możemy podzielić na 
dwie kategorie. Po pierwsze, badania pod-
ziemne przy użyciu georadaru, przy okazji któ-
rych do współpracy zaprosiliśmy misję włoską. 
Rzeczywiście nam to pomogło, ponieważ na 
podstawie tych badań wytypowaliśmy kolej-
ne przestrzenie, na których prowadzimy w tej 
chwili wykopaliska. Natomiast drugi rodzaj 
badań nieinwazyjnych to metody tzw. z po-
wietrza. Mówiąc w  bardzo dużym uprosz-
czeniu, przy użyciu tych metod wymazujemy 

z  obrazu całą roślinność, aby sprawdzić, co 
znajduje się na tym terenie pod dżunglą. Przy-
niosło to wiele ciekawych wyników, które 
planujemy zweryfikować w trakcie wykopalisk.

wspomniała Pani o włoskich badaczach. Czy 
Polacy współpracują z wieloma zagraniczny-
mi zespołami?

Jeżeli chodzi o  Machu Picchu jesteśmy je-
dyni. Praca tam to ogromne wyróżnienie, 
ponieważ  jesteśmy jedyną zagraniczną ekipą. 
Poza tym pracują tam Peruwiańczycy, którzy 
zaprosili nas do współpracy na różnych sta-
nowiskach.

wróćmy może do wspomnianych łaźni. Czy 
poza nimi znaleziono tam jeszcze inne ślady 
działalności Inków?

Skupiamy się głównie na architekturze. Nie-
stety pozostałości organiczne bardzo słabo się 
zachowują, ponieważ jest to dżungla. Ale rze-
czywiście, znaleźliśmy wiele kawałków cerami-
ki świadczącej o tym, że mieszkali tam ludzie 
oraz że odbywały się tam rytuały. Ponadto 
znaleźliśmy elementy narzędzi tkackich, które 
pomogły nam w opracowaniu wstępnej hipo-
tezy, jaka była funkcja stanowiska. Odkryliśmy 
tam również pozostałości po ofiarach składa-
nych przez Inków, a w związku z tym pozo-
stałości węgla, które poddamy analizie radio-
węglowej. Wysłaliśmy próbki do laboratorium 
w Nowej Zelandii, z którym współpracujemy. 
Będziemy chcieli odtworzyć chronologię dla 
kilku wybranych stanowisk – w  tym również 
Machu Picchu i Chachabamba. 
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Stanowisko Chachabamba datowane jest na 
XV w., prawda?

Tak. Do tej pory zakładano, że Machu Picchu 
zostało wzniesione około 1450 r., a budowa 
trwała kilkadziesiąt lat. Miało to miejsce za pano-
wania Inki Pachacutiego. Jednak nasze badania 
świadczą o tym, że mogło stać się to wcześniej. 

Zatem czy na podstawie wszystkich znalezisk 
można określić, w jakich okolicznościach ko-
rzystano z tych łaźni?

Sektor, który aktualnie badamy, to sektor 
stricte rytualny. Zakładamy więc, że w  łaź-
niach miały miejsce ablucje, czyli obmycia 

przed przystąpieniem do rytuału. Mógł on się 
odbywać tak na stanowisku Chachabamba, 
jak i dalej. Inkowie często praktykowali takie 
obmycia np. przed zbliżeniem się do ważnego 
miejsca. Uczestniczenie w rytuale mogło wy-
magać obmycia się z grzechów.

Czyli mógł to być swego rodzaju etap przy-
gotowawczy?

Tak. To właśnie część rytuału. Poza tym za-
kładam na podstawie pozostałości archeolo-
gicznych, że możliwe, iż mieszkały tam kobie-
ty zajmujące się tkactwem, czyli tzw. acillas. 
Nadal jest to hipoteza. Aby ją potwierdzić, 
potrzebujemy więcej materiału. 

Dominika Sieczkowska na stanowisku Qantupata po odsłonięciu ołtarza ceremonialnego tzw. Huaca
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Czyli można powiedzieć, że są tam też 
przedmioty codziennego użytku?

Nie do końca. Tkactwo jednak nie było zwią-
zane z  codziennym użytkiem. Tylko wybrane 
kobiety mogły się tym zajmować. Ich obec-
ność na stanowisku Chachabamba to wciąż 
hipoteza badawcza. Niemniej ciekawe jest 
to, że wszystkie budynki, które znajdują się 
w  części centralnej, nie mają przedniej ścia-
ny. Są otwarte na patio, co świadczy o tym, 
że były to przestrzenie otwarte. Ludzie na 
pewno tutaj nie mieszkali. A jeśli tak, to wy-
łącznie w części mieszkalnej, która znajduje się 
poza tym sektorem. Tutaj miały miejsce raczej 
wspólne działalności. 

Skoro już rozmawiamy o mieszkańcach – jak 
wyglądała struktura społeczna Inków? Czy 
można określić, kto mógł odbywać rytuały 
w Chachabambie? 

Należy pamiętać, że mimo iż mówimy o Impe-
rium Inkaskim czy państwie Inków, to etnicz-
nych Inków było może 10% ogółu ludności, 
a może nawet mniej. Ludność, która mieszkała 
w Machu Picchu czy też na pozostałych sta-
nowiskach, niekoniecznie musiała się uważać za 
Inków oraz mogła być sprowadzona z  innych 
części Imperium. Trzeba pamiętać, że tylko 
osoby wybrane mogły dostać się do Machu 
Picchu. Wymagana była naprawdę bardzo wy-
soka pozycja społeczna, aby dostać się do tego 
centrum. Nie mógł to być każdy pasterz, który 
wypasał alpaki. Osoby odbywające rytuał były 
wybierane, w pewien sposób naznaczane. 

Czy możemy zrekonstruować drogę, jaką 
mógł odbywać uczestnik rytuału już po przy-
stąpieniu do niego?

Ciężko stwierdzić. Stanowisko Chachabamba 
jest połączone z Machu Picchu drogą inkaską. 
Nie jest to jednak droga bezpośrednia, pro-
wadzi przez inne miejsca. Możliwe, że ludzie 
zatrzymywali się w  Chachabambie i  wcale nie 
szli dalej. Nie jesteśmy w stanie do końca tego 
prześledzić – brak nam informacji. Wydaje się 
jednak logiczne, że próbowali dotrzeć do Ma-
chu Picchu. Pamiętać jednak trzeba, że byli to 
wybrańcy.

ile kilometrów dzieli stanowisko Chachabam-
ba i Machu Picchu?

Można powiedzieć, że około siedem kilome-
trów. Czyli całkiem blisko. 

A woda w kanałach w kompleksie ceremo-
nialnym? Można określić jej źródło?

Woda do kanału w Chachabambie pocho-
dzi z wodospadu górskiego, który jest od-
dalony o 500 metrów od stanowiska. Od 
niego został poprowadzony kanał wodny. 
Zakładamy to, ale nie ma pozostałości tego 
kanału. Natomiast woda z tego wodospadu 
pochodzi z  lodowców, które znajdują się 
powyżej.

Jak duży jest obszar całego stanowiska?

Całość to blisko dwa hektary. 
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Pojawiło się tutaj wiele bardzo interesują-
cych wątków. Jakie są dalsze perspektywy 
badawcze związane z tym stanowiskiem?

W całym parku Machu Picchu jest blisko 60 
stanowisk archeologicznych. Dość dobrze znane 
wszystkim jest Machu Picchu. Również Chacha-
bamba, ale poza tym jest jeszcze może dziesięć 
lepiej znanych stanowisk. Kompleksowe bada-
nia, które zaproponowaliśmy dla Chachabamby, 
idealnie byłoby przeszczepić na grunt pozosta-
łych stanowisk. Przebadanie ich wszystkich pod 
tym względem umożliwiłoby zaproponowanie 
nowych hipotez badawczych. To jest początek 
naszych badań. Chcemy popracować nad chro-
nologią całego parku. Co do Chachabamby – 
nie przebadaliśmy jeszcze trzech sektorów znaj-
dujących się na stanowisku: sektora uznawanego 
za mieszkalny, który badaliśmy lidarem, sektora, 
gdzie znajduje się bardzo duży taras uprawny, 
który w ogóle nie był badany oraz sektora ak-
tualnie porośniętego gęstą dżunglą. Wciąż nie 
wiemy, co się tam znajduje. Przy użyciu lidaru 
widzieliśmy, że są tam jakieś struktury. Nie było 
tam wykopalisk archeologicznych, więc wciąż 
możemy się jeszcze wiele dowiedzieć.

Czego jeszcze poza chronologią chcieliby-
śmy się o Inkach dowiedzieć? Mam tutaj na 
myśli znaleziska, takie jak ceramika czy inne 
przedmioty bezpośrednio związane z życiem 
człowieka. Co one mogą nam jeszcze powie-
dzieć o społeczności?

To, że sektor uznawany jest za ceremonialny 
wcale nie znaczy, że ceremonie w całości go 
definiują. Ale jakie ceremonie? Kalendarz in-

kaski był bardzo bogaty w różne wydarzenia 
w ciągu całego roku. Chcemy dowiedzieć się, 
co dokładnie się tam działo. Święty kamień, 
o którym wspominałam, ma wyrzeźbione dwa 
ołtarze i  ryt, którym najprawdopodobniej 
mogły spływać płyny. To również zagadka 
– spływała tam woda? A może krew zwie-
rząt? Wciąż mamy wiele pytań. Ustalenie, co 
dokładnie działo się w  Chachabambie, jest 
właśnie celem naszych badań. Machu Picchu 
jest badane od 1911 r. i z każdym nowym 
programem badań są wysuwane nowe zało-
żenia, a obalane poprzednie. Archeologia to 
nauka dość dynamiczna. Należy też pamiętać, 
że w  Ameryce Południowej przed przyby-
ciem Hiszpanów nie mieliśmy źródeł pisanych, 
bazujemy tylko i  wyłącznie na archeologii. 
Ponadto późniejszym źródłem są kroniki kon-
kwistadorów, a potem wszystkich ludzi, którzy 
przybywali do Peru. Pisali oni o tym, co sami 
widzieli lub o tym, co ktoś im przekazał. Nie 
mamy żadnych źródeł wcześniejszych.

w takim razie wiele jest jeszcze do zbada-
nia. Możemy się więc spodziewać, że na 
pozostałych stanowiskach Polacy również się 
pojawią?

Mamy zaplanowaną pracę na kolejnym stano-
wisku – Qantupata. Znajduje się ono nieco 
wyżej niż Chachabamba. Wejdziemy tam 
w kolejnych sezonach badawczych. Wciąż bę-
dziemy kontynuować prace w Chachabambie.

Oderwijmy się na chwilę od nauki. Jak ma 
się ruch turystyczny w  tamtych miejscach? 
Ludzie chętnie odwiedzają Machu Picchu?
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Machu Picchu jest najpopularniejszym ce-
lem turystycznym w  Ameryce Południowej, 
a przynajmniej tak mi się wydaje. Jest na liście 
siedmiu cudów świata, więc turystów jest bar-
dzo dużo. Szczyt sezonu przypada na lipiec.

Czy zwiedzanie w  ramach szlaku obejmuje 
takie miejsca jak np. Chachabamba?

Machu Picchu jest ogrodzone, można poru-
szać się tylko ścieżkami wyznaczonymi przez 
Peruwiańczyków. Chachabambę również moż-
na zwiedzać – z Machu Picchu do Chacha
bamby idzie się jeden dzień. To tzw. Inca 
Trail – zaczyna się w Chachabambie i idzie się 
pieszo do Machu Picchu.

A jak pogoda? Czy może komplikować wy-
kopaliska?

Ograniczenia badawcze są spore ze względu 
na to, że teraz jest pora deszczowa. Spraw-
dzałam – w Machu Picchu pada w zasadzie 

codziennie. Pora deszczowa kończy się mniej 
więcej w  kwietniu, a  zaczyna się w  listopa-
dzie. Więc to takie nasze „okienko” na ba-
dania.

wszystko wskazuje na to, że Inków warto 
odwiedzić. A czy zawsze ich Pani lubiła?

Nie (śmiech).

Czyli to dość burzliwa relacja...?

Tak. Moje pierwsze zainteresowania związa-
ne były z Olmekami i Mezoameryką. Potem 
zostały mi zaproponowane badania w  Peru 
z  zastrzeżeniem, że później mogę wrócić do 
Olmeków. I  nie wróciłam. Ale nie żałuję – 
jest to bardzo ciekawe. W Centrum Studiów 
Andyjskich mamy duże perspektywy badaw-
cze. Możemy robić wiele ciekawych rzeczy. 
Profesor  Mariusz Ziółkowski, dyrektor Cen-
trum, jest kierownikiem wielu fascynujących 
projektów.
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Polakożerca kontra wrogowie Rzeszy. Skąd 
pomysł na taki tytuł?

Magister Łukasz Traczyk, komentując ten tytuł 
na Facebooku, stwierdził, że mógłbym dora-
biać jako redaktor pasków w TVP Info, choć 
nie mam takiego zamiaru. Ale na poważnie. 
Tytuł miał być prowokujący. Polacy oskarżali 
Wilhelma II o to, że jest polakożercą i dąży do 
ich wynarodowienia. Z kolei Wilhelm II wraz 
z elitami politycznymi Niemiec zarzucał Pola-
kom brak lojalności wobec państwa pruskiego 
oraz snucie marzeń o  odrodzeniu Rzeczypo-
spolitej Jagiellońskiej, sięgającej od morza do 
morza. Polacy więc razem z  innymi partiami 
antystemowymi, takimi jak chociażby katolicka 
Partia Centrum lub socjalistyczna SPD, mieli 
być wrogami Rzeszy w kształcie nadanym jej 
w  1871  r. Taki zabieg służył stygmatyzacji 

Polaków oraz mobilizacji niemieckiego elekto-
ratu w okręgach mieszanych narodowościowo. 
Pojęcia „polakożerca” i  „wrogowie Rzeszy” 
były zatem określeniami używanymi w dyskur-
sie publicznym i zestawienie ich w tytule ma 
oddawać stan napięcia, który charakteryzował 
relacje pomiędzy Wilhelmem II a  Polakami 
przez większość jego panowania.

Czy spotkał się pan z czymś niecodziennym 
podczas przygotowywania materiałów i pisa-
nia książki? Czy też wszystko przebiegało 
zgodnie z planem kwerendy archiwalnej i nie 
było żadnych niespotykanych sytuacji? 

Rzeczywiście pisanie tej książki zajęło sporo 
czasu w moim życiu. Osobą Wilhelma II za-
cząłem się interesować jeszcze na studiach. 
Wówczas oraz podczas pisania doktoratu zaj-

Z prof. PiotreM szlantą, autorem książki Polakożerca kontra 
wrogowie Rzeszy. Cesarz Wilhelm II i Polacy 1888–1918,  

rozmawiają Jacek Roszkiewicz i Szymon Antosik

K A J Z e R  C h C I A ł  b y ć 
K o C h A n y  tA K ż e  P R Z e Z 

P o l A K ó W
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mowałem się niemiecką polityką zagraniczną, 
zawsze więc Wilhelm II przewijał się w moich 
zainteresowaniach badawczych. Skłoniło mnie 
to do bliższego przyjrzenia się tej postaci. 
W czasie przygotowywania jego biografii oka-
zało się, że mam sporo źródeł poświęconych 
relacjom Wilhelma II z  polskimi poddanymi. 
Prace nad tą książką ciągnęły się około dwu-
nastu lat. Oczywiście nie zajmowałem się nią 
przez cały czas z taką samą intensywnością. 

Praca w archiwum dostarcza mi zawsze sporo 
wrażeń. Nigdy nie wiadomo na co się trafi i to 
jest wielka intelektualna przygoda. W  książ-
ce piszę chociażby o  wizycie Wilhelma II 
w Gnieźnie, która miała miejsce latem 1905 r. 
Na tę informację natknąłem się zupełnie przy-
padkowo, szukając zupełnie innych rzeczy. 
Zaskoczyło mnie, że w Geheimes Staatsarchiv 
Preußicher Kulturbesitz w Berlinie znajduje się 
teczka poświęcona obchodom cesarskich uro-
dzin na terenach zaboru pruskiego. Dowiadu-
jemy się z niej, że niemieccy urzędnicy bacznie 
przyglądali się temu, czy i jak te urodziny były 
obchodzone przez polskich poddanych, czy 

przedstawiciele polskiego społeczeństwa po-
jawiali się na oficjalnych rautach, a duchow-

ni odprawiali stosowne nabożeństwa dzięk-
czynne z okazji kolejnych cesarskich urodzin. 
Zdziwiłem się, że władze przywiązywały do 
tego tak duże znaczenie i  domagały się od 
proboszczów, aby dając przykład wiernym, 
stali przy stopniach ołtarza aż do wybrzmienia 
Te Deum. Na przykład w 1910 r. w Strzel-
nie, gdy ksiądz zaintonował Te Deum, wszy-
scy wierni ostentacyjnie wyszli z tego kościoła. 
Zostali w nim tylko ksiądz, organista i nauczy-
ciel, niejaki Majorowicz. 

Czy wśród karykatur, które można znaleźć 
w  aneksie książki, ma Pan jakąś ulubioną, 
która jest dla Pana najciekawsza lub najza-
bawniejsza?

Generalnie uwielbiam czytać prasę z przełomu 
XIX i XX w., zupełnie przypadkiem trafiłem 
też na artykuły dotyczące innych kwestii, które 
mogłem wykorzystać jako źródło na zajęciach 
ze studentami, czy też jako pretekst do napisa-
nia kolejnego tekstu. Na jedną z nich natrafiłem 
w  czasopiśmie „Kladderadatsch” ukazującym 
się w Berlinie. Była to karykatura na zbliżającą 

się wizytę Wilhelma II w Poznaniu w sierpniu 
1913 r. Ponieważ Polacy ją zbojkotowali, ka-

Polacy oskarżali Wilhelma II o to, że jest polakożercą i dąży do ich wynarodowienia. 
Z kolei Wilhelm II wraz z elitami politycznymi niemiec zarzucał Polakom 
brak lojalności wobec państwa pruskiego oraz snucie marzeń o odrodzeniu 
Rzeczypospolitej Jagiellońskiej, sięgającej od morza do morza. 
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rykaturzysta na tle zamku cesarskiego w Pozna-
niu przedstawił Wilhelma II i kanclerza Theo
balda von BethmannaHollwega przebranych 
w polskie stroje narodowe, którzy w ten spo-
sób chcieli zniweczyć polskie plany bojkotu.  
To jest chyba moja ulubiona karykatura na 
kajzera, bo trafiłem na nią przez przypadek 
i wprowadziłem do obiegu naukowego.

na ile zasadne jest zrzucanie na Wilhelma II 
winy, może nie za wypowiedzi, bo to jest 
oczywiste, ale za ustawodawstwo antypol-
skie? Ile było w  tym jego inicjatywy, a  ile 

niemieckich środowisk politycznych, zdomi-
nowanych przez nastroje nacjonalistyczne?

To jest ciekawe pytanie, które zadawali sobie 
również współcześni. Dla przykładu krakow-
skie środowisko konserwatystów na łamach 
dziennika „Czas” apelowało o  to, aby nie 
bojkotować całkowicie Wilhelma II, gdyż 
doprowadziłoby to do zerwania wszelkich 
kanałów komunikacji z  cesarzem i  odbierało 
możliwości przedstawienia mu polskich racji. 
Takie głosy podnosiły się również w niektó-
rych środowiskach konserwatywnych w Wiel-
kopolsce. Podczas wizyt w  latach 1903, 
1910 i 1913 w Poznaniu znaleźli się nielicz-
ni polscy notable, którzy, pomimo oficjalnego 
bojkotu, zdecydowali się przyjąć zaproszenie 
na spotkanie z Wilhelmem II. Po słynnej mo-
wie w Malborku z 1902 r., w której wzywał, 
by Niemcy walczyli z „polską bezczelnością” 
i „sarmacką butą”, pojawił się projekt wysto-
sowania memorandum, w  którym przedstawi 
się polskie argumenty. Wierzono, że cesarz nie 
zdawał sobie sprawy z tego, jak rzeczywiście 
wygląda sytuacja na kresach wschodnich pań-
stwa i  liczono, że gdy dowie się o  tym, że 
Polacy są lojalni, płacą podatki, służą w woj-
sku oraz respektują prawo, to zmieni swoje 
stanowisko. Jednak większość polskiej opinii 
publicznej – ja też się tu z nią zgodzę – uwa-
żała, że to jest mit o  dobrym władcy oto-
czonym przez złych doradców. Tak nie było. 
Wilhelm II był zainteresowany kwestią polską, 
która stanowiła jedno z ważniejszych wyzwań 
w  polityce wewnętrznej w  Prusach. Około 
trzech milionów poddanych króla stanowili 
Polacy. Oni sami podkreślali, że nie są „pol-

Wilhelm II i kanclerz Theobald von Bethmann 
Hollweg ubrani w polskie stroje narodowe na 
karykaturze opublikowanej przez czasopismo 
satyryczne „Kladderadatsch” w 1913 r.
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skimi Prusakami”, tylko Polakami – poddanymi 
króla pruskiego i bardzo się zżymali, gdy ktoś 
używał wobec nich tego pierwszego określe-
nia. W większości nie kwestionowali istnieją-
cego status quo. Wielkopolska został włączo-
na do Prus legalnie, na podstawie aktu koń-
cowego kongresu wiedeńskiego. Król Prus był 
zatem władcą prawowitym, a jego poddani – 
w  tym Polacy – powinni mu wiernie służyć. 
Z drugiej strony miał on też obowiązki wobec 
społeczeństwa. W swojej książce piszę m.in. 
o  tym, czego domagali się Polacy. Walczyli 
w gruncie rzeczy o prawa człowieka, chociaż 
tego pojęcia nie używano. Pragnęli być trakto-

wani na równi z Niemcami. W ocenie polskiej 
opinii publicznej kwestie samoidentyfikacji nie 
powinny być przedmiotem polityki państwa. 
Wilhelm II doskonale zdawał sobie sprawę 
z polityki państwa pruskiego wobec Polaków. 
To on mianował urzędników, którzy realizo-
wali antypolskie ustawy. Wyroki sądowe, jak 
na przykład w kwestii strajku wrześnieńskiego, 
zapadały w jego imieniu. W końcu to Wilhelm 
podpisywał ustawy, w tym wywłaszczeniową 
i  kagańcową. Nie jest zatem tak, że o  ni-
czym nie wiedział. Cesarz identyfikował się 
z polityką germanizacji i uznawał, że istnienie 
niezależnego narodu polskiego jest sprzeczne 
z pruską racją stanu.

Z jakich więc kręgów pierwotnie wychodziły 
pomysły tych ustaw? Wiadomo, że cesarz je 
zatwierdzał, ale jakie środowiska w pierwszej 
kolejności proponowały takie rozwiązania?

Ciężko znaleźć tu konkretne osoby, może 
poza samym Ottonem von Bismarckiem, za 
którego czasów rozpoczęto ostry antypolski 
kurs. Wynikał on z  chęci integracji niedaw-
no zjednoczonego państwa. Prusy zjedno-
czyły Niemcy pod swoim przywództwem 
w  1871  r., natomiast sama Rzesza wciąż 
była wewnętrznie podzielona. Jej obywatele 
mówili różnymi dialektami, wyznawali różne 
religie, należeli do różnych grup społecznych, 
jedli różne potrawy, pili różny alkohol, śmiali 
się z  różnych żartów. Jedność wewnętrzną 
Rzeszy należało zatem dopiero wykuć, do-
prowadzić do ujednolicenia społeczeństwa, 
zwalczając prawdziwe lub rzekome separa-
tyzmy. Na pewno inicjatywa wychodziła od 

Wilhelm II w mundurze marszałka polnego 
z Pruskim Orderem św. Jana na fotografii 
z 1901 r.
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środowisk prawicowych i  narodowoliberal-
nych, które zgadzały się z polityką wynarada-
wiania Polaków i zachęcały rząd do utrzyma-
nia ostrego kursu w tej kwestii. Powoływano 
się przy tym na autorytet Bismarcka. Dla 
Żelaznego Kanclerza nie było problemem, że 
Polacy mówią w domu po polsku czy chodzą 
do katolickiego kościoła. Problemy politycz-

ne powodowała szlachta i  duchowieństwo, 
które kultywowały polską tożsamość narodo-
wą i pamięć o Rzeczypospolitej, wpływając 
w duchu narodowym także na chłopów. To 
bowiem rozbijało jedność państwa. Wil-
helm  II bacznie przyglądał się kwestii języka 
i  obserwował sytuację w  tym zakresie także 
w  zaborze rosyjskim. Niemcy byli bardzo 
wyczuleni na ewentualne ustępstwa na rzecz 
języka polskiego w Królestwie Polskim, gdyż 
uważali, że spowoduje to eskalację podob-
nych żądań ze strony polskich poddanych ce-
sarza. Pamiętać trzeba, że w samym Poznaniu 
jeszcze w połowie XIX w. przeważali Niem-
cy, z  kolei w  momencie wybuchu I  wojny 
światowej to już Polacy stanowili większość. 
Miejscowi Niemcy czuli się zagrożeni rzekomą 
ekspansją ze strony Polaków. To jest właśnie 
pewien paradoks, a  może wręcz prawidło-
wość w starciach nacjonalizmów, że obie stro-
ny czują się zagrożone i prowadzą w swoim 
mniemaniu wojnę obronną. Wilhelm  II uwa-

żał, że bronił właśnie niemczyzny zagrożonej 
przez Polaków. Poczucie zagrożenia utratą 
ziem wschodnich wzmacniało występujące 
od połowy XIX w. zjawisko Ostfluchtu, czyli 
ucieczki ze wschodu. W poszukiwaniu pra-
cy, lepszych perspektyw i wyższego poziomu 
życia tysiące osób wyjeżdżało z  rolniczych, 
mniej rozwiniętych prowincji wschodnich, 

przenosząc się do wielkich miast – Berlina, 
Drezna – czy wreszcie ośrodków miejskich 
uprzemysłowionego Zagłębia Ruhry. Więcej 
wyjeżdżało Niemców niż Polaków, którzy 
dodatkowo mieli wyższy przyrost naturalny. 
Powodowało to niekorzystne z niemieckiego 
punktu widzenia zmiany demograficzne, które 
chciano powstrzymać środkami nadzwyczaj-
nymi. W  1913  r. w  Niemczech obcho-
dzono 25. rocznicę panowania Wilhelma II 
i jeśli sięgniemy do polskiej prasy jako kanału 
komunikacji społecznej i  źródła oddającego 
nastroje polskiej opinii publicznej, to nie znaj-
dziemy tam żadnych powodów do radości. 
Większość tytułów prasowych przypominała, 
że Polacy nie mają czego świętować. Oczy-
wiście przypominano, że był to okres 25 lat 
pokoju i  wzrostu gospodarczego, z  którego 
czerpali także i Polacy, ale potem następowa-
ło wyliczanie wszystkich ustaw wyjątkowych 
i represji, jakie spadały na Polaków pod rzą-
dami jubilata.

Wilhelm identyfikował się z polityką germanizacji i uznawał, że istnienie niezależnego 
narodu polskiego jest sprzeczne z pruską racją stanu.
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to chyba właśnie w Polakach przybywających 
z Kongresówki i Galicji widziano największe 
zagrożenie dla niemczyzny na wschodzie?

Walka z polską migracją miała i negatywne skut-
ki. Folwarki junkrów w prowincjach wschod-
nich Prus uzależnione były od dostępności 
taniej siły roboczej. Poddani z  państwa nie-
mieckiego oczekiwali wyższych wynagrodzeń 
niż, jak byśmy dziś powiedzieli, gast arbeiterzy 
z  Królestwa Polskiego i  Galicji. Władzom 
więc zależało na ich dopływie, oczywiście 
czasowym i  kontrolowanym, ale pojawiły się 
też takie pomysły, aby zamiast Polaków spro-
wadzać – uwaga – Chińczyków. Pomyślano, 
aby wzorem Stanów Zjednoczonych ściągnąć 

kulisów chińskich celem zastąpienia robotni-
ków polskich, którzy grożą zachwianiem rów-
nowagi między narodowościami. Nie można 
więc było tak po prostu zamknąć granic. To 
by doprowadziło do bankructwa wielu fol-
warków ziemiańskich i  podkopania pozycji 
ekonomicznej warstwy junkierskiej, która była 
jednym z filarów rządów dynastii Hohenzol-
lernów.

Może cofnijmy się troszkę do dzieciństwa 
i  młodości Wilhelma II. Czy miało ono 
wpływ na jego późniejsze decyzje polityczne 
i resztę życia?

Kajzer był osobą nie w pełni sprawną fizycz-
nie. Przyszedł na świat w wyniku bardzo trud-
nego porodu, szczegółowo opisanego przez 
brytyjskiego historyka Johna Röhla, autora 
monumentalnej, trzytomowej biografii Wilhel-
ma. W czasie porodu lekarze i położne zajmo-
wali się głównie tym, aby uratować jego mat-
kę, czyli 18letnią wówczas najstarszą córkę 
królowej Wiktorii. Udało się jednak uratować 
i matkę, i dziecko. Najprawdopodobniej no-
worodkowi uszkodzono przy okazji lewą pół-
kulę mózgu. W rezultacie tego miał lewą rękę 
krótszą od prawej o dwanaście centymetrów 
i gorzej nią władał. W swoich wspomnieniach 
cesarz przedstawiał dzieciństwo jako trudne. 
Opisywał w nich elektrowstrząsy, którymi go 

leczono i  starano się uaktywnić lewą stronę 
ciała. Oczywiście rodzice zdawali sobie spra-
wę, że ich syn nie jest w pełni zdrów i starali 
się pomóc tak jak potrafili. Robili to zgodnie 
z  ówczesnymi standardami medycyny, które 
jednak nie tyle pomagały, co pozostawiały 
silne piętno na psychice młodego człowie-
ka. Wilhelm miał także dość surowego wy-
chowawcę Georga Hinzpetera, stosującego 
wobec młodego księcia spartańskie metody. 
Wspominał też z żalem o tym, że matka bar-
dziej kochała jego zmarłego w  dzieciństwie 
brata Waldemara i że nie potrafiła znaleźć dro-
gi do pokoju dziecięcego Wilhelma. Jednak 

Wilhelm chciał być kochanym przez społeczeństwo, w tym przez Polaków.



163

Kajzer chciał być Kochany taKże przez polaKów

inne źródła prezentują odmienny obraz. Na 
ich podstawie wydaje się, że relacje z rodzi-
cami aż do czasów studiów były poprawne. 
Dopiero wówczas, w latach osiemdziesiątych 
XIX w., uległy pogorszeniu. Kiedy ojciec Wil-
helma cesarz Fryderyk III umierał w 1888 r., 
matka znienawidziła swego najstarszego syna 
i  nie chciała dopuścić go do umierającego. 
Uważała, że knuł on z Bismarckiem przeciwko 
swojemu ojcu, który planował przeprowa-
dzenie w  kraju liberalnych reform. Choroba 
i  niepełnosprawność Wilhelma pozostawiły 
w  nim głębokie urazy, które najlepiej widać 
w kompleksie krótszej ręki. Pozostawił bardzo 
wiele swoich zdjęć i na żadnym z nich nie wi-
dać, że ma lewą rękę krótszą. Nawet jeden 
z  jego adiutantów w  swoich pamiętnikach 
z okresu emigracji napisał, że już jako człowiek 
zaawansowany wiekiem zwracał uwagę na to, 
żeby nikt nie zauważył, że jest kaleką. Niepeł-
nosprawność odcisnęła się na jego psychice, 
miał na pewno zaburzoną osobowość. Łatwo 
przechodził od stanu euforii do załamania ner-
wowego, miewał wybuchy złości. Nie był ła-
twy w kontaktach z ludźmi i – jak sądzę – nie 
był osobiście szczęśliwy.

Co Wilhelm mógł chcieć osiągnąć swoją 
„propolską” polityką w  czasie pierwszych 
sześciu lat swego panowania i czy miała ona 
jakiekolwiek szanse powodzenia, zważywszy 
na sytuację w niemczech i nastroje opano-
wujące zarówno niemców, jak i Polaków?

Wydaje się, że te jego propolskie gesty na 
początku panowania mogły wynikać z dwóch 
przyczyn. Z jednej strony duże znaczenie od-

grywało rozbicie niemieckiej sceny politycznej 
i fakt, że w Reichstagu opozycja miała podob-
ną liczbę głosów co ugrupowania prorządo-
we. A  rząd potrzebował większości w  par-
lamencie do przeforsowania ustaw. Cesarz 
mógł mianować kanclerza, jakiego chciał, ale 
to parlament dzierżył władzę ustawodawczą. 
Na początku lat dziewięćdziesiątych XIX w. 
część polskich środowisk politycznych pod 
przewodnictwem literata i  ziemianina Józefa 
Kościelskiego skłaniała się do poszukiwania 
ugody z  rządem i  z  monarchą. Niedawna 
zmiana na tronie, jak każda zmiana personal-
na, budziła pewne nadzieje. Każdy nowy 
przywódca dostaje mandat zaufania. I Polacy 
również obdarzyli nim Wilhelma, zwłaszcza ze 
względu na jego narastające spory z Bismar
ckiem. Po drugie, cesarz zabiegał o popular-
ność wśród swych poddanych. Kiedy w Za-
głębiu Ruhry w  1889  r. wybuchł potężny 
strajk, cesarz przyjął delegację protestujących 
górników i  zapowiedział, że gdy właściciele 
kopalń nie ustąpią, to wycofa wojsko z Zagłę-
bia Ruhry. Mówił, że jeśli spłonie parę willi 
dyrektorskich, to może wówczas zmienią oni 
stanowisko i  dadzą robotnikom podwyżkę. 
Wilhelm chciał być kochanym przez społe-
czeństwo, w  tym przez Polaków. Dymisja 
Bismarcka dawała nadzieję na zmianę kursu 
i liberalizację polityki. W 1890 r. Wilhelm II 
doprowadził do wygaśnięcia ustaw antyso-
cjalistycznych. Polacy mogli mieć nadzieję, 
że skoro SPD była dotąd traktowana jako 
normalna partia polityczna, to dlaczego w ta-
kim razie nie można by było doprowadzić do 
zniesienia ustaw wyjątkowych wobec polskiej 
ludności. Władze zdecydowały się wówczas 
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na niewielkie ustępstwa w  nauczaniu języka 
polskiego w  szkołach, na mianowanie Floria-
na Stablewskiego arcybiskupem poznańsko 
gnieźnieńskim i  zezwolenie na to, by Zwią-
zek Polskich Spółek Zarobkowych otrzymał 
możliwość kontrolowania finansów polskich 
przedsiębiorstw działających w Wielkopolsce. 
Okazało się, że to zbyt mało dla Polaków, 
podczas gdy dla Niemców było to maksimum 
ustępstw. Z  drugiej strony cesarz był kryty-
kowany przez niemieckich jastrzębi. W  cza-
sach wojującego nacjonalizmu, kiedy sto-
sunki międzynarodowe postrzegano jako grę 
o  sumie zerowej, trudno było o  kompromis. 
W  1894  r. doszło do zerwania współpra-
cy Polaków z niemieckim rządem. Stało się to 
m.in. pod wpływem obchodów 100. rocz-
nicy powstania kościuszkowskiego oraz wy-
stawy krajowej we Lwowie, której znaczenie 
wykraczało poza granice zaboru austriackiego. 
W tym wydarzeniu uczestniczyli również Pola-
cy z pozostałych zaborów, także sam Kościel-
ski. Wilhelm II uznał to za zdradę, dowód 
nielojalności. Podczas swej wizyty w Toruniu 
we wrześniu 1894 r. przestrzegł Polaków, że 
potrafi być nieprzyjemny i nie zawaha się tego 
okazać, jeśli nie będą bezwarunkowo czuć się 
pruskimi poddanymi. Po tej deklaracji stosunki 
polskoniemieckie weszły w fazę zimnej wojny.

A  jak duże znaczenie dla obu stron sporu 
odgrywała symbolika i budowanie dyskursu 
narodowego wokół rocznic wydarzeń histo-
rycznych?

W XIX w. mamy do czynienia z kształtowa-
niem się nowoczesnych narodów i  państw 

narodowych jako pewnych wyobrażonych 
wspólnot. Konstruowano je najczęściej tak-
że na gruncie wspólnej przeszłości. Polacy 
oraz Niemcy mieli w  tym zakresie rzecz ja-
sna odmienne miejsca pamięci i  wrażliwość 
historyczną. Ci pierwsi świętowali chociażby 
100. rocznicę powstania kościuszkowskiego, 
50. rocznicę wybuchu powstania stycznio-
wego i 100. rocznicę śmierci księcia Józefa 
Poniatowskiego. W  lipcu 1910  r. odbyły 
się w Krakowie obchody 500. rocznicy bi-
twy grunwaldzkiej. Poprzez odwoływanie się 
do chwalebnej przeszłości Rzeczypospolitej, 
Polacy w Prusach kultywowali własną pamięć 
historyczną i  umacniali swą wspólnotę. Na 
obszarach mieszanych narodowościowo udział 
w tego typu imprezach pozwalał na zdefinio-
wanie czy potwierdzenie swojej przynależno-
ści narodowej.

Jak wyglądał stosunek Polaków do Weltpo-
litik? Pan na ogół przytaczał kwestie debat 
w parlamencie i prasie, a mam na myśli taki 
poniekąd osobisty stosunek – oczywiście na 
ile da się to określić – Polaków do tej kwe-
stii. Czy pomimo tego że nie byli w swoim 
państwie, to jednak odczuwali z niego dumę, 
a może wręcz odwrotnie?

Polacy w większości patrzyli na pozaeuropej-
skie ambicje Rzeszy poprzez pryzmat finansów. 
Uznawali, że mają do czynienia z antypolskim 
rządem, nierespektującym ich podstawowych 
praw obywatelskich, w  tym prawa do naro-
dowej odrębności, a zatem władze nie powin-
ny oczekiwać od nich tego, że będą chętnie 
łożyli na rozbudowę floty. Zbrojenia morskie 
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na szeroką skalę uważano za zbędne i prowa-
dzące do konfliktów z Wielką Brytanią. Nie 
znalazłem żadnych dowodów na poczucie 
dumy ze strony polskich poddanych Wilhel-

ma  II z  faktu przynależności do potężnego 
mocarstwa kolonialnego. Raczej patrzono na 
te kwestie przez pryzmat niepotrzebnych, 
olbrzymich wydatków, pokrywanych także 
z  kieszeni niesprawiedliwie przez państwo 
niemieckie traktowanego polskiego podatnika.

Cóż, jak wiadomo relacje polsko-niemieckie 
nie należą do najłatwiejszych, a ta monografia, 
chcąc nie chcąc, ich dotyka. W związku z tym 
chcielibyśmy zapytać, jak pan ocenia stan 
współczesnej polskiej historiografii w kontek-
ście tzw. trudnych tematów, zwłaszcza w przy-
padku relacji z  niektórymi, czy może nawet 
z większością sąsiadów?

Ja zajmuję się mniej kontrowersyjnymi tema-
tami. Wiadomo, że Wilhelm za Polakami nie 
przepadał i Polacy także go nie uwielbiali. 
Historia Polski w ciągu ostatnich kilkudzie-
sięciu lat stała się elementem historii po-
wszechnej. Obecnie mamy wielu Niemców, 
Amerykanów czy Francuzów zajmujących się 
historią Polski. Stosunki polskoniemieckie 
nie są zatem domeną aktywności tylko Pola-

ków i Niemców, ale także historyków z róż-
nych państw, mających odmienny bagaż kul-
turowy. Robota posuwa się do przodu, ale 
oczywiście wciąż występują tematy trudne. 

W  przypadku stosunków polskoniemiec-
kich to głównie okres II wojny światowej, 
ale wydaje mi się, że te dylematy są dość 
często przedmiotem wnikliwych badań, są 
organizowane konferencje międzynarodo-
we, wydawane publikacje po jednej i dru-
giej stronie Odry. Sądzę, że proces pojed-
nania polskoniemieckiego już się dokonał 
i  weszliśmy w  fazę normalności. Przejawia 
się to także w historiografii. Nie dostrzegam 
zagrożeń, ale na pewno nie lubię, kiedy za 
historię biorą się politycy. Nie przepadam 
za określeniem „polityka historyczna”. Ter-
min ten kojarzy mi się z próbą manipulacji 
i  instrumentalnego traktowania przeszłości 
tak, aby poprzez stronniczy i wybiórczy do-
bór faktów ukuć broń na politycznego prze-
ciwnika. Z  drugiej strony każde państwo 
w mniejszym lub większym stopniu uprawia 
politykę historyczną, chociażby przez okre-
ślanie programów nauczania historii w szko-
łach. Od tego nie uciekniemy. Natomiast 
wydaje mi się, że opracowanie trudnych 
tematów we wzajemnych relacjach polsko 
niemieckich posuwa się swoim trybem. 

Sądzę, że proces pojednania polsko-niemieckiego już się dokonał i weszliśmy w fazę 
normalności. Przejawia się to także w historiografii. 
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Czyli tutaj problemem nie są historycy, tylko 
raczej politycy i publicyści?

Tak bym to postrzegał. Kiedy nie ma się do 
powiedzenia za wiele w  kwestiach meryto-
rycznych, to  najłatwiej uderzyć w  narodowy 
bębenek. Każdy potrafi w niego bić, aby po-
kazać siebie szerszej opinii publicznej i wypro-
mować się. Jak widać po wynikach wyborów, 
te zabiegi są dość skuteczne, zresztą nie tylko 
w Polsce. Dobrze by było, żeby politycy dali 
spokój historykom i pozwolili im bez nerwów 
i nacisków badać przeszłość.

Pozwólmy sobie na lekkie odejście od 
wspomnianego obiektywizmu i  ocenę po-
staci Wilhelma II z osobistej perspektywy. 
Czy uważa Pan, że karykatury albo teksty 
satyryczne, krytyczne lub wręcz obraźliwe 
wobec cesarza po prostu poniekąd mu się 
należały z racji tego, że rzeczywiście był na-
dętym bufonem?

Jego buńczuczne i kontrowersyjne wypowie-
dzi, prowokacyjne gesty, niestandardowe za-
chowania, nieprzemyślane przemowy skłaniały 
do komentowania ich w  formie satyrycznych 
wierszyków czy ilustracji, wyśmiewających ce-
chy charakteru i działania monarchy. W wielu 
przypadkach tak, należało mu się. Oczywiście 
w  zaborze pruskim nie można było krytyko-
wać oficjalnie cesarza, bo  wciąż obowiązy-
wał paragraf o  obrazie majestatu, za którą 
można było trafić do więzienia. Na przykład 
w 1910 r. w Niemczech trwała dyskusja nad 
podwyższeniem listy cywilnej, czyli corocznej 
dopłaty do prywatnej szkatuły Wilhelma  II 

jako króla Prus, mającej zrekompensować mu 
wydatki reprezentacyjne, które ponosił jako 
głowa państwa. Polscy posłowie w  pruskim 
parlamencie głosowali za zwiększeniem dota-
cji. Nie spodobało się to np. wychodzącemu 
w  Gnieźnie tygodnikowi „Lech”. Opubli-
kował on artykuł zatytułowany Biedny król 
pruski i  za to sformułowanie redaktor pro-
wadzący trafił na siedem miesięcy do wię-
zienia. Te regulacje nie obowiązywały jednak 
w Królestwie Polskim. Zwłaszcza wychodząca 
w Warszawie endecka „Mucha” przodowała 
w atakach na cesarza. Jak wspomniał w swo-
jej korespondencji warszawski konsul Rzeszy, 
Wilhelm II stanowił ulubiony cel ataków pol-
skich czasopism satyrycznych.

Podsumowując, w  jaki sposób zachęciłby 
Pan potencjalnego czytelnika do przeczyta-
nia książki?

Będę żartobliwy, więc powiem, że po pierw-
sze wydawnictwo obniżyło już jej cenę. Poza 
tym wydaje mi się, że moja książka ujawnia 
pewne mechanizmy władzy i  opisuje stosun-
ki polskoniemieckie widziane przez pryzmat 
relacji między monarchą a  różnymi grupami 
polskiego społeczeństwa, opowiada o  tym, 
jak Polacy w dość niekorzystnych warunkach 
wrogiego im państwa walczyli o swoje interesy 
przy użyciu legalnych metod, takich jak udział 
w debacie publicznej, w wyborach do Reich
stagu, głosowanie w  parlamencie lub wyra-
żanie swoich opinii na łamach prasy. Chyba 
to jest w niej najciekawsze. Poza tym jest to 
książka o błędach we wzajemnym postrzega-
niu. Z jednej strony Wilhelm II nie był takim 
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polakożercą, bo przyczynił się też do budowy 
państwa polskiego w trakcie I wojny świato-
wej – oczywiście nie z  pobudek altruistycz-
nych – a z drugiej strony Polacy nie byli wro-
gami Rzeszy. Jak niejednokrotnie podkreślali, 
byli lojalni, płacili podatki, służyli w wojsku 
i przelewali krew za Niemcy. Szef Polskiego 
Koła w  Reichstagu, książę Ferdynand Radzi-

wiłł, był ranny w wojnie z Francją w 1871 r. 
Pomimo tego traktowano Polaków z podejrz-
liwością i  samo ich istnienie postrzegano za 
zagrożenie. Książka zawiera sporo ilustracji 
i cytatów z dotychczas nieznanych źródeł ar-
chiwalnych. Jeśli wierzyć recenzjom, dobrze 
się ją czyta, zatem zachęcam innych potencjal-
nych czytelników do sięgnięcia po nią.
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Z dr. anDrzejeM skaliMowskiM, autorem książki Sigalin. Towarzysz odbudowy,  
rozmawia Szymon Antosik

WA r S Z A WA 
m i T y c Z n A ,  WA r S Z A WA 

h i S T o r y c Z n A

Skąd u  Pana wzięło się zainteresowanie 
varsavianistyką i  jak ocenia Pan jej obecną 
kondycję? Wydaje się, że obecnie, przynaj-
mniej w powszechnym obiegu, często poja-
wiają się głosy w rodzaju „kiedyś to było”, 
przed wojną to dopiero była Warszawa, a ta 
powojenna to już nie to samo. Czy taki sen-
tymentalizm w jakiś sposób wpływa na po-
wstające prace naukowe lub publicystyczne?

Rzeczywiście tak się złożyło, że zajmuję się te-
matami warszawskimi. Trochę z zainteresowa-
nia, trochę z konieczności. Ja nigdy nie byłem 
fanem przedwojennej Warszawy. Uważam, że 
to jest typowy przykład postawy, że kiedyś to 
było dobrze, kiedyś było lepiej. Jest już mało 
osób, które pamiętają przedwojenną Warsza-
wę. Pamiętają ją z dzieciństwa, co też rzeczy-
wiście tę wielkość kreuje, bo młodość zawsze 
lepiej się pamięta po latach. Natomiast mniej 
więcej od lat dziewięćdziesiątych funkcjonuje 

obraz przedwojennej Warszawy jako Paryża 
Północy, pięknego miasta pełnego kamienic. 
Nie chcę dekonstruować tego mitu, natomiast 
trzeba zwrócić uwagę, że zazwyczaj fotografie 
przedwojennej stolicy obejmują kilka repre-
zentacyjnych ulic. Zdjęcia tych kamienic były 
robione w  słońcu, a  wtedy wszystko lepiej 
wygląda. Gdybyśmy weszli na zaplecze tych 
budynków, to już tak kolorowo i  słonecznie 
by nie było. Natomiast to się zmienia – tak 
jak powiedziałem, w  latach dziewięćdziesią-
tych należało wracać do Warszawy przed-
wojennej jako takiego kontrapunktu dla tego, 
co się dzieje obecnie, czy tego, co się działo 
po wojnie. Na fali dekomunizacji i przemian 
ustrojowych szukaliśmy jakiegoś punktu za-
czepienia. Natomiast ja zajmuję się głównie 
okresem powojennym, jestem varsavianistą, 
ale także historykiem społeczeństwa drugiej 
połowy XX  w. Do okresu przedwojennego 
sięgam, jeżeli jest to konieczne, żeby znaleźć 
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kontekst. Interesuję się tymi procesami, które 
zachodziły po wojnie, wpływem polityki na 
architekturę, projektowanie, pokazuję odbu-
dowę Warszawy jako pewien proces społecz-
ny, polityczny, ale też, siłą rzeczy, architekto-
niczno-urbanistyczny.

Czy obecne odniesienia do historii nie wiążą 
się jednak z tym, że współczesna architektura 
i urbanistyka często jest dość prosta i nudna 
w formie?

Na pewno to jest jeden z argumentów. Ja nie 
jestem miłośnikiem współczesnej architektury. 

To, co powstawało w Warszawie pod koniec 
lat dziewięćdziesiątych XX  w. i  w  począt-
kowych latach XXI w., bywa już rozbierane. 
Pytanie, czy nie będziemy za kilka dekad wspo-
minać, że rozebrano takie fajne budynki z  lat 
dziewięćdziesiątych? – Nie wiem. Zgadzam się 
chyba z  tym, co napisał kiedyś Boy-Żeleński, 
że gdybyśmy za czasów Bolesława Chrobrego 
mieli urząd konserwatorski, to wiele bardzo 
wartościowych zabytków by nie powstało. Je-
stem za tym, żeby – oczywiście, na tyle, na 
ile jest to możliwe – rozpisywać konkursy na 
projekty budynków, zwłaszcza zlokalizowanych 
w reprezentacyjnych miejscach miasta. Wydaje 
mi się, że największym problemem jest brak pla-
nowania. To jest ten paradoks, że za komuny 
planowanie było możliwe w szerokiej skali, po-

nieważ grunty były znacjonalizowane dekretem 
Bieruta, który to dokument dzisiaj jest wielkim 
problemem Warszawy. Ówcześnie tego pro-
blemu nie było, po prostu grunty przeszły na 
własność gminy, można więc było dowolnie 
planować i  projektować. Teraz inwestor jest 
ograniczony granicami działki, parceli, nie liczy 
się kompletnie z sąsiadującą zabudową, nie my-
śli o tym, bo to go kompletnie nie interesuje. 
To prowadzi do chaosu, zwłaszcza w Warsza-
wie, gdzie jest bardzo wiele niezabudowanych 
parceli, co też jest konsekwencją tego, że się 
nie udało w okresie Polski Ludowej dokończyć 
zaplanowanych budów.

Tak jak kiedyś nie uważano secesyjnych ka-
mienic za zabytki i wręcz nawet nimi trochę 
pogardzano, tak dzisiaj docenia się ich, przy-
najmniej estetyczne, walory, a  jednak często 
doprowadza się je do takiego stanu, w którym 
nadają się już jedynie do rozbiórki, po to, aby 
zwolnić grunty pod zabudowę deweloperską, 
która często nie jest zbyt wartościowa.

Tak, to zainteresowanie secesją jest czymś na-
turalnym, bo zwiększył się dystans. To już jest 
historyczne. Należy pamiętać, że secesja to 
pierwsza dekada XX w. W momencie kiedy 
odbudowywano Warszawę, budynki, które 
przetrwały, miały raptem 30–40 lat. Ludzie, 
którzy decydowali o  odbudowie Warszawy, 
byli przecież starsi niż te budynki. Secesja 

Nie chcę dekonstruować tego mitu, natomiast trzeba zwrócić uwagę,  
że zazwyczaj fotografie przedwojennej stolicy obejmują kilka reprezentacyjnych ulic. 
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kojarzyła się z  czymś tandetnym, gipsowymi 
ozdóbkami, takim blichtrem nakładanym na 
ceglaną konstrukcję budynku. Nie miało to 
nic wspólnego z  prawdziwą sztuką, jaką ta 
fasada chciała oddawać. To było takie, jak pi-
sano, „ozdóbkarstwo”. Należy pamiętać, że 
już w latach trzydziestych, za rządów Stefana 
Starzyńskiego, magistrat na fali popularności 
modernizmu wysyłał specjalne ekipy, które 
skuwały dekoracje na wzór nowych moderni-
stycznych budynków. Wystarczy wziąć prasę 
z tamtego okresu, zwłaszcza z wiosny i jesie-
ni, żeby znaleźć co chwilę wpisy, że kawałek 
gzymsu spadł i  trafił w  głowę przechodnia. 
Właściciele kamienic czynszowych byli czę-
sto pociągani do odpowiedzialności i  sami 
skuwali elewację, dochodząc do wniosku, że 
nie ma sensu tego utrzymywać. Do tego do-
chodzi jeszcze oczywiście kwestia walki z  tą 
architekturą jako dziedzictwem kapitalizmu, 
którą prowadzono po wojnie. No i eksplozja 
w drugiej połowie lat pięćdziesiątych, w  la-
tach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dru-
giej fali modernizmu, czyli powrotu do prostej 
formy i budynku jako maszyny do mieszkania. 
To sprawiło, że ludzie, którzy mieszkali na 
Ursynowie, zwłaszcza kiedy pojechali za gra-
nicę i zobaczyli te stare miasta, lepiej się czuli 
w mniejszej skali, jaką daje zabudowa pierze-
jowa. Ja doceniam wszelkie walory Ursynowa 
– rozgęszczenie, przestrzeń, zieleń – nato-
miast lepiej się czuję na ulicy Chmielnej czy na 
ulicy Próżnej, niż idąc aleją Komisji Edukacji 
Narodowej. To całkowicie zrozumiałe, nato-
miast deweloperzy to wykorzystują, ponieważ 
sentyment ludzi łatwo można zmonetyzować, 
ludzie są gotowi za to zapłacić, a jednocześ-

nie postęp technologiczny jest taki, że zbudo-
wanie nowego budynku energooszczędnego 
i nadanie mu tego kostiumu historycznego jest 
dużo tańsze niż remontowanie starego zabyt-
ku z drewnianą więźbą dachową. Ponadto te 
kamienice nie były budowane z myślą, żeby 
przetrwać kilka wieków. One bardzo często 
powstawały szybko, dosyć tanio, bo to były 
zwykłe kamienice czynszowe. Ale oczywiście 
w Warszawie, która była tak ciężko doświad-
czona przez wojnę, gdzie planowo niszczono 
miasto i w jakimś sensie to samo robiono po 
wojnie, to każdy taki budynek jest cenny.

No właśnie, miasto po wojnie było zniszczone 
i brakowało w nim mieszkań dla warszawiaków 
powracających po powstaniu, kamienice były 
odbudowywane rękoma i środkami właścicieli 
i  mieszkańców, a  w  momencie, kiedy przy-
stąpiono do planowej odbudowy Warszawy, 
dochodzi do burzenia kamienic. Znalazło 
to swoje odbicie w  konflikcie modernistów 
z tzw. zabytkowiczami, później pojawił się do 
tego jeszcze socrealizm. Paradoksalnie właśnie 
dzięki komunistom przetrwało wiele kamienic-
-ostańców, ponieważ osiedlali się w nich nowi 
włodarze. Jak Pan widzi sukcesy i  porażki 
procesu odbudowy Warszawy?

Trudno ocenić. Mogę powiedzieć jako miesz-
kaniec Warszawy i historyk, że w stosunku do 
skali zniszczeń i zadania, które stanęło przed tymi 
ludźmi, ja oceniam to pozytywnie. Natomiast 
nie uważam, żeby wszystko zostało dokoń-
czone i  świetnie przeprowadzone. Chociażby 
ten przywołany konflikt zabytkowiczów z  mo-
dernistami to jest jeden z  takich stereotypów, 
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który się utrwalił w  latach dziewięćdziesiątych. 
Próbowano wtedy wrócić do Warszawy przed-
wojennej jako punktu przeciwstawnego komu-
nistycznej odbudowie i  wtedy wykreowano 
mit o konflikcie dobrych zabytkowiczów i  tych 
złych modernistów-komunistów, którzy chcieli 
zbudować nowe, stalinowskie miasto. Oczywi-
ście socrealizm to dopiero 1949 r., natomiast 
spór zabytkowiczów z  modernistami właściwie 
nie dotyczył kształtu odbudowy czy odbudowy 
Warszawy jako takiej. Ani jedni, ani drudzy nie 
chcieli powrotu do Warszawy przedwojennej. 
Spór dotyczył tego, na ile odbudowana War-
szawa ma być nasycona architekturą zabytko-
wą. Zabytkowicze uważali, że przy takiej skali 
zniszczenia miasta i  celowo zniszczonej przez 
Niemców substancji kulturalnej, odbudowa-
ne zabytki będą stanowiły ciągłość kulturową. 
Uważali, że nie można zaczynać wszystkiego na 
surowym korzeniu. To było istotne w kontekście 
przemian politycznych i społecznych, które niosła 

ze wschodu nowa władza. Natomiast moderni-
ści to byli przeważnie ludzie o przedwojennych 
poglądach lewicowych, bardziej związani z  le-
wym skrzydłem PPS-u  niż później z  PPR-em. 
W momencie kiedy pojawiła się szansa – miasto 
jest zniszczone i  grunty są znacjonalizowane – 
uważali, że trzeba budować na nowo. Szeroko, 
z  zielenią, rozwalić te kamienice, odsunąć bu-
dynki od ulicy. To wszystko oczywiście są teorie 
modernistyczne, one w jakimś stopniu do dzisiaj 
funkcjonują, w jakimś stopniu są skompromitowa-
ne, ale tego właśnie dotyczył spór. Natomiast, 
owszem, Warszawę rozpoczęto szybko odbudo-
wywać prywatnie, ludzie zaczęli wracać, zanim 
im te grunty zabrano. Ale to też nie wynikało 
tylko i  wyłącznie z  faktu, że komuniści chcieli 
zabrać grunt po prostu, bo taką mieli filozofię. 
Chodziło o to, że planiści, urbaniści i decydenci 
wiedzieli, że jeżeli oni teraz tego nie zrobią – 
nie wyburzą, nie wytyczą szerokich arterii – to 
już nie zrobią tego nigdy. Przykład parterowej 
Marszałkowskiej jest tego najlepszym dowodem. 
Tam prywatni właściciele zaczęli szybko odbudo-
wywać czy budować na nowo swoje pawiloniki 
i główna ulica w mieście została wypełniona taką 
parterową, bazarową i gęstą zabudową. Stąd też 
decyzja, żeby brutalnie to przerwać. Natomiast 
rzeczywiście wiele budynków przetrwało, ponie-
waż zostały zasiedlone przez ówczesną nomen-
klaturę. Warszawa nigdy nie miała wystarczającej 
liczby mieszkań i wydaje mi się, że do dzisiaj nie 
ma. Przed wojną było z  tym bardzo źle. Były 
bardzo luksusowe, duże mieszkania, gdzie miesz-
kała najczęściej elita oficerska i urzędnicza, oraz 
mnóstwo małych mieszkań czynszowych. Ludzie 
się gnieździli po piwnicach, były baraki biedo-
ty na Powązkach i Annopolu. Po wojnie nowa 

Prezydent Warszawy Stefan Starzyński (ze wskaź-
nikiem) objaśnia plany rozbudowy stolicy podczas 
wystawy „Warszawa przyszłości” zorganizowanej 
w marcu 1936 r. w Muzeum Narodowym
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elita, przejmując wzorce przedwojenne, przejęła 
również jej mieszkania. Przecież początkowo Bo-
lesław Bierut miał urzędować w odbudowanym 
Zamku Królewskim, tak jak prezydent Mościcki. 
Ostatecznie zamieszkał w Belwederze. Wszystko 
na wzór przedwojennych polityków. Elity przej-
mowały eleganckie mieszkania, natomiast dla 
zwykłych ludzi trzeba było zbudować nowe.

W tym czasie na scenie pojawia się też Józef 
Sigalin, którego Pan w swojej książce starał się 
odmitologizować i pokazać, że nie był takim 
krwiożerczym komunistą, który chciał znisz-
czyć wszystko, co stare, i zbudować na nowo.

W sensie ideologicznym chyba jednak tak było. 
Na tym polegała logika systemu, która przeciw-
stawiała nowe staremu. Chodziło też o szukanie 
kontrastów, więc on jako może nie krwiożerczy, 
ale komunista, realizował tę misję. W  latach 
dziewięćdziesiątych, jako że po wojnie był na-
czelnym architektem Warszawy, stał się symbo-
lem komunistycznej Warszawy BOS-owskiej, 
która zdeptała i  zniszczyła ten Paryż Północy, 
właściwie dokonała miastobójstwa i kontynuacji 
dzieła Niemców. To wydawało mi się dość 
przesadzone, stąd też pomysł, żeby się zająć 
tą postacią. Jego rozumowanie było takie, że 
nowa Warszawa nie może być powtórzeniem 
Warszawy przedwojennej. On był warszawia-

kiem, człowiekiem związanym z  tym miastem. 
Był sentymentalny, ale to charakterystyczne 
dla tego pokolenia. Jego współtowarzysze od 
odbudowy byli podobni. To byli ludzie głębo-
ko osadzeni w literaturze i sztuce. Najlepszym 
przykładem jest budowa Trasy W-Z  i osiedla 
towarzyszącego, Mariensztatu. Na murach 
oporowych Pałacu Kazanowskich umieszczono 
tablicę, która informowała, że w  tym miejscu 
pan Zagłoba walczył z małpami. To inicjatywa 
Sigalina, który był wielkim miłośnikiem Trylogii 
Sienkiewicza i z jego polecenia wmurowano ta-
blicę w  ramach swoistej polityki historycznej. 
Nie był zupełnym technokratą, który widział 
tylko i wyłącznie cyfry. Z jednej strony buduje 
nowe miasto – Pałac Kultury i Nauki, Marszał-
kowską Dzielnicę Mieszkaniową, które są czymś 
zupełnie nowym w tkance miasta, ale z drugiej 
strony jego inicjatywą była odbudowa Traktu 
Starej Warszawy. On jako naczelny architekt 
pomógł też odbudować Stare Miasto. Nie-
stety, Sigalina czekał przykry koniec i  gorycz 
osamotnienia. Najpierw w  latach siedemdzie-
siątych został odsunięty od wielkiej budowy 
Trasy Łazienkowskiej. Ostatecznie w  latach 
dziewięćdziesiątych stał się praktycznie zapo-
mniany, jeżeli już go wyciągano, to w kontek-
ście negatywnym. Wydaje mi się, że to dość 
dobrze ilustruje problem odbudowy powojen-
nej jako złożonego procesu.
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Z PawłeM rzewuskiM, autorem książki  
Filozofia Piłsudskiego, rozmawia Konrad Rokicki

P i ł s u d s K i   – 
m e n ta l n y  d z i e d z i c 
i   R z e c z y P o s P o l i t e j

mamy rozmawiać o  Pańskiej najnowszej 
książce, ale cofnijmy się na moment do tego, 
co robił Pan wcześniej. czym zajmował się 
Pan przed Filozofią Piłsudskiego?

Właściwie książka ta jest wynikiem moich po-
bocznych zainteresowań, ponieważ przede 
wszystkim w  swojej pracy naukowej skupiam 
się na I  Rzeczypospolitej i  ustroju idealnym, 
natomiast równolegle zajmuję się dwudziesto-
leciem międzywojennym i, szczerze mówiąc, 
któregoś razu zauważyłem po prostu pewną 
relację między motywami, które są w filozofii 
polityki I RP, a tym, co robił Piłsudski. Posta-
nowiłem zgłębić temat i tak wyszło, że napisa-
łem z tego książkę.

jak długo trwały Pańskie badania, które za-
owocowały jej napisaniem?

Jeśli chodzi o źródła dotyczące samego Piłsud-
skiego, to nie jest tego aż tak dużo, bo 10 to-
mów jego dzieł, czyli około 2000 stron, więc 
to nie jest jeszcze ilość przytłaczająca. Cóż, to 
było kilka miesięcy kwerendy, a później jakoś 
poszło. Nie trwało to zbyt długo.

józef Piłsudski jest osobą, przynajmniej 
powierzchownie, dosyć znaną. sam pa-
miętam jak, będąc na początku szkoły 
podstawowej około  roku 2007, mieliśmy 
zajęcia przybliżające sylwetki kilku wielkich 
Polaków, wśród których był Piłsudski. tym 
samym ja, jak i  moi rówieśnicy mieliśmy 
okazję się z tą postacią, już w dosyć mło-
dym wieku, zetknąć. i pewien kult józefa 
Piłsudskiego, a nawet jeśli nie kult, to pew-
na pamięć o  nim jest zauważalna w  życiu 
publicznym. są np. parki i ulice jego imie-
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nia, są organizowane różne wystawy i wyda-
rzenia, jest dużo książek. Wydawałoby się, 
że o Piłsudskim napisano niemal wszystko. 
a zatem co Pana skłoniło do napisania tej 
książki? co jest w  józefie Piłsudskim tak 
interesującego?

Przede wszystkim Piłsudski – bez względu, czy 
będziemy to traktowali jako pozytyw, czy jako 
negatyw – jest najważniejszą postacią dwu-
dziestowiecznej Polski, a  przynajmniej jedną 
z  najważniejszych. Jeszcze można by wymie-
nić tu Wojtyłę czy Wałęsę. Piłsudski był czło-
wiekiem, który skupił w sobie większość cech 
Polski i był jednocześnie największym jej polity-
kiem. Chociażby dlatego interesowanie się jego 
osobą i reinterpretowanie jego dziedzictwa jest 
właściwie zadaniem każdego pokolenia. Zatem 
podejrzewam, że w  kolejnym pokoleniu – 
za 20–30 lat – ktoś podejmie znowu próbę, 
tylko z kolei bazując na swoim doświadczeniu, 
na  swojej lekturze. Ja zastosowałem te  sche-
maty rozumowania i te modele, które były wy-
nikiem moich lektur i lektur mojego pokolenia.

W  Pana książce pojawiło się dużo interesu-
jących wątków. na przykład ten  dotyczący 
rozumienia Polski, rozumienia „polskości” 
jako swego rodzaju idei. Gdy zastanawiałem 
się nad tym, a także gdy rozmawiałem z kil-
koma znajomymi, którzy przeczytali Filozofię 
Piłsudskiego, a  którzy – co należy nadmie-
nić – nie są studentami historii i  ich poziom 
wiedzy o marszałku nie odbiega specjalnie od 
poziomu wiedzy ogółu społeczeństwa, uzna-
łem, że ten sposób rozumienia „polskości” 
jest nietypowy i stosunkowo mało znany. na 

przykład, kiedy byłem w liceum, to o koncep-
cji federacyjnej Piłsudskiego uczono nas tylko 
w kilku zdaniach. mówiono, że była to kon-
cepcja utworzenia Polski jako federacji różnych 
krajów, gdzie etniczna Polska pełniłaby jakąś 
tam rolę przewodnią. i to w sumie tyle. myślę 
tym samym, że takie ujęcie może być dla czy-
telników bardzo interesujące czy może nawet 
zaskakujące. jakie inne rzeczy, Pana zdaniem, 
mogłyby zaskoczyć zwykłego czytelnika, który 
sięgnie po Pana książkę? Przynajmniej w kwe-
stii światopoglądu marszałka.

Przede wszystkim dziedzictwo I  Rzeczypo-
spolitej, nie tylko w  znaczeniu politycznym, 
tzn.  polityki zagranicznej czy sposobie poj-
mowania regionu, ale w koncepcji rozumienia 
i poruszania się w polityce. Zamach majowy 
był formą rokoszu, czyli wystąpienia oddolne-
go przeciwko wypaczeniom grupy rządzącej 
w  takim, można powiedzieć, duchu republi-
kańskim. To właśnie ten republikanizm szla-
checki, którego dziedzictwo u  Piłsudskiego 
było obecne i do którego zresztą sam się przy-
znawał i pokazywał, że z tego wywodziła się 
większość jego działań. Można dyskutować, 
na ile to było jeszcze obecne po zamachu 
majowym, czy też już było przerobione. Ja 
uważam, że w pewnym stopniu tak, chociaż 
w takiej bardzo specyficznej, nowożytnej już 
formie. Innym elementem, który dla przecięt-
nego czytelnika może być interesujący, jest 
kwestia dziedzictwa romantycznego. Tego, 
że Piłsudski był urzeczywistnieniem koncepcji 
romantycznych, tylko że już w życiu politycz-
nym. To jest coś, czego nikt poza nim w takim 
stopniu nie wykonał.
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Wydaje się to interesujące, biorąc też pod 
uwagę socjalistyczną przeszłość Piłsudskiego 
oraz przedmiotowość tego socjalizmu w wizji 
politycznej marszałka. zainteresował mnie 
natomiast cytat z josepha conrada zamiesz-
czony na jednej z pierwszych stron książki. 
Brzmi on: „to wielki człowiek. Wielcy ludzie 

są straszni”. W  jakim sensie Piłsudski był 
lub jest straszny?

Ten cytat z Conrada był moim mottem, ponie-
waż streszcza mój osobisty stosunek do Piłsud-
skiego. Marszałek był niewątpliwie postacią 
fascynującą, ale był też postacią przerażającą 

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Turku, autorstwa Józefa Gosławskiego
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– jak każdy wielki człowiek. Po pierwsze pod 
tym względem, że wielcy ludzie są samotni – 
w tym sensie, że ich wielkość może wzrastać 
tylko w  samotności. W  naturalnym procesie 
muszą usunąć ze swojego otoczenia innych lu-
dzi równie wielkich, mogących się z nimi rów-
nać – właśnie dlatego, że ta „wielkość” nie 
wytrzyma ich towarzystwa. To bardzo dobrze 
było opisane w  sposób metaforyczny w  In-
nych pieśniach Dukaja, gdzie była postać kra-
tistosa, takiego maga, którego energia nie po-
zwalała, by inny kratistos znajdował się obok 
niego, dlatego musieli żyć na innych konty-
nentach. I pod tym względem takim kratisto-
sem był Piłsudski. Z tej przyczyny eliminował 
innych i dlatego w  tym środowisku nie było 
żadnego wielkoformatowego polityka, który 
mógłby zagrozić jego przywództwu, co naj-
wyżej mogli być bardzo uzdolnieni doradcy. 
Jego następca nie należał raczej do wybitnych 
polityków. Marszałek straszny był też dlatego, 
że wielcy ludzie – czego trzeba mieć świado-
mość – osiągają swoją wielkość przez przekra-
czanie granic, a jeśli przekracza się granice, to 
wypisuje się z obecnego porządku. Dotyczy 
to wszystkich wielkoformatowych polityków, 
niezależnie od tego, czy są to ci, którzy za-
pisali się chwalebnie na kartach historii, czy 
wręcz przeciwnie.

tak jak Pan przed chwilą powiedział, wielki 
człowiek eliminował w  pewien sposób po-
równywalnych wielkością ludzi, którzy mogli 
stanowić dla niego zagrożenie. na ile Pił-
sudski zdawał sobie sprawę z  tego, że po 
jego śmierci może zabraknąć kontynuatora 
jego polityki?

Zdawał sobie z  tego sprawę. W ostatnich 
pięciu latach życia usunął się w  cień i  wi-
doczne było, że nie był w stanie intelektu-
alnie podołać swoim rolom. Wszyscy byli 
tego świadomi, a  pod koniec życia Mar-
szałka już w zupełności. Natomiast dopóki 
jeszcze Piłsudski zachowywał świadomość, 
dopóty liczył, że doprowadzi Polskę do ta-
kiej sytuacji, w  której jego następcy będą 
mogli „tylko” kontynuować jego dzieło; że 
nie będą musieli podejmować tak wielkiego 
trudu, jaki on musiał. I próbował wychować 
takich „następców wykonawczych”, którzy 
musieli podążać we wskazanym kierunku. 
Jeśli jednak spojrzeć na to, co się stało z sa-
nacją po jego śmierci, to widać, że wszystko 
poszło zupełnie innym torem. Najlepszym 
przykładem jest polityka narodowościowa, 
która skręciła mocno na prawo po  śmierci 
Piłsudskiego.

myślę, że jest pewnym truizmem powie-
dzieć, że wielkich Polaków na przestrzeni 
dziejów – przynajmniej znanych i ważnych 
dla takich czy innych procesów historycz-
nych – trochę było. czy może pojawiły 
się u  Pana przemyślenia dotyczące tego, 
do kogo z wielkich Polaków, przynajmniej 
pod względem pewnej świadomości włas
nej roli dziejowej, można porównać Pił-
sudskiego lub też kogo można porównać 
z Piłsudskim?

Na pewno będzie to Jan Zamoyski. Po-
wiedziałbym, że Piłsudski zrobił to, co Jan 
Zamoyski bardzo by chciał zrobić, tylko 
z różnych powodów mu nie wyszło. Podej-
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rzewam, że  Kościuszko też byłby postacią 
podobną świadomościowo. I myślę, że by-
liby to tylko ci dwaj. Inni wielcy w polskiej 
historii podążali jednak innymi torami, korzy-
stali z innych metod i też inaczej formułowali 
samą Polskę. Piłsudski był wielkim następcą 
tradycji I  Rzeczypospolitej i  jednocześnie 
człowiekiem, który próbował przełamać jej 
błędy, a  przynajmniej to, co on uważał za 
błędy. Trzeba więc patrzeć raczej wstecz niż 
do przodu, jeżeli chodzi o ludzi, którzy by-
liby do niego podobni.

jedną z przyczyn upadku i RP było pew-
ne odejście Polaków od cnót charaktery-
stycznych dla ideowego Polaka. Wspomina 
Pan w  pewnym fragmencie swojej książki 
o porównaniu dwóch przeciwstawnych cy-
wilizacji: zachodniej, polskiej, swego ro-
dzaju cywilizacji wolności oraz  przeciwnej 
jej cywilizacji Rosjan – cywilizacji „ludzi 
stworzonych do niewoli”, którą determinu-
ją pewne cechy wschodnie, obce Polakom. 
Piłsudski uważał te elementy za  niebez-
pieczne dla polskości. stąd moje pytanie: 
czy istnieją jakieś źródła, które wskazywa-
łyby, że Piłsudski uważał jakichś Rosjan 
za takich, którzy mogliby być dobrymi  
Polakami?

To nie do końca tak. Piłsudski był otwarty 
na to, żeby Rosjanie byli Polakami. Każdy 
etniczny Rosjanin może potencjalnie zostać 
Polakiem. Musi tylko wówczas odrzucić swoją 
mentalność i przyjąć mentalność polską. Dla-
tego w tej ejdetycznej Polsce Piłsudskiego jest 
miejsce dla  absolutnie każdej narodowości 

i nie jest konieczne, żeby byli w niej sami Pola-
cy etniczni. To jest właśnie ta różnica substan-
cjalna od koncepcji Dmowskiego, gdzie żeby 
istniała Polska, potrzebna jest materia złożona 
z Polaków – bez względu na to, jak potem 
mielibyśmy to  definiować (biologicznie czy 
niebiologicznie). U Dmowskiego ma tu duże 
znaczenie substancjalność, zaś u Piłsudskiego 
idea, a  zatem Rosjanie mogą być Polakami, 
tylko muszą odrzucić swoją rosyjską tradycję 
mentalnościową.

Być może trochę nie sprecyzowałem tego 
pytania, ale czy byli jacyś konkretni przed-
stawiciele elity rosyjskiej, którzy mogliby 
być przydatni przy szerszym przekształcaniu 
się Rosjan w Polaków? 

Nie, w takim sensie nie. To znaczy w swoich 
wcześniejszych pismach przywoływał na przy-
kład rosyjskich socjalistów jako ludzi wartych 
uwagi, ale głównie dlatego, że podzielali oni 
poglądy socjalistyczne. Z  imienia i  nazwiska 
nikogo nie wskazywał. 

czy można zaryzykować twierdzenie, że 
Polska ejdetyczna mogłaby w  ogóle nie 
mieć granic? czy mógłby się nią stać cały 
świat?

W  takim szerokim ujęciu idei – być może. 
Piłsudski nie był filozofem w  zupełnie czy-
stym tego słowa znaczeniu, co oznacza, że 
nie rozważał on takiej koncepcji. Gdyby ktoś 
się podjął pociągnięcia tego systemu pojęcio-
wego, to pewnie byłoby to możliwe. Sam 
Piłsudski był jednak przede wszystkim polity-
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kiem, a w polityce takie rzeczy nie są jednak, 
mając na uwadze warunki, do przyjęcia.

Rozumiem. mam pytanie dotyczące pew-
nej sfery tych idei, które jednocześnie jest 
powiązane z  życiem marszałka. jaką rolę 
odgrywało wojsko w idei Polski? Wojskowi 
– z tego, co przeczytałem w Pana książce –  
powinni być najbardziej cnotliwi, to znaczy 
najbardziej polscy. z czego to wynikało?

To też jest tradycja I Rzeczypospolitej, gdzie 
są dwie drogi służenia ojczyźnie. Pierwszą jest 
życie obywatelskie, życie polityczne, a drugą 
jest życie wojskowego, który broni i walczy 
o tę Rzeczpospolitą. Z wielu powodów owo 
życie polityczne w  wiekach dziewiętnastym 
i dwudziestym przestało być już „czyste”, to 
znaczy zaczęto mieć wątpliwości dotyczące 
tego, na ile można być cnotliwym, wystę-
pując w  polityce. Niemniej cały czas istniał 
etos rycerski, na którym można było budować 
pozytywną narrację. Tak to wygląda u  Pił-
sudskiego. Poza tym jest to kwestia czystej 
praktyki – Piłsudski wiedział, że Polska po-
trzebuje silnej armii i odwoływanie się do lu-
dzi cnotliwych – w szczególności w źródłach 
pochodzących z  czasów Legionów i  wojny 
polsko-bolszewickiej – oraz dbanie o eksplo-
atację tych cnót zdawało się być oczywiste.

W pewnym miejscu książki pojawia się po-
równanie, dosyć trafne moim zdaniem, 
do cyncynata. to znaczy Piłsudski ma pewną 
rolę do spełnienia –  nie chodzi mu wyłącznie 
o  rządzenie taką czy inną masą i  nazywanie 
jej tak czy inaczej. to też pewnie charakte-

ryzuje go jako takiego wielkiego człowieka. 
czy myśli Pan, że był wówczas, dajmy na to 
w okresie ii RP, ale póki Piłsudski był jeszcze 
w pełni sił i doskonale odnajdywał się w tej 
roli, jakiś polityk, który miał podobną wizję 
własnej osoby? czy np. dmowski?

Dmowski nie, ponieważ był człowiekiem na 
wskroś nowoczesnym, to znaczy przyjmował 
nowoczesne kategorie polityki, podczas gdy ta 
wizja dyktatury republikańskiej pochodzi jeszcze 
z zupełnie starego porządku. Natomiast osobą, 
która paradoksalnie się w to wpisywała, był Wi-
tos powołany na urząd premiera w trakcie pracy 
na roli. Zupełnie jak Cyncynat. To bardzo po-
dobna sytuacja. Problem w  tym, że większość 
polityków dwudziestolecia międzywojennego 
świadomie odrzucała dziedzictwo I  Rzeczypo-
spolitej. W  ogóle II RP odrzucała radykalnie 
tradycje swojej poprzedniczki. Jej przedstawi-
ciele chcieli być tymi nowoczesnymi politykami, 
którzy nie odwoływali się do tamtych kategorii. 
Jeżeli mowa o dyktaturze, to była ona już zu-
pełnie innego rodzaju, była dyktaturą suwerenną. 
Najpierw sformułował ją Bodin, a potem zosta-
ła rozwinięta przez np. cezaryzm Napoleona, 
a  wreszcie jej ostateczne zasady sformułował 
Carl Schmitt. To jednak taka dyktatura, która jest 
jakby ponad wspólnotą. Przedstawiciele II RP, 
gdy myśleli o dyktaturze, to właśnie o dyktatu-
rze suwerennej. Większość z nich była przeciwna 
temu typowi władzy w  modelu demokratycz-
nym, więc – siłą rzeczy – nie mogli się pod wizją 
Piłsudskiego podpisać.

Rozumiem. a czy istnieją jakieś źródła wska-
zujące na wiedzę, jaką posiadał Piłsudski, 
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na efekty edukacji wynikające np. ze szkoły 
lub przebywania w pewnym środowisku, być 
może związanym z  jego pochodzeniem? czy 
Piłsudski czytał Bodina? czy wiemy o tym?

Nie wiadomo. Wątpię, szczerze mówiąc, żeby 
czytał Bodina, ponieważ pierwsze polskie tłu-
maczenie pochodzi dopiero z lat 50. XX w., 
a – z tego co wiem – Piłsudski aż tak biegle nie 
posługiwał się językiem francuskim, żeby czytać 
w oryginale. Natomiast nie wiem dokładnie, co 
czytał Piłsudski, bo – po pierwsze – nigdy się 
tym za bardzo nie chwalił (z wyjątkiem polskiej 
literatury romantycznej), po drugie – nie mamy 
dostępu do jego księgozbioru, ponieważ nawet 
katalog nie przetrwał. Wiadomo, że było tam 
ponad 1000 pozycji, z  czego znamy 300. 
Jest to niepełna lista i  to tylko, jeśli dobrze 
pamiętam, lista z Belwederu. Natomiast na tej 
liście są również dzieła filozoficzne, ale nie wia-
domo, czy są to prace, które po prostu miał 
w  bibliotece (bo np. dostał je przy jakiejś 
okazji), czy przez niego rzeczywiście przeczy-
tane. Jedyne co wiemy, to że czytał namięt-
nie Słowackiego i znał niektóre jego fragmenty 
na pamięć, a  także Sienkiewicza. Na pewno 
odbył też gruntowną edukację w carskim gim-
nazjum, które było czymś innym niż dzisiejsze 
szkoły. Tam cała literatura klasyczna była obec-
na. A zatem na pewno doskonale poruszał się 
w Cyceronie i w Polibiuszu, i w Tacycie, i we 
wszystkich największych pisarzach starożytnego 
Rzymu i większości starożytnej Grecji.

co Piłsudski ogólnie sądził o dmowskim? 
Przynajmniej jeśli chodzi o  wizję polityki 
tego ostatniego.

Na pewno nie było im po drodze. Przede 
wszystkim dlatego, że rdzeń był zupełnie inny. 
Dmowski radykalnie odrzucał romantyzm. Był 
z przekonań pozytywistą, dosyć konsekwent-
nym zresztą. Wskazuje się trzy fazy myśli 
Dmowskiego – w dwóch pierwszych był on 
bardzo skupiony na scjentystycznej, pozytywi-
stycznej wizji świata. Takiej, powiedziałbym, 
naturalistycznej. Był na przykład darwinistą 
i  przekładał darwinizm na relacje polityczne, 
więc nie było tam chociażby miejsca na żadne 
rozszerzone definicje polskości, ponieważ ta 
definicja była dosyć ściśle i zwięźle określona. 
Również na poziomie praktycznym nie mogło 
być pomiędzy tymi panami porozumienia, po-
nieważ sięgano po zupełnie inne środki. Kiedy 
Dmowski był wyznawcą Realpolitik i umiarko-
wanej drogi do celu, Piłsudski wolał stawiać 
wszystko na jedną kartę – niekiedy szaleńczo, 
ale z nadzieją na wielki sukces.

co sprawiło Panu największy problem przy 
pracy nad tą książką?

Na pewno zarzutem, który może paść w moją 
stronę, jest to, że nie ma żadnej „filozofii 
Piłsudskiego”, ponieważ Piłsudski był poli-
tykiem. Największą trudnością było to, żeby 
wyrazić w sposób klarowny, że nie jest to filo-
zofia w ścisłym rozumieniu tego słowa, jak na 
przykład u Hegla, tylko w rozumieniu pewne-
go rodzaju światopoglądu i czegoś więcej (co 
stoi za tym światopoglądem) niż polityczna 
kalkulacja. Gdy się rozpatruje przeszłość, ma 
się tendencje do prezentystycznego spojrze-
nia. Według niego skoro dzisiejsi politycy pa-
trzą tylko na partykularne interesy i polityczne 
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wyrachowanie, a nie na głębszą ideologię kry-
jącą się za tym, to to samo tyczy się wszyst-
kich polityków, którzy byli przedtem. Tym, 
co było dla mnie trudnością, było klarowne 
wykazanie istnienia warstwy ideologicznej 
u  Piłsudskiego, która poprzedzała działania, 
a nie na odwrót.

co Pana książka wnosi do ogólnej, choćby 
przeznaczonej bardziej na „rynek naukowy”, 
wiedzy o Piłsudskim?

Moja książka to przede wszystkim głos po-
kolenia, które urodziło się po PRL, głos na 
doświadczenie Piłsudskiego, który miał być 
z założenia innym, zupełnie nowym spojrze-
niem. Tym, co, mam nadzieję, moja książka 
przyniesie, jest przekonanie historyków, że 
warto patrzeć – poza warstwą czysto prak-
tycznych przejawów działalności politycznej 
– również na motywy ideologiczne, które nie 
pozostawały bez znaczenia. W szczególności 
tyczy się to epok dawniejszych, na przykład 
I  Rzeczypospolitej, gdzie bardzo dużo za-

chowań politycznych było motywowanych 
nie partykularnym interesem pewnych osób, 
albo wbrew temu interesowi, a  było wyni-
kiem filozofii, myśli tych osób, lektur przez 
nie przeczytanych. Jeśli sięgnie się po mowę 
Jana Zamoyskiego przed wyborem Hen-
ryka Walezego na króla, to znaleźć można 
argumentację, że Walezjusz jest wybrany na 
władcę Polski, ponieważ jest Francuzem, a to 
z kolei znaczy, że jest najbliższy dziedzictwu 
Rzymu. Właściwie Walezy jest tu takim Rzy-
mianinem, którego Polacy wybierają na króla 
Polski. Pomijając fakt, na ile ta argumentacja 
była zgodna z  prawdą, przynajmniej część 
osób w to uwierzyła – widać to, kiedy śle-
dzi się pisma pierwszego bezkrólewia. Masa 
zachowań w I Rzeczypospolitej była efektem 
lektur, które powodowały, że  ludzie po-
strzegali świat przez pryzmat Arystotelesa, 
Cycerona, Polibiusza czy Platona. Momen-
tem, w którym filozofia przestała wpływać na 
działania polityków, co pokazuje Piłsudski, 
nie jest jeszcze dwudziestolecie międzywo-
jenne. 
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autor tego memorandum Piotr Durnowo (1845–1915) należał do grupy 
bardzo wpływowych polityków i urzędników rosyjskich. W swej długiej 

karierze politycznej pełnił funkcje m.in. szefa policji i ministra spraw wewnętrz-
nych, ciesząc się zaufaniem cara. Należał do zagorzałych zwolenników utrzymania 
bliskich więzów Rosji z Niemcami. Oba te mocarstwa łączył szereg elementów: 
monarchiczny ustrój, pokrewieństwo dynastii Romanowów i Hohenzollernów, 
sprawowanie władzy przez siły konserwatywne niechętne ideom liberalnym, 
republikańskim (o  socjalistycznych nie wspominając), utrzymanie status quo 
w kwestii polskiej, pamięć o braterstwie broni z okresu wojen napoleońskich czy 
w końcu intensywne kontakty gospodarcze. Natomiast historia relacji rosyjsko- 
-brytyjskich w drugiej połowie XIX w. naznaczona była rywalizacją i konfliktami. 
Wielka Brytania starała się nie dopuścić do opanowania przez Rosjan cieśnin 
czarnomorskich, portu nad Zatoką Perską, ustanowienia granicy lądowej Rosji 
z Indiami czy podporządkowania sobie przez carat północnych Chin. Podczas 
wojny krymskiej z  lat 1853–1856 oba mocarstwa znalazły się we  wrogich 
sobie obozach, a później jeszcze co najmniej dwukrotnie (1878 r. i 1885 r.) 
stanęły na skraju otwartej wojny. Rosję i Zjednoczone Królestwo dzieliły także 
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kwestie ustrojowe. Dość powiedzieć, że Wielka Brytania była kolebką monar-
chii parlamentarnej, podczas gdy ostatni car pozwolił wybrać Dumę dopiero 
w 1906 r. 

Antagonizm pomiędzy brytyjskim lwem (lub wielorybem) a  rosyjskim niedźwie-
dziem, jak określano w ówczesnej publicystyce zwaśnione mocarstwa, wydawał 
się być dla obserwatorów i  uczestników stosunków międzynarodowych nie do 
przezwyciężenia. Jak wspominał niemiecki dyplomata, Friedrich Rosen: 

Jeśli ktoś między  rokiem 1885 a  1905 wyrażałby wątpliwości co do nieuchronności 
angielsko-rosyjskiego konfliktu militarnego, patrzono by na niego jako na beznadziejnego 
głupca w sferze polityki międzynarodowej. Z drugiej zaś strony, jeśli przewidywałby nie-
zwłoczny wybuch działań wojennych, uznano by go za bystrego i przenikliwego1. 

Jednak w rezultacie bolesnej porażki w wojnie z Japonią z lat 1904–1905 i re-
wolucji Rosja zmieniła kierunki swej polityki zagranicznej, baczniej zwracając uwagę 
na rozwój sytuacji na Bałkanach. Tam jej interesy stały w sprzeczności z austro-wę-
gierskimi. Monarchię Naddunajską wspierał z kolei jej sojusznik, Rzesza Niemiecka. 
Porażka na Dalekim Wschodzie skutkowała także porzuceniem (przynajmniej na 
pewien czas) przez Rosję planów ekspansji w Azji, co utorowało drogę do poro-
zumienia z Wielką Brytanią, coraz bardziej zaniepokojoną niemieckimi zbrojeniami 
morskimi, które godziły w bezpieczeństwo Wysp Brytyjskich. 

Po kilkumiesięcznych negocjacjach, w  sierpniu 
1907 r. oba państwa zawarły porozumienie roz-
graniczające ich strefy wpływów i interesy na ob-
szarach, na których dotąd konkurowały (Chiny, 
Tybet, Afganistan, Persja). Miało to zakończyć 
okres otwartej rywalizacji i otworzyć nowy, nie-
obarczony przeszłością i bardziej przyjacielski roz-
dział we wzajemnych relacjach. Co należy z całą 
mocą podkreślić, umowa ta nie miała charakteru 
sojuszu wojskowego. Aż do kryzysu lipcowego 
z  lata 1914  r. Wielka Brytania zachowywała 
możliwość swobodnego wyboru i  nie była for-
malnie zobowiązana do przyjścia Rosji i  Francji 
ze zbrojną pomocą w wypadku wybuchu wojny 
z Niemcami. 

Piotr Durnowo na fotografii wy-
konanej między 1900 a 1905 
rokiem
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Realizacja umowy z 1907  r. napotykała w  praktyce rozliczne przeszkody wy-
nikające m.in. z  braku wzajemnego zaufania oraz aktywności środowisk i  osób 
niechętnych zbliżeniu na linii Petersburg–Londyn. Dowodem na to jest chociażby 
poniższe memorandum, ale nie tylko. Dla przykładu, na wieść o mającej się odbyć 
w czerwcu 1908 r. wizycie króla Edwarda VII w Rewlu (dziś Tallinn) i spotkaniu 
z Mikołajem II, 57 posłów Partii Pracy i Partii Liberalnej złożyło oficjalny protest 
w tej sprawie, a na ulice brytyjskich miast labourzyści wyprowadzili tysiące ludzi, 
protestujących przeciw haniebnemu spotkaniu brytyjskiego monarchy z carem, któ-
rego miano za pospolitego mordercę. Po 1907 r. układ rosyjsko-brytyjski wielo-
krotnie bliski był zerwania, głównie z powodu łamania przez rosyjskich dyploma-
tów w Persji litery i ducha porozumienia. 

Durnowo w swym napisanym w lutym 1914 r. memorandum poddaje wnikliwej, 
chłodnej i krytycznej analizie ówczesne stosunki w trójkącie Rosja–Wielka Bryta-
nia–Niemcy, starając się wykazać zagrożenia płynące dla swej ojczyzny ze zbyt bli-
skich więzów z Londynem. Podczas lektury tego tekstu współczesnego czytelnika 
nie raz zaskakuje trafność wielu wyrażonych w nim sądów i przewidywań. Wbrew 
ostrzeżeniom jego Autora carat już w kilka miesięcy później stanął wraz z Wielką 
Brytanią przeciwko Niemcom, co dla Rosji zakończyło się katastrofą. 

treść 2

Przyszła wojna angielsko-niemiecka przekształci się w  starcie zbrojne między 
dwoma grupami państw.

Centralnym faktorem przeżywanego przez nas okresu historii powszechnej jest rywali-
zacja Anglii i Niemiec. Rywalizacja ta niechybnie powinna doprowadzić między nimi 
do walki zbrojnej, której wynik, według wszelkiego prawdopodobieństwa, będzie 
śmiertelny dla zwyciężonej strony. Interesy tych dwóch państw są już zbyt sprzeczne 
i ich jednoczesne wielkomocarstwowe funkcjonowanie wcześniej czy później okaże 
się niemożliwe. Rzeczywiście, z jednej strony jest państwo wyspiarskie, którego świa-
towe znaczenie opiera się na panowaniu nad morzami, światowym handlu i niezliczo-
nych koloniach. Z drugiej strony znajduje się potężne państwo kontynentalne, któ-
rego ograniczone terytorium jest niewystarczające dla rozrośniętej populacji. Dlatego 
jasno i otwarcie oznajmiło, że jego przyszłość jest na morzach, z nieprawdopodobną 
szybkością rozwinęło ogromny światowy handel, zbudowało dla jego ochrony groźną 
flotę wojenną i słynną marką „made in Germany” stworzyło śmiertelne niebezpie-
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czeństwo dla przemysłowo-ekonomicznego dobrobytu rywala. Naturalnie Anglia nie 
może poddać się bez walki, a między nią a Niemcami nieunikniony jest konflikt nie 
na życie, a na śmierć. Zbliżające się w wyniku wspomnianej rywalizacji starcie zbrojne 
w żadnym wypadku nie może sprowadzić się do walki sam na sam Anglii i Niemiec. 
Ich siły są zbyt nierówne, a przy tym są dla siebie nawzajem nieosiągalne. Niemcy 
mogą wywołać powstanie w  Indiach, Ameryce Południowej i  szczególnie groźne 
powstanie w Irlandii, sparaliżować przy pomocy piractwa, a być może i wojny pod-
wodnej, angielski handel morski i w ten sposób stworzyć dla Wielkiej Brytanii kło-
poty z zaopatrzeniem w produkty spożywcze. Jednak przy całej śmiałości niemiec-
kich dowódców wojskowych wątpliwe jest, aby zaryzykowali oni desant w Anglii, 
chyba że szczęśliwy wypadek pomoże im zlikwidować lub znacznie osłabić angielską 
flotę wojenną. Co zaś tyczy się Anglii, to dla niej Niemcy są zupełnie nieosiągal-
ne. Wszystko, co jest dla niej dostępne, to zajęcie niemieckich kolonii, ukrócenie 
niemieckiego handlu morskiego, w najbardziej sprzyjającym wypadku rozgromienie 
niemieckiej floty wojennej, lecz to już wszystko, a tym zmusić przeciwnika do pokoju 
nie można. Bez wątpienia dlatego, że Anglia postara się uciec do nie raz z powo-
dzeniem wypróbowanego przez nią środka i zdecydować się na wystąpienie zbrojne 
nie inaczej, jak zabezpieczywszy udział w  wojnie po swojej stronie strategicznie 
silniejszych państw. A ponieważ z kolei Niemcy bez wątpienia nie pozostaną w izo-
lacji, to przyszła wojna angielsko-niemiecka przekształci się w starcie zbrojne między 
dwoma grupami państw, przyjmującymi jedna niemiecką, druga angielską orientację.

trudno dostrzec jakiekolwiek realne korzyści dla rosji w wyniku zbliżenia z anglią.

Do wojny rosyjsko-japońskiej rosyjska polityka nie trzymała się ani jednej, ani 
drugiej orientacji. Od czasów władania imperatora Aleksandra III3 Rosja znajdo-
wała się w sojuszu obronnym z Francją, na tyle mocnym, że gwarantował wspólne 
wystąpienie obu państw w wypadku ataku na jedno z nich, ale przy tym nie na 
tyle ścisłym, aby zobowiązywał je stale wspierać zbrojną ręką wszystkie polityczne 
działania i dążenia sojusznika. Jednocześnie dwór rosyjski podtrzymywał tradycyj-
nie przyjazne, oparte na związkach krewniaczych, stosunki z dworem berlińskim. 
Właśnie dzięki tej koniunkturze przez szereg lat pokój między wielkimi państwami 
nie został naruszony, bez względu na obfitość obecnego w Europie materiału za-
palnego. Francja poprzez sojusz z Rosją zabezpieczyła się przed atakiem Niemiec, 
które to poprzez wypróbowaną zgodę i przyjaźń z Rosją, zabezpieczyły się przed 
próbami rewanżu ze strony Francji, a Rosja poprzez fakt, iż dla Niemiec koniecz-
nym jest podtrzymywanie z nią dobrosąsiedzkich relacji – od nadmiernych knowań 
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Austro-Węgier na Półwyspie Bałkańskim. Wreszcie izolowana 
Anglia, powstrzymywana rywalizacją z Rosją w Persji tradycyj-
nymi dla angielskiej dyplomacji obawami przed naszym ofensyw-
nym ruchem w stronę Indii i szkodliwymi stosunkami z Francją, 
które szczególnie dały o sobie znać w okresie znanego incydentu 
z Faszody4, z trwogą obserwowała wzmocnienie morskiej potęgi 
Niemiec, nie decydując się jednak na aktywne wystąpienie.

Wojna rosyjsko-japońska dogłębnie zmieniła wzajemne relacje 
wielkich państw i  wyprowadziła Anglię z  jej osamotnionego 
położenia. Jak wiadomo przez cały okres wojny rosyjsko-ja-
pońskiej, Anglia i Ameryka przestrzegały korzystnej neutralności 
w  stosunku do Japonii, tymczasem my cieszyliśmy się równie 
życzliwą neutralnością Francji i Niemiec. Mogłoby się wydawać, 
że tu powinien był być zarodek najbardziej oczywistej dla nas 
politycznej kombinacji. Ale po wojnie nasza dyplomacja doko-
nała znacznego zwrotu i w określony sposób wstąpiła na drogę 
zbliżenia z Anglią. W orbitę angielskiej polityki została wciągnię-
ta Francja, utworzyła się grupa państw potrójnego porozumienia, 

z dominującym w niej wpływem Anglii. Zderzenie z grupującymi się wokół Nie-
miec państwami stało się wcześniej czy później nieuniknione.

Jakie korzyści przyniosło nam i  przynosi odejście od tradycyjnej polityki braku 
zaufania wobec Anglii i  rozerwanie wypróbowanych, jeśli nie przyjaznych, to 
dobrosąsiedzkich relacji z Niemcami?

Jak uważnie by nie analizować i  nie przyglądać się wydarzeniom po traktacie 
z Portsmouth5, trudno dostrzec jakiekolwiek rzeczywiste korzyści, które otrzymali-
śmy w wyniku polepszenia stosunków z Anglią. Jedyny plus – polepszone relacje 
z  Japonią – raczej nie są skutkiem rosyjsko-angielskiego zbliżenia. W  zasadzie 
Rosja i Japonia są stworzone do tego, aby żyć w pokoju, ponieważ zdecydowanie 
nie mają o co się spierać. Wszystkie prawidłowo rozumiane cele Rosji na Dalekim 
Wschodzie są w pełni do pogodzenia z interesami Japonii. W zasadzie te dąże-
nia ograniczają się do bardzo skromnych rozmiarów. Z jednej strony zbyt szeroki 
rozmach fantazji nadgorliwych oficjeli, nie mających pod sobą gruntu rzeczywistych 
interesów państwowych, a  z  drugiej strony nadmierna nerwowość i wrażliwość 
Japonii, która omyłkowo przyjęła te fantazje za konsekwentnie wypełniany plan, 

Królowa brytyjska Wiktoria 
i cesarz Niemiec Wilhelm II 
nad tzw. chińskim tortem na 
karykaturze zamieszczonej 
przez paryski „Le Petit Jour-
nal” w 1898 r.
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wywołały zderzenie, którego bardziej wytrawna dyplomacja umiałaby uniknąć. Ro-
sji nie jest potrzebna ani Korea, ani nawet Port Arthur. Wyjście na otwarte morze 
bez wątpienia jest przydatne, ale przecież morze samo w sobie nie jest rynkiem, 
a jedynie drogą dla bardziej korzystnej dostawy towarów na rynki konsumenckie. 
Tymczasem na Dalekim Wschodzie nie mamy i długo mieć nie będziemy czegokol-
wiek wartościowego, zapowiadającego jakiekolwiek znaczne korzyści z powodu 
sprzedaży tego za granicę. Nie ma tam rynków dla eksportu naszych wyrobów. 
Nie możemy liczyć na szerokie zaopatrywanie przedmiotami naszego eksportu ani 
zaawansowanej przemysłowo i  rolniczo Ameryki, ani niebogatej i  także przemy-
słowej Japonii, ani nawet nadmorskich części Chin i bardziej oddalonych rynków, 
gdzie nasz eksport niechybnie spotkałby się z  towarami bardziej rozwiniętych, 
silnych konkurencyjnych państw.

Zostają wewnętrzne Chiny, z  którymi nasz handel przeważnie prowadzony jest 
drogą lądową. W ten sposób otwarty port bardziej sprzyjałby importowi do nas 
zagranicznych towarów, niż eksportowi naszych krajowych wyrobów. Z drugiej 
strony i Japonia, czego by nie mówiono, nie patrzy z zawiścią na nasze daleko-
wschodnie posiadłości. 

Japończycy są ze swojej natury narodem południowym i surowe warunki na-
szej dalekowschodniej prowincji nie mogły ich skusić. Wiadomo, że i w samej 
Japonii północny obszar zaludniony jest słabo – najwyraźniej i w południowej 
części Sachalinu, która przeszła w ręce Japonii na mocy traktatu z Portsmouth, 
japońska kolonizacja odbywa się z małym powodzeniem. Wątpliwe jest, by 
Japonia, zawładnąwszy Koreą i  Formozą6, poszła dalej na północ. Należy 
przypuszczać, że jej pragnienia szybciej będą skierowane w stronę Wysp Fili-
pińskich, Indochin, Jawy, Sumatry i Borneo. Największe, do czego być może 
dążyłaby, to zdobycie z  powodów czysto handlowych niektórych dalszych 
odcinków kolei mandżurskiej.

Jakie korzyści przyniosło nam i przynosi odejście od tradycyjnej polityki  
braku zaufania wobec anglii i rozerwanie wypróbowanych, jeśli nie przyjaznych,  

to dobrosąsiedzkich relacji z niemcami?
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Słowem, pokojowe współżycie – powiem więcej – ścisłe zbliżenie Rosji i Japonii 
na Dalekim Wschodzie jest zupełnie naturalne bez jakiegokolwiek pośrednictwa 
Anglii. Grunt do zgody naprasza się sam przez się. Japonia jest krajem niebo-
gatym, utrzymanie jednocześnie silnej armii i potężnej floty jest dla niej uciążliwe. 
Jej wyspiarskie położenie wpycha ją na drogę wzmocnienia właśnie swojej potęgi 
morskiej. Sojusz z  Rosją da jej możliwość całą swoją uwagę skupić na flocie, 
tak niezbędnej przy zrodzonym już współzawodnictwie z Ameryką, zostawiwszy 
Rosji obronę swoich interesów na kontynencie. Z drugiej strony my, dysponując 
japońską flotą w celu obrony naszego wybrzeża Oceanu Spokojnego, mielibyśmy 
możliwość na zawsze zrezygnować z mrzonki ponad nasze siły o stworzeniu floty 
wojennej na Dalekim Wschodzie. W ten sposób, w kontekście wzajemnych relacji 
z Japonią, zbliżenie z Anglią nie przyniosło nam żadnej realnej korzyści. Nie dało 
ono nam również niczego w kwestii wzmocnienia naszej pozycji ani w Mandżurii, 
ani w Mongolii, ani nawet w Urianchajskim Kraju7, gdzie nieokreśloność naszego 
położenia świadczy o tym, że ugoda z Anglią w żadnym wypadku nie rozwiązała 
rąk naszej dyplomacji. Przeciwnie, nasza próba nawiązania kontaktów z Tybetem 
napotkała ze strony Anglii wyraźny opór.

Nie na lepsze od czasu zgody zmieniła się nasza pozycja w Persji. Wszyscy pamię-
tamy nasz dominujący wpływ w tym kraju za czasów Szacha Nasr-Edyna8, to jest 
akurat w okresie największego zaostrzenia naszych stosunków z Anglią. Od momentu 
zbliżenia z tą ostatnią zostaliśmy wciągnięci w cały szereg niezrozumiałych prób na-
rzucania perskiej ludności zupełnie niepotrzebnej jej konstytucji, a wskutek tego sami 
wsparliśmy, na korzyść niezłomnych przeciwników, obalenie oddanego Rosji monar-
chy9. Słowem, nie tylko niczego nie wygraliśmy, lecz przeciwnie – straciliśmy na całej 
linii, zaprzepaściwszy i nasz prestiż, i wiele milionów rubli, i nawet drogocenną krew 
rosyjskich żołnierzy, zdradziecko zabitych dla dobra Anglii, a nawet niepomszczonych.

Lecz najbardziej negatywne skutki zbliżenia z Anglią, a w następstwie i gruntow-
nego rozejścia się z Niemcami, ukazały się na Bliskim Wschodzie. Jak wiadomo, 

Słowem, pokojowe współżycie – powiem więcej – ścisłe zbliżenie rosji i Japonii 
na dalekim wschodzie jest zupełnie naturalne bez jakiegokolwiek pośrednictwa 
anglii. Grunt do zgody naprasza się sam przez się.
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jeszcze do Bismarcka należały słowa o  tym, że kwestia bałkańska nie jest dla 
Niemiec warta kości jednego pomorskiego grenadiera10. Wskutek tego bałkańskie 
komplikacje zaczęły przyciągać nieporównywalnie większą uwagę niemieckiej dy-
plomacji, która wzięła pod swoją obronę „chorego człowieka”11. Jednak i wtedy 
Niemcy długo nie okazywały skłonności do ryzykowania stosunków z Rosją z po-
wodu spraw bałkańskich. Dowody są oczywiste. Przecież jak lekko byłoby Austrii 
w okresie wojny rosyjsko-japońskiej i kryzysu, który po niej nastąpił, zrealizować 
swoje dążenia na Półwyspie Bałkańskim. Rosja jednak w tym czasie nie związała 
jeszcze z Anglią swojego losu i Austro-Węgry zmuszone były przepuścić najbar-
dziej korzystny dla swych celów moment.

Jednak wystarczyło nam wstąpić na drogę ścisłego zbliżenia z Anglią i natychmiast 
nastąpiło przyłączenie Bośni i Hercegowiny12, które tak lekko i bezboleśnie mo-
gło być urzeczywistnione w 1905 albo 1906 r., po czym pojawiła się kwestia 
albańska i  kombinowanie z  księciem Wied13. Rosyjska dyplomacja spróbowała 
odpowiedzieć na austriackie knowania stworzeniem Ligi Bałkańskiej14. Jak należało 
oczekiwać, układ ten okazał się zupełnie efemeryczny. W założeniu skierowany 
przeciwko Austrii, od razu zwrócił się przeciw Turcji i rozbił się o podział zdoby-
czy, zajętej na tej ostatniej. W rezultacie doszło do ostatecznego przylgnięcia Turcji 
do Niemiec, w których nie bez powodu widzi ona jedynego swojego obrońcę. 
Rzeczywiście zbliżenie rosyjsko-angielskie oczywiście jest dla Turcji jednoznaczne 
z odejściem Anglii od jej tradycyjnej polityki zamknięcia dla nas Dardaneli, a stwo-
rzenie pod patronatem Rosji Ligi Bałkańskiej jawiło się jako wyraźne zagrożenie 
dla dalszego istnienia Turcji jako państwa europejskiego. A zatem zbliżenie an-
gielsko-rosyjskie niczego realnie korzystnego dla nas do tego czasu nie przyniosło. 
W przyszłości niechybnie wróży nam starcie zbrojne z Niemcami.

Główne ugrupowania w nadchodzącej wojnie.

W jakich warunkach odbędzie się to starcie i jakimi okażą się jego prawdopodobne 
skutki? Główne ugrupowania w przyszłej wojnie są oczywiste: to z jednej strony 
Rosja, Francja i Anglia oraz Niemcy, Austria i Turcja – z drugiej.

Więcej niż prawdopodobne jest to, że wezmą udział w wojnie i  inne państwa, 
w  zależności od tych lub innych warunków, w  których wybuchnie wojna. Ale 
czy za najbliższy powód do wojny posłuży nowe starcie sprzecznych interesów 
na Bałkanach, czy też kolonialny incydent w rodzaju tego w Algeciras15, główne 
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ugrupowanie pozostanie to samo. Włochy, przy chociaż trochę prawidłowo rozu-
mianych swoich interesach, nie wystąpią po stronie Niemiec. 

Z powodu przyczyn politycznych i  ekonomicznych [Włochy] dążą bez wąt-
pienia do poszerzenia swego obecnego terytorium. To poszerzenie może być 
osiągnięte tylko kosztem Austrii z  jednej i  Turcji z  drugiej strony. Naturalnie 
dlatego Włochy nie wystąpią po tej stronie, która zabezpiecza terytorialną jed-
ność państw kosztem tej, której chciałyby urzeczywistnić swoje dążenia. Co 
więcej, wydaje się, że niewykluczona jest możliwość wystąpienia Włoch po 
stronie antyniemieckiej koalicji, jeśli los wojny skłoniłby się na jej korzyść, w celu 
zapewnienia sobie najbardziej korzystnych warunków uczestnictwa w idącym za 
tym podziale. W tej kwestii pozycja Włoch jest podobna do prawdopodobnej 
pozycji Rumunii, która – należy przypuszczać – pozostanie neutralna, dopóki 
szala szczęścia nie przechyli się na tę lub drugą stronę. Wtedy, kierując się zdro-
wym politycznym egoizmem, przylgnie do zwycięzców, aby być wynagrodzoną 
bądź kosztem Rosji, bądź kosztem Austrii. Z innych państw bałkańskich Serbia 
i Czarnogóra bez wątpienia wystąpią po stronie przeciwnej Austrii, a Bułgaria 
i Albania, jeśli do tego czasu nie stworzy chociaż embrionu państwa, po stronie 
przeciwnej Serbii. Grecja z całym prawdopodobieństwem pozostanie neutralna 
lub wystąpi po stronie przeciwnej Turcji, ale wyłącznie wtedy, kiedy wynik 
będzie bardziej lub mniej przesądzony.

Udział innych państw wydaje się być przypadkowym, przy czym należy obawiać się 
Szwecji, rozumie się, w szeregach naszych przeciwników. W takich warunkach walka 
z Niemcami sprawia ogromne trudności i wymaga niezliczonych ofiar. Wojna nie za-
stanie przeciwnika znienacka i  stopień jego gotowości prawdopodobnie przewyższy 
nasze najbardziej przesadzone oczekiwania. Nie należy myśleć, że ta gotowość będzie 
wynikała z dążenia samych Niemiec do wojny. Wojna nie jest Niemcom potrzebna, 
gdyż i  bez niej szybko mogłyby osiągnąć swój cel – przerwanie jednoosobowego 

Czy jesteśmy gotowi na tak niezłomną walkę, którą bez wątpienia okaże się 
przyszła wojna europejskich narodów? na to pytanie trzeba, nie oszukując się, 
odpowiedzieć przecząco.
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panowania nad morzami. Ale skoro ten życiowy dla niej cel napotyka przeciwdziałanie 
ze strony koalicji, to Niemcy nie odstąpią od wojny i oczywiście postarają się nawet ją 
wypowiedzieć, wybrawszy najbardziej korzystny dla siebie moment.

Główny ciężar wojny przypadnie w udziale rosji.

Główny ciężar wojny bez wątpienia przypadnie nam w udziale, ponieważ Anglia do 
przyjęcia szerokiego udziału w wojnie kontynentalnej jest ledwie zdolna, a Francja, 
uboga w materiał ludzki przy tych kolosalnych stratach, które będą towarzyszyć woj-
nie przy współczesnych warunkach techniki wojennej, prawdopodobnie będzie trzy-
mać się wybitnie defensywnej taktyki. Rola tarana, przebijającego najgrubszą warstwę 
niemieckiej obrony przypadnie nam, a tymczasem ile czynników będzie przeciwko 
nam i ile sił i uwagi będziemy musieli na nie zmarnować.

Spośród tych niesprzyjających czynników należy wykluczyć Daleki Wschód. Obie, 
Ameryka i Japonia, pierwsza z zasady, a druga z powodu swojej współczesnej 
orientacji politycznej, są wrogie Niemcom i nie ma podstaw, aby oczekiwać od 
nich wystąpienia po stronie niemieckiej. Do tego wojna, niezależnie nawet od jej 
wyniku, osłabi Rosję i odciągnie jej uwagę na Zachód, co oczywiście odpowiada 
japońskim i amerykańskim interesom.

Dlatego nasz tył od strony Dalekiego Wschodu jest dostatecznie zabezpieczony 
i, co najważniejsze, za tę korzystną neutralność zostaną wymuszone na nas jakieś 
ustępstwa o charakterze ekonomicznym. Co więcej, niewykluczona jest możliwość 
wystąpienia Ameryki lub Japonii po przeciwnej Niemcom stronie, ale oczywiście 
jedynie w roli zajmujących te lub inne pechowo położone niemieckie kolonie. Na-
tomiast niewątpliwa jest eksplozja wrogości przeciwko nam w Persji, prawdopo-
dobne niepokoje wśród muzułmanów na Kaukazie i w Turkmenistanie, w związku 
z ostatnim niewykluczona jest możliwość wystąpienia przeciw nam Afganistanu, 
wreszcie należy przewidzieć zupełnie nieprzyjazne komplikacje w Polsce i Finlandii. 
W tej ostatniej, jeśli Szwecja znajdzie się wśród naszych przeciwników, niechybnie 
wybuchnie powstanie. Co zaś tyczy się Polski, to należy oczekiwać, że w czasie 
wojny nie będziemy w stanie utrzymać jej w naszych rękach. 

I oto, kiedy znajdzie się ona we władaniu przeciwników, bez wątpienia poczynią 
oni próbę wywołania powstania, w  zasadzie nie bardzo dla nas groźnego, ale 
które mimo wszystko trzeba będzie rozpatrywać wśród niekorzystnych dla nas 
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czynników, tym bardziej że wpływ naszych sojuszników może 
popchnąć nas do takich kroków w sferze naszych wzajemnych 
stosunków z  Polską, które są groźniejsze dla nas niż każde 
otwarte powstanie. 

Czy jesteśmy gotowi na tak niezłomną walkę, którą bez wąt-
pienia okaże się przyszła wojna europejskich narodów? Na 
to pytanie trzeba, nie oszukując się, odpowiedzieć przeczą-
co. Mniej niż ktokolwiek jestem skłonny odrzucać to, co zro-
biono w sprawie naszej obrony od czasów wojny japońskiej. 
Jednakże niewątpliwie to wszystko jest niewystarczające przy 
tej niespotykanej skali, w  której nieuchronnie będzie toczyć 
się przyszła wojna. Winnymi tego niedostatku są w znacznej 
mierze nasze młode instytucje prawodawcze, dyletancko inte-
resujące się naszą obroną, ale zupełnie nie przeniknięte całą 
powagą sytuacji politycznej, która komplikuje się pod wpły-
wem orientacji, której trzymało się w  ostatnich latach nasze 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy pozytywnym stosun-
ku społeczeństwa.

Za dowód tego służy ogromna ilość nierozpatrzonych projektów ustaw resortów woj-
skowego i morskiego oraz w szczególności plan organizacji naszej obrony państwowej 
przedstawiony w Dumie jeszcze za czasów sekretarza stanu Stołypina16. Bezspornie 
w sferze wyszkolenia wojsk według opinii specjalistów osiągnęliśmy znaczną poprawę 
w porównaniu z okresem poprzedzającym wojnę japońską. Według opinii tych sa-
mych specjalistów nasza artyleria polowa nie wymaga poprawy: jest to oręż w pełni 
zadowalający, wyposażenie jest wygodne i praktyczne. Ale bezsporne jest także to, 
że w organizacji naszej obrony są również znaczne niedociągnięcia.

W tym kontekście trzeba przede wszystkim wyróżnić niedostatek naszych zapasów wo-
jennych, co oczywiście nie może być zrzucone na barki resortu wojny, ponieważ sporzą-
dzone plany przygotowawcze są jeszcze w znacznym stopniu niewypełnione z powodu 
małej produktywności naszych fabryk. Ten niedostatek zapasów ogniowych ma tym 
większe znaczenie, że przy początkującym stanie naszego przemysłu w czasie wojny 
nie będziemy mieli możliwości za pomocą rodzimych środków uzupełnić pojawiających 
się braków, tymczasem w związku z zamknięciem dla nas tak Morza Bałtyckiego, jak 
i Czarnego, wwóz brakujących przedmiotów obrony zza granicy okaże się niemożliwy. 

Żołnierz armii carskiej na fotografii 
z 1914 r. 
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Kolejnym niekorzystnym dla naszej obrony czynnikiem jest jej zupełnie nadmier-
na zależność od zagranicznego przemysłu, co w  związku ze wspomnianym już 
jakimkolwiek ograniczeniem wygodnych kontaktów zagranicznych stworzy szereg 
przeszkód trudnych do pokonania. Dalece niewystarczająca jest ilość posiadanej 
przez nas ciężkiej artylerii, której znaczenie zostało udowodnione doświadczeniem 
wojny japońskiej. Mamy mało karabinów. Do organizacji naszego systemu twierdz 
obronnych prawie nie przystąpiono i nawet broniąca dostępu do stolicy twierdza 
rewelska nie jest jeszcze ukończona.

Sieć strategicznych dróg kolejowych jest niedostateczna, a kolej dysponuje pojaz-
dami szynowymi, które być może wystarczają dla normalnego ruchu, ale nie od-
powiadają tym kolosalnym wymaganiom, które będą nam postawione w wypadku 
wojny europejskiej. Wreszcie nie należy zapominać o fakcie, że w nadchodzącej 
wojnie walczyć będą najbardziej kulturalne, technicznie rozwinięte narody. Każdej 
wojnie niezmiennie towarzyszyło dotąd nowe słowo w sferze techniki wojennej, 
a  techniczne zapóźnienie naszego przemysłu nie tworzy sprzyjających warunków 
dla przyswojenia przez nas nowych wynalazków.

Życiowe interesy niemiec i rosji nigdzie nie kolidują ze sobą.

Wszystkie te czynniki chyba nie są należycie brane pod uwagę przez naszą 
dyplomację, której zachowanie w  stosunku do Niemiec jest do wiadomego 
stopnia niepozbawione nawet pewnej agresywności, mogącej nadto przybliżyć 
moment starcia zbrojnego z Niemcami, w zasadzie nieuniknionego przy angiel-
skiej orientacji.

Jednak czy ta orientacja jest słuszna i czy nawet korzystny okres wojny wróży nam 
takie zyski, które zrekompensowałyby wszystkie trudności i  ofiary, nieuniknione 
przy wojnie wyjątkowej pod względem swojego napięcia?

Życiowe interesy Rosji i Niemiec nigdzie nie zderzają się i dają pełną podstawę do 
pokojowego współżycia tych dwóch państw. Przyszłość Niemiec jest na morzach, 
to znaczy tam, gdzie Rosja z natury najbardziej kontynentalna ze wszystkich wielkich 
państw nie ma żadnych interesów. Nie mamy zamorskich kolonii i prawdopodobnie 
nigdy mieć nie będziemy, a połączenie między różnymi częściami imperium jest ła-
twiejsze drogą lądową niż morzem. Nadmiar ludności, domagającej się poszerzenia 
terytorium, jest u nas nieodczuwalny, ale nawet z punktu widzenia nowych zdoby-
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czy terytorialnych, co może nam dać zwycięstwo nad Niemcami? Poznań, Prusy 
Wschodnie? Ale po co nam te obwody, gęsto zamieszkane przez Polaków, gdy 
z rosyjskimi Polakami nie tak łatwo dać sobie radę. Po co wzniecać w Kraju Przy-
wiślańskim żywe do tej pory tendencje odśrodkowe poprzez przyciągnięcie w skład 
Państwa Rosyjskiego niespokojnych poznańskich i wschodniopruskich Polaków, któ-
rych dążeń narodowych nie jest w stanie zagłuszyć bardziej twarda niż rosyjska wła-
dza niemiecka?

Zupełnie tak samo rzecz ma się w stosunku do Galicji. Jest dla nas ewidentnie 
niekorzystne w  imię idei narodowego sentymentalizmu przyłączać do naszej oj-
czyzny obszar, który stracił z nami wszelką żywą więź. Przecież na znikomą garść 
rosyjskich w duchu Galicjan, iluż otrzymamy Polaków, Żydów i zukrainizowanych 
unitów? Tak nazywany ukraiński lub mazepiński17 ruch jest u nas teraz niegroźny, 
ale nie należy dawać mu rozrastać się, zwiększając liczbę niespokojnych elementów 
ukraińskich, ponieważ w tym ruchu tkwi niewątpliwy zarodek skrajnie niebezpiecz-
nego małoruskiego separatyzmu, który przy korzystnych warunkach może osiągnąć 
zupełnie nieoczekiwane rozmiary. Oczywisty jest cel, do którego dążyła nasza 
dyplomacja przy zbliżeniu z  Anglią – to otwarcie cieśnin, ale wydaje się, że 
osiągnięcie tego celu raczej nie wymaga wojny z Niemcami. Przecież Anglia, a nie 
Niemcy, zamknęła nam wyjście z Morza Czarnego18. Czyż nie dzięki uprzedniemu 
zapewnieniu sobie pomocy tych ostatnich uwolniliśmy się w 1871 r. od poniżają-
cych ograniczeń, nałożonych na nas przez Anglię po traktacie paryskim19?

I jest w pełni uzasadnione, aby przypuszczać, że Niemcy łatwiej niż Anglicy zgo-
dziliby się na udostępnienie nam cieśnin, których losem są mało zainteresowani i za 
ich cenę chętnie kupiliby nasz sojusz.

Nie należy przy tym żywić przesadzonych oczekiwań związanych z zajęciem przez 
nas cieśnin. Zdobycie ich dla nas jest korzystne tylko o tyle, o ile zostanie przez 
nie zamknięte wejście na Morze Czarne, które staje się dla nas od tego momentu 
morzem wewnętrznym, bezpiecznym od wrogich ataków.

Wyjścia na otwarte morze nam cieśniny nie dają, ponieważ za nimi następuje 
morze prawie całkowicie składające się z wód terytorialnych, morze usiane mnó-
stwem wysp, gdzie np. angielskiej flocie nie sprawi żadnych problemów faktycznie 
zamknąć dla nas wszystkie wejścia i wyjścia, niezależnie od cieśnin. Dlatego Ro-
sja śmiało mogłaby poprzeć taki układ, który, nie oddając bezpośrednio cieśnin 
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w  nasze ręce, zabezpieczałby nas od wdarcia się na Morze Czarne nieprzyja-
cielskiej floty. Taki układ przy korzystnych warunkach jest w pełni osiągalny bez 
jakiejkolwiek wojny, dysponuje jeszcze i tą przewagą, że nie naruszyłby interesów 
państw bałkańskich, które – nie bez lęku i zupełnie zrozumiałego uczucia zazdrości 
– odniosłyby się do zajęcia przez nas cieśnin.

Na Zakaukaziu w przypadku wojny moglibyśmy rozszerzyć nasze terytorium jedynie 
kosztem obszarów zamieszkanych przez Ormian20, co przy rewolucyjności współczes-
nych nastrojów ormiańskich i marzeniach o Wielkiej Armenii raczej nie jest pożądane 
i w czym oczywiście Niemcy, jeszcze mniej niż Anglia, zaczęłyby nam przeszkadzać, 
gdybyśmy byli z nimi w sojuszu. Rzeczywiście korzystne dla nas i terytorialne, i eko-
nomiczne nabytki dostępne są tylko tam, gdzie nasze dążenia mogą napotkać prze-
szkody ze strony Anglii, bynajmniej nie Niemiec. Persja, Pamir, Kuldża, Kaszgaria, 
Dżungaria, Mongolia, Urchanski Kraj21 – wszystko to są regiony, gdzie interesy Rosji 
i Niemiec nie zderzają się, a interesy Rosji i Anglii zderzają się niejednokrotnie.

Zupełnie w takim samym położeniu w stosunku do Rosji znajdują się i Niemcy, które 
identycznie mogłyby oderwać od nas w wypadku pomyślnej wojny jedynie małowar-
tościowe dla nich regiony, z natury swojej populacji mało korzystne dla kolonizacji: 
Kraj Przywiślański z ludnością polsko-litewską, gubernie nadbałtyckie z ludnością ło-
tewsko-estońską, jednakowo niespokojną i wrogą w stosunku do Niemców.

w sferze interesów ekonomicznych rosyjskie korzyści i potrzeby nie przeczą nie-
mieckim.

Teza, iż przy współczesnych warunkach życia narodów terytorialne zdobycze od-
chodzą na drugi plan, a na pierwsze miejsce awansują interesy ekonomiczne, może 
napotkać sprzeciw.

Jednak i w tej sferze rosyjskie korzyści i potrzeby raczej nie w takim stopniu prze-
czą niemieckim, jak zostało przyjęte myśleć. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że 

Życiowe interesy rosji i niemiec nigdzie nie zderzają się i dają pełną podstawę 
dla pokojowego współżycia tych dwóch państw. 
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funkcjonujące rosyjsko-niemieckie umowy handlowe są niekorzystne dla naszego, 
a korzystne dla niemieckiego rolnictwa, ale chyba nie można przypisywać tej oko-
liczności cwaniactwu i nieprzyjaźni Niemiec.

Nie należy zapominać, że te umowy w  wielu swych fragmentach są dla nas 
korzystne. Zawiązujący w swoim czasie umowy rosyjscy delegaci byli przekona-
nymi zwolennikami rozwoju rosyjskiego przemysłu za wszelką cenę i niewątpliwie 
świadomie poświęcili, chociażby częściowo, interesy rosyjskiego rolnictwa na 
korzyść rosyjskiego przemysłu. Oprócz tego nie można przeoczyć faktu, że same 
Niemcy w wysokim stopniu nie są bezpośrednim konsumentem większej części 
przedmiotów eksportu naszego rolnictwa. Dla większości wytworów naszego 
przemysłu rolniczego Niemcy są tylko pośrednikiem, a  co za tym idzie – od 
nas i  od rynków konsumenckich zależy, aby wejść w  bezpośrednie kontakty 
i w ten sposób uniknąć drogo kosztującego niemieckiego pośrednictwa. Wresz-
cie niezbędne jest przyjęcie do świadomości, że warunki wzajemnych stosunków 
handlowych mogą zmieniać się w  zależności od warunków współżycia poli-
tycznego kontraktujących państw, ponieważ dla każdego państwa ekonomiczne 
osłabienie sojusznika jest niekorzystne, a na odwrót – korzystne jest zniszczenie 
politycznego przeciwnika. Jednym słowem, chociaż nie ulega wątpliwości, że 
funkcjonujące rosyjsko-niemieckie umowy handlowe są dla nas niekorzystne i że 
Niemcy wykorzystali sprzyjające im okoliczności przy ich zawiązywaniu, czyli po 
prostu przycisnęli nas, ale ich zachowanie nie może być odbierane jako wrogie 
i zasługuje z naszej strony na naśladowanie poprzez akt zdrowego egoizmu naro-
dowego, którego nie można było od Niemiec nie oczekiwać i z którym należało 
się liczyć. W każdym razie na przykładzie Austro-Węgier widzimy kraj rolniczy, 
znajdujący się w nieporównywalnie większej niż my zależności gospodarczej od 
Niemiec, co jednak nie przeszkadza mu osiągnąć w  sferze rolnictwa takiego 
rozwoju, o którym my możemy tylko marzyć.

Z powodu tego wszystkiego, co zostało wymienione, zawiązanie w pełni akcep-
towalnej przez Rosję umowy handlowej z  Niemcami zdawałoby się, że wcale 
nie wymaga wspomnianego rozgromienia Niemiec. Zupełnie wystarczą dobro-
sąsiedzkie stosunki z nimi, przemyślane wyważanie naszych faktycznych interesów 
ekonomicznych w różnorakich gałęziach gospodarki państwowej i długi, wytrwały 
handel z delegatami niemieckimi, powołanymi niewątpliwie w celu ochrony intere-
sów swojej, a nie naszej ojczyzny. Powiem więcej, rozgromienie Niemiec w sferze 
naszej wymiany handlowej z nimi byłoby dla nas niekorzystne.
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Pokonanie ich niewątpliwie zakończyłoby się pokojem podyktowanym z punktu 
widzenia ekonomicznych interesów Anglii. Ta ostatnia wykorzysta przypadłe jej 
zwycięstwo do granic możliwości i wtedy my w osobie Niemiec, które zostaną 
zniszczone i utracą szlaki morskie, jedynie stracimy cenny rynek dla swoich produk-
tów nie znajdujących innego zbytu.

W kwestii ekonomicznej przyszłości Niemiec interesy Rosji i Anglii jawnie przeczą 
sobie nawzajem.

Dla Anglii korzystne jest zniszczenie niemieckiego handlu morskiego i przemysłu 
Niemiec, zmieniwszy je w biedny i w miarę możliwości rolniczy kraj. Dla nas 
jest korzystne, aby Niemcy rozwijały swój handel morski i obsługiwany przez 
niego przemysł w celu zaopatrywania najbardziej oddalonych rynków morskich. 
W  tym samym czasie otworzyłyby rynek wewnętrzny dla produktów naszego 
rolnictwa w celu zaopatrzenia swojej wielomilionowej robotniczej populacji.

Niezależnie od umów handlowych zazwyczaj przyjęło się wskazywać na ucisk 
niemieckiej dominacji w rosyjskim życiu gospodarczym i na systematyczne wpro-
wadzanie u nas niemieckiej kolonizacji, będącej niby to jawnym zagrożeniem dla 
państwa rosyjskiego. Jednakże wydaje się, że tego rodzaju obawy w znacznym 
stopniu są przesadzone. Osławiony Drang nach Osten22 był w  swoim czasie 
naturalny i  zrozumiały, gdyż terytorium Niemiec nie mieściło zwiększonej liczby 
ludności, której nadmiar przemieszczał się w kierunku najmniejszego oporu, tj. do 
rzadziej zaludnionego sąsiedniego państwa.

Rząd niemiecki zmuszony był liczyć się z  nieuchronnością tego ruchu, ale sam 
raczej nie mógł uważać go za odpowiadający swoim interesom. Przecież, jak-
by nie patrzeć, z obszaru niemieckiej państwowości emigrowali niemieccy ludzie, 
zmniejszając w  ten sposób żywą siłę swojego kraju. Oczywiście rząd niemiecki 
podejmował wszelkie wysiłki, aby  zachować związek przesiedleńców ze swoją 
poprzednią ojczyzną, doszło nawet do tak oryginalnych rozwiązań jak dopuszcze-
nie podwójnego poddaństwa. Ale jednak niewątpliwym jest to, że znaczna część 
niemieckich emigrantów mimo wszystko ostatecznie i  bezpowrotnie osiadała na 
swoim nowym miejscu i stopniowo zrywała z poprzednią ojczyzną. Ta okoliczność, 
jawnie nieodpowiadająca interesom państwowym Niemiec, była oczywiście jed-
nym z pobudzających je stymulatorów, aby wejść na drogę tak obcej im dotychczas 
polityki kolonialnej i handlu morskiego.
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I  oto w  miarę rozmnożenia się niemieckich kolonii i  ściśle związanego z  tym 
rozwojem niemieckiego przemysłu i  handlu morskiego, niemiecka fala kolonial-
na słabnie i  bliski jest ten dzień, kiedy Drang nach Osten odejdzie do sfery 
historycznych wspomnień. W każdym razie niewątpliwie niemiecka kolonizacja, 
przecząca naszym interesom państwowym, powinna być zatrzymana. Przyjazne 
stosunki z Niemcami nie są w  tym dla nas przeszkodą. Opowiadanie się za 
wyborem orientacji proniemieckiej nie oznacza walki o wasalną zależność Ro-
sji od Niemiec i  – podtrzymując z  nimi przyjazne, dobrosąsiedzkie relacje – 
nie powinniśmy składać w ofierze tego celu naszych interesów państwowych. 
A  i  Niemcy nie będą sprzeciwiać się walce z  dalszym napływem do Rosji 
niemieckich kolonistów. Dla nich samych korzystniej będzie skierować falę prze-
siedleńców do swoich kolonii. Ponadto nawet i  wtedy, kiedy tych ostatnich 
nie było i niemiecki przemysł nie zapewniał jeszcze zarobku dla całej populacji, 
ona mimo wszystko nie uważała, że ma prawo protestować przeciwko przyję-
tym za czasów Aleksandra III środkom ograniczającym cudzoziemską kolonizację. 
Co zaś dotyczy niemieckiej dominacji w sferze naszego życia ekonomicznego, to 
raczej nie to zjawisko wywołuje te narzekania, które zazwyczaj przeciwko niemu 
rozbrzmiewają. Rosja jest zbyt biedna i pod względem kapitału, i przemysłowej 
przedsiębiorczości, aby mogła obejść się bez szerokiego napływu kapitału za-
granicznego. Dlatego znana zależność od tego lub innego kapitału zagranicznego 
jest dla nas nie do uniknięcia do tego czasu, dopóki przemysłowa przedsiębior-
czość i środki materialne ludności nie rozwiną się na tyle, że dadzą możliwość 
zupełnie zrezygnować z  usług zagranicznych przedsiębiorców i  ich pieniędzy. 
Ale póki co potrzebujemy ich – niemiecki kapitał jest dla nas bardziej korzystny 
niż jakikolwiek inny.

Przede wszystkim kapitał ten jako zadowalający się najmniejszym procentem zy-
sku przedsiębiorcy jest najtańszy. Tym w znacznym stopniu tłumaczy się relatyw-
na taniość niemieckich produktów i  stopniowe wypieranie przez nie towarów 
angielskich z  rynku światowego. Mniejsze wymagania, w  sensie rentowności 
niemieckiego kapitału, mają za swój skutek to, że idzie on na takie przedsię-

wreszcie nie należy zapominać, że niemcy w znanym stopniu same są 
zainteresowane naszym ekonomicznym dobrobytem.
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biorstwa, na które inne zagraniczne kapitały nie idą z powodu ich stosunkowo 
małego dochodu. Wskutek tej relatywnej taniości niemieckiego kapitału, jego 
napływ do Rosji pociąga za sobą odpływ z Rosji mniejszych sum zysków w po-
równaniu do kapitału angielskiego i  francuskiego i w ten sposób większa ilość 
rosyjskich rubli zostaje w Rosji. Mało tego, znaczna część zysków, otrzymanych 
z włożonych w  rosyjski przemysł kapitałów niemieckich, w  ogóle od nas nie 
odpływa, a pozostaje w Rosji.

W odróżnieniu od angielskich lub francuskich, niemieccy kapitaliści w większym 
stopniu razem ze swoimi kapitałami sami przeprowadzają się do Rosji. Tą ich 
cechą w znacznej mierze tłumaczy się porażająca nas mnogość Niemców – prze-
mysłowców i fabrykantów – w porównaniu z Anglikami i Francuzami.

Tamci siedzą sobie za granicą, do ostatniej kopiejki wyprowadzając z Rosji wy-
pracowane przez ich przedsiębiorstwa zyski. Niemieccy przedsiębiorcy prze-
ciwnie, długo mieszkają w Rosji, a  nierzadko osiadają tam na zawsze. Czego 
by nie mówiono, ale Niemcy, w odróżnieniu od innych obcokrajowców, łatwo 
oswajają się w  Rosji i  szybko się rusyfikują. Kto nie widział np. Francuzów 
i  Anglików, którzy prawie całe życie mieszkają w  Rosji i  jednak nie mówią 
ani słowa po rosyjsku? Przeciwnie, czy wielu widać Niemców, którzy, cho-
ciaż z akcentem, łamanym językiem, ale mimo wszystko, mówiliby po rosyjsku? 
Mało tego, kto nie widział czystych Rosjan, prawosławnych, do głębi duszy 
oddanych rosyjskim przywódcom państwowym, jednak już w  pierwszym lub 
drugim pokoleniu pochodzących od niemieckich emigrantów? Wreszcie nie na-
leży zapominać, że Niemcy w znanym stopniu same są zainteresowane naszym 
ekonomicznym dobrobytem. W tej kwestii korzystnie wyróżniają się na tle innych 
państw, zainteresowanych wyłącznie otrzymaniem możliwie jak największego zy-
sku z wydanych w  Rosji kapitałów, chociażby za cenę ekonomicznego znisz-
czenia państwa. Przeciwnie, Niemcy w roli stałego – chociaż, rozumie się, nie 
bezinteresownego – pośrednika w naszym zewnętrznym handlu zainteresowane 
są w podtrzymaniu sił wytwórczych naszej ojczyzny, jako źródła korzystnych dla 
nich operacji pośredniczących.

nawet zwycięstwo nad niemcami wróży rosji skrajnie niekorzystne perspektywy.

W każdym razie, jeśli nawet uznać konieczność wykorzenienia niemieckiej domina-
cji ze sfery naszego życia ekonomicznego, choćby za cenę zupełnego przepędzenia 
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niemieckiego kapitału z rosyjskiego przemysłu, to odpowiednie kroki, zdawałoby 
się, mogą być podjęte i bez wojny z Niemcami. Ta wojna będzie wymagać tak 
ogromnych wydatków, które wielokrotnie przewyższą wątpliwe korzyści, uzyskane 
przez nas wskutek wyzwolenia się spod niemieckiej dominacji. Mało tego, skut-
kiem tej wojny okaże się taka sytuacja ekonomiczna, w porównaniu z którą ucisk 
niemieckiego kapitału wyda się być lekkim.

Nie ulega przecież wątpliwości, że wojna wymaga wydatków przewyższających 
ograniczone rezerwy finansowe Rosji. Trzeba będzie zwrócić się o kredyt do so-
juszniczych i neutralnych państw, a ten nie będzie udzielony za darmo. Nie warto 
nawet mówić o tym, co się stanie, jeśli wojna zakończy się dla nas porażką. Finan-
sowo-ekonomiczne skutki przegranej są nie do podliczenia i nie do przewidzenia 
oraz bez wątpienia zaowocują pełnym rozkładem całej naszej gospodarki pań-
stwowej. Ale nawet zwycięstwo wróży nam skrajnie pesymistyczne perspektywy 
finansowe: całkowicie zniszczone Niemcy nie będą w stanie zrekompensować nam 
poniesionych strat. Podyktowany w interesach Anglii traktat pokojowy nie da im 
możliwości ekonomicznie dojść do siebie na tyle, aby nawet później pokryć nasze 
wojenne wydatki. To nieliczne, co być może uda się od nich oderwać, trzeba bę-
dzie dzielić z sojusznikami, a nam w udziale przypadną nieznaczne, w porównaniu 
z kosztami, okruchy. A tymczasem trzeba będzie spłacać wojenne pożyczki, nie 
bez nacisku ze strony sojuszników. Przecież po skruszeniu niemieckiej potęgi nie 
będziemy im już więcej potrzebni. Mało tego, nasza polityczna siła, wzmocniona 
wskutek zwycięstwa, popchnie ich do osłabienia nas, choćby w sferze ekonomii. 
I  tak nieubłaganie, nawet po przynoszącym zwycięstwo końcu wojny, wpadnie-
my w taką finansową, ekonomiczną niewolę u naszych wierzycieli, w porównaniu 
z którą nasza teraźniejsza zależność od niemieckiego kapitału okaże się ideałem. 
Jednak jakby dramatycznie nie rysowały się perspektywy ekonomiczne, otwierają-
ce się przed nami jako skutek sojuszu z Anglią, a co za tym – i wojny z Niemcami, 
wszystkie one odchodzą na drugi plan przed politycznymi skutkami tego, ze swej 
zasady nienaturalnego, sojuszu.

walka między rosją i niemcami jest dalece niepożądana przez obie strony jako 
sprowadzająca się do osłabienia władzy monarszej.

Nie należy zapominać, że Rosja i Niemcy są przedstawicielami konserwatywnej 
władzy w świecie cywilizowanym, przeciwstawnej władzy demokratycznej, wcie-
lanej przez Anglię i, w nieporównywalnie mniejszym stopniu, Francję. Jak dziwne 
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to by się nie wydawało, Anglia, do szpiku kości monarchiczna i konserwatywna 
w domu, zawsze w swoich stosunkach zewnętrznych występowała w roli obrońcy 
najbardziej demagogicznych dążeń, niezmiennie pobłażając wszystkim ruchom na-
rodowym ukierunkowanym na osłabienie władzy monarszej.

Z tego punktu widzenia walka między Niemcami a Rosją, niezależnie od jej wyni-
ku, jest wysoce niepożądana przez obie strony, jako niewątpliwie sprowadzająca 

się do osłabienia światowej władzy konserwatywnej, której jedyną pewną prze-
szkodą są wspomniane dwa wielkie państwa. Co więcej, nie można nie przewi-
dzieć, że przy wyjątkowych warunkach zbliżającej się ogólnoeuropejskiej wojny, ta 
właśnie wojna, znów niezależnie od jej wyniku, będzie śmiertelnym zagrożeniem 
i dla Rosji, i dla Niemiec. 

Z  głębokim przekonaniem, opartym na szczegółowym wieloletnim studiowaniu 
wszystkich współczesnych antypaństwowych nurtów, twierdzę, że w kraju zwycię-
żonym niechybnie wybuchnie rewolucja społeczna, która siłą rzeczy przerzuci się 
na kraj zwycięski.

Zbyt liczne są kanały, którymi w ciągu wielu lat pokojowego współżycia oba kra-
je w sposób niezauważalny zostały połączone, aby gruntowne społeczne wstrząsy, 
rozgrywające się w  jednym z  nich, nie odbiły się i  na drugim. Co do tego, że 
wstrząsy te będą nosiły właśnie społeczny, a nie polityczny charakter, nie może być 
żadnych wątpliwości i to nie tylko w stosunku do Rosji, ale i w stosunku do Niemiec. 
Szczególnie sprzyjającym gruntem dla wstrząsów społecznych jest oczywiście Rosja, 
gdzie masy ludowe niewątpliwie wyznają zasady nieświadomego socjalizmu. Nie 
patrząc na opozycyjność rosyjskiego społeczeństwa, nieświadomą w równym stopniu 
co socjalizm szerokich warstw ludności, polityczna rewolucja w Rosji jest niemożliwa 
i każdy ruch rewolucyjny niechybnie zrodzi ruch socjalistyczny. Za naszą opozycją nie 
ma nikogo, nie ma ona poparcia wśród ludu, który nie widzi żadnej różnicy między 
urzędnikiem rządowym i inteligentem. Rosyjski prosty człowiek, jednakowo i chłop, 
i robotnik, nie szuka praw politycznych, niepotrzebnych mu i niezrozumiałych.

nie ulega przecież wątpliwości, że wojna wymaga wydatków przewyższających 
ograniczone rezerwy finansowe rosji. 
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Chłop marzy o darmowym obdarowaniu go cudzą ziemią, robotnik – o przekazaniu 
mu całego kapitału i zysków fabrykanta i ponad to ich pragnienia nie wykraczają. 
I wystarczy tylko rzucić szeroko te hasła do ludności, wystarczy tylko, aby władza 
bez przeszkód pozwoliła na agitację w  tym kierunku – Rosja niewątpliwie zosta-
nie pogrążona w anarchii, którą przeżyła w pamiętnym do dziś okresie kryzysu lat 
1905–1906. Wojna z Niemcami stworzy wyjątkowo korzystne warunki dla takiej 
agitacji. Jak już było zauważone, wojna ta zrodzi dla nas ogromne trudności i nie 
może okazać się tryumfalnym pochodem na Berlin. Nieuniknione są i porażki wojen-
ne – miejmy nadzieję, częściowe – i nieuniknione okażą się takie bądź inne niedopa-
trzenia w naszym zaopatrzeniu. Przy wyjątkowej nerwowości naszego społeczeństwa 
tym okolicznościom będzie przypisane przesadne znaczenie, a przy opozycyjności 
tego społeczeństwa – za wszystko zostanie obwiniona władza.

Dobrze, jeśli ta ostatnia nie podda się i  stanowczo oświadczy, że w czasie 
wojny każda krytyka władzy państwowej jest niedopuszczalna i zdecydowanie 
ukróci wszelkie opozycyjne wystąpienia. Przy braku poważnego zakorzenienia 
opozycji w ludności, w ten sposób sprawa się zakończy. W swoim czasie lud 
nie poszedł za autorami Manifestu Wyborskiego23, dokładnie tak samo nie 
pójdzie za nimi i teraz.

Ale może zdarzyć się i gorsze: władza państwowa pójdzie na ustępstwa, spróbuje 
wejść we współpracę z  opozycją i  w  ten sposób osłabi samą siebie, tuż przed 
momentem wystąpienia elementów socjalistycznych. Chociaż i brzmi paradoksalnie, 
ale współpraca z opozycją w Rosji bezwarunkowo osłabia rząd. Sedno w tym, że 
nasza opozycja nie chce liczyć się z faktem, że nie przedstawia sobą żadnej realnej 
siły. Rosyjska opozycja jest całkowicie inteligencka i w tym tkwi jej słabość, ponieważ 

między inteligencją a ludem jest u nas głęboka przepaść wzajemnego niezrozumienia 
i braku zaufania. Konieczne jest sztuczne prawo wyborcze, mało tego – potrzebne 
jest jeszcze bezpośrednie działanie władzy rządzącej, aby zabezpieczyć wybór do 
Dumy Państwowej nawet najbardziej gorących obrońców praw ludowych. 

Chłop marzy o darmowym obdarowaniu go cudzą ziemią, robotnik – o przekazaniu 
mu całego kapitału i zysków fabrykanta i ponad to ich pragnienia nie wykraczają. 
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Rządzie, odmów im poparcia, 
zostaw wybory ich natural-
nemu biegowi – i  instytucje 
prawodawcze nie zobaczyłyby 
w  samych swoich ścianach ani 
jednego inteligenta, oprócz 
nielicznych agitatorów-demago-
gów. Jak członkowie naszych 
instytucji prawodawczych nie 
staraliby się o zaufanie do nich 
ludu, chłop szybciej zaufa po-
zbawionemu ziemi urzędnikowi 
państwowemu, niż dziedzicowi- 
-oktiabryście24, zasiadającemu 
w Dumie; robotnik odniesie się z większym zaufaniem do żyjącego z pensji inspek-
tora fabrycznego niż do fabrykanta-ustawodawcy, choćby ten wyznawał wszystkie 
zasady partii kadetów.

Bardziej niż dziwne byłoby przy takich warunkach wymagać od władzy państwo-
wej, aby ta poważnie liczyła się z  opozycją, z  jej powodu rezygnowała z  roli 
bezstronnego regulatora stosunków społecznych i  występowała przed szerokimi 
masami ludowymi w roli posłusznego organu dążeń klasowych mniejszości, składa-
jącej się z inteligencji i posiadaczy.

Wymagając od rządu odpowiedzialności przed przedstawicielstwem klasowym 
i podporządkowania się sztucznie stworzonemu parlamentowi (wspomnijmy słynne 
powiedzenie Włodzimierza Nabokowa: władza wykonawcza niech podporząd-
kuje się władzy prawodawczej!), nasza opozycja w zasadzie wymaga od rządu 
psychologii dzikusa, który własnymi rękoma stworzył idola i następnie z czcią mu 
się kłania.

rosja zostanie pogrążona w mrocznej anarchii, której zakończenie trudno prze-
widzieć.

Jeśli wojna zakończy się zwycięsko, uspokojenie ruchu socjalistycznego ostatecznie 
nie sprawi większych problemów. Będą ruchy agrarne na gruncie agitacji o koniecz-
ności wynagrodzenia żołnierzy dodatkowym nadziałem ziemi, będą robotnicze 

Pocztówka przedstawiająca Mikołaja II i Wilhelma II na pokładzie 
jachtu SMY „Hohenzollern”. Fotografię wykonano 4 czerwca 
1909 r.
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niepokoje przy przechodzeniu od zarobków czasu wojny, z pewnością podwyż-
szonych do normalnych kwot – i trzeba mieć nadzieję, tylko do tego się ograniczą, 
póki nie dotrze do nas fala niemieckiej rewolucji społecznej. Ale w wypadku nie-
powodzenia, którego możliwości przy walce z takim przeciwnikiem jak Niemcy nie 
da się przewidzieć, rewolucja społeczna, w jej najbardziej skrajnych przejawach, 
jest u nas nieunikniona.

Jak już było wskazane, zacznie się od tego, że wszystkie niepowodzenia będą przy-
pisane rządowi. W instytucjach prawodawczych rozpocznie się wściekła kampania 
przeciwko niemu, w której wyniku w kraju rozpoczną się wystąpienia rewolucyjne. 
Te od razu wysuną hasła socjalistyczne, jedyne, które mogą pobudzić i zgrupować 
szerokie warstwy ludności, z początku czarny podział, a za tym i ogólny podział 
wszystkich rzeczy cennych i majętności. Zwyciężona armia, do tego pozbawio-
na w czasie wojny swojego najbardziej pewnego składu kadrowego, opanowana 
w większej części przez przypadkowo ogólne chłopskie dążenie do ziemi, okaże się 
zbyt zdemoralizowana, aby posłużyć za ostoję praworządności i porządku. Insty-
tucje prawodawcze i pozbawione rzeczywistego autorytetu w oczach ludu partie 
opozycyjno-inteligenckie nie będą w  stanie utrzymać wywołanych przez siebie, 
rozchodzących się ludowych fal i Rosja zostanie pogrążona w mrocznej anarchii, 
której skutku nie daje się przewidzieć.

niemcy w wypadku przegranej będą musiały przeżyć nie mniejsze wstrząsy spo-
łeczne niż rosja.

Jak dziwnym nie wydawałoby się to na pierwszy rzut oka przy wyjątkowym zrów-
noważeniu niemieckiej natury, ale i Niemcy w wypadku przegranej będą musiały 
przeżyć nie mniejsze wstrząsy społeczne. Nieudana wojna zbyt mocno odbije 
się na ludności, aby jej skutki nie wyciągnęły na powierzchnię, głęboko ukrytych 
dotychczas, destruktywnych dążeń. Szczególny ustrój społeczny współczesnych 
Niemiec zbudowany jest na faktycznie dominującym wpływie dziedziców, pruskich 
junkrów i chłopów-właścicieli.

Te elementy są opoką głęboko konserwatywnego ustroju Niemiec pod dominują-
cym kierownictwem Prus. Życiowe interesy wymienionych klas wymagają opiekuń-
czej w stosunku do rolnictwa polityki ekonomicznej, ceł importowych na zboża, 
a co za tym idzie – wysokich cen na wszelkie produkty rolnicze. Ale Niemcy, 
przy swoim ograniczonym terytorium i  rozrośniętej populacji, już dawno z  kraju 
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rolniczego przekształciły się w kraj przemysłowy, a dlatego opieka nad rolnictwem 
sprowadza się w zasadzie do opodatkowania większej części ludności na korzyść 
mniejszej części. Rekompensatą dla tej ponad połowy jest szeroki rozwój ekspor-
tu wytworów przemysłu niemieckiego na najbardziej oddalone rynki, aby osiąga-
ne w ten sposób zyski dawały możliwość przemysłowcom i robotnikom opłacać 
zwiększone ceny na używane w domu produkty rolnictwa.

Wraz z rozgromieniem Niemiec stracą one światowe rynki i handel morski, bowiem 
celem wojny ze strony jej faktycznego prowokatora – Anglii – jest zniszczenie 
niemieckiej konkurencji. Wraz z  osiągnięciem tego pozbawione nie tylko pod-
wyższonych, ale i wszelkich zarobków, wycieńczone w czasie wojny i – natural-
nie – rozgniewane masy robotnicze staną się podatnym gruntem dla antyagrarnej, 
a potem i antyspołecznej propagandy partii socjalistycznych.

Z kolei te ostatnie, mając na uwadze urażone uczucia patriotyczne i nagromadzone 
wskutek przegranej wojny ludowe rozdrażnienie przeciwko militaryzmowi i ustro-
jowi feudalno-mieszczańskiemu, które zawiodły ich nadzieje, zejdą z drogi poko-
jowej rewolucji, której dotychczas tak wytrwale się trzymały i wstąpią na czysto 
rewolucyjną drogę. Swoją rolę zagra, szczególnie w wypadku socjalistycznych wy-
stąpień na gruncie agrarnym, liczna w Niemczech pozbawiona ziemi klasa rolnych 
parobków. Niezależnie od tego ożywią się skryte teraz dążenia separatystyczne 
w południowych Niemczech, objawi się w całej swojej krasie zatajona wrogość 
Bawarii do panowania Prus, jednym słowem – powstaną takie warunki, które mało 
czym będą ustępować rosyjskim pod względem swojego naprężenia.

Pokojowemu współżyciu kulturalnych narodów najbardziej zagraża dążenie an-
glii do utrzymania wyślizgującego się jej panowania nad morzami.

Wszystko to, co zostało wyżej wymienione, nie może nie doprowadzić do wnio-
sku, że zbliżenie z Anglią nie zapewni nam żadnych korzyści, a angielska orientacja 

ale w wypadku niepowodzenia, którego możliwości w walce  
z takim przeciwnikiem jak niemcy nie da się przewidzieć, rewolucja społeczna, 

w jej najbardziej skrajnych przejawach, jest u nas nieunikniona.
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naszej dyplomacji jest ze swojej natury błędna. Z Anglią jest nam nie po drodze, 
powinna być pozostawiona swojemu losowi, nie powinniśmy kłócić się z jej po-
wodu z Niemcami.

Potrójne porozumienie jest kombinacją sztuczną, niemającą pod sobą gruntu 
interesów i  przyszłość należy nie do niej, a  do nieporównywalnie bardziej 
życiowego ścisłego zbliżenia Rosji, Niemiec, pogodzonej z ostatnimi Francji 
i  Japonii, związanej z  Rosją sojuszem stricte obronnym. Taka, pozbawiona 
wszelkiej agresywności w stosunku do innych państw, polityczna kombinacja 
na długie lata zapewni pokojowe współżycie kulturalnych narodów, któremu 
zagrażają nie wojenne plany Niemiec, jak usiłuje udowodnić angielska dy-
plomacja, a  jedynie zupełnie naturalne dążenie Anglii, by za wszelką cenę 
utrzymać wyślizgujące się jej panowanie nad morzami. W tym kierunku, a nie 
na bezowocnych poszukiwaniach gruntu dla ugody z Anglią, która samą swoją 
naturą przeczy naszym celom państwowym, powinny być skupione wszystkie 
wysiłki naszej dyplomacji.

Przy tym rozumie się samo przez się, że i  Niemcy powinny wyjść na spotka-
nie naszym dążeniom, odnowić wypróbowane przyjacielsko-sojusznicze stosunki 
z nami i wypracować w postaci najbliższej ugody z nami takie warunki naszego 
współżycia, które nie dawałyby gruntu dla antyniemieckiej agitacji ze strony na-
szych konstytucyjno-liberalnych partii, które z zasady zmuszone są trzymać się nie 
konserwatywno-niemieckiej, a liberalno-angielskiej orientacji.

Luty 1914 r.

PrzyPiSy
1 F. Rosen, Oriental Memoirs of a German Diploma-
tist, New York 1930, s. 152 (tłum. P. Szlanta). 
2 Przekład został oparty na: П. Н. Дурново, 
Записка, „Красная новь”, 1922, nr 6, s. 182–
–199.
3 Aleksander III panował w latach 1881–1894.
4 Grożący wybuchem wojny kryzys w  relacjach fran-
cusko-brytyjskich z  jesieni 1898  r., wywołany sporem 
o dorzecze górnego Nilu i leżące tam miasto Faszoda.
5 Pokój kończący wojnę japońsko-rosyjską zawarty 
w amerykańskim Portsmouth 5 września 1905 r.

 6 Dziś Tajwan.
 7 Obecnie leżąca przy granicy z Mongolią Republika 
Tuwa, wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej.
 8 Nassir ed-Din panował w latach 1848–1896.
 9 Mowa o przeciwniku refom w Persji i prorosyjskim 
szachu Muhammadzie Alim, który abdykował w 1909 r.
10 Nawiązanie do przemówienia kanclerza Ottona von 
Bismarcka w Reichstagu z grudnia 1875 r., w którym prze-
konywał, że Niemcy nie mają żadnych interesów na Bałka-
nach, które usprawiedliwiałyby śmierć nawet jednego nie-
mieckiego żołnierza (symbolizował go pomorski grenadier). 
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11 Mowa o Turcji.
12 Formalna aneksja Bośni i Hercegowiny, okupowanej 
i administrowanej przez Austro-Węgry od 1878 r., na-
stąpiła w październiku 1908 r., wywołuje kryzys między-
narodowy trwający do marca 1909 r.
13 Nie chcąc dopuścić do uzyskania przez Serbię do-
stępu do morza po jej sukcesie w pierwszej wojnie bał-
kańskiej w latach 1912–1913, Austro-Węgry zaanga-
żowały się w stworzenie niepodległej Albanii. Niemiecki 
książę Wilhelm zu Wied był na krótko w 1914 r. królem 
Albanii.
14 Sojusz Serbii, Czarnogóry, Grecji i Bułgarii wymie-
rzony w Turcję.
15 Konferencja międzynarodowa obradująca od stycznia 
do kwietnia 1906 r. w tym południowohiszpańskim mie-
ście w celu rozstrzygnięcia sporów wokół Maroka.
16 Piotr Stołypin był premierem w  latach 1906– 
–1911.
17 Od kozackiego atamana Iwana Mazepy (1639– 
–1709), dążącego do uniezależnienia Ukrainy od Rosji. 

Pejoratywnym określeniem „mazepińcy” Rosjanie określali 
działaczy ukraińskiego ruchu narodowego.
18 W wyniku wojny krymskiej.
19 Korzystając z wojny francusko-niemieckiej z lat 1870–
–1871 Rosja jednostronnie wypowiedziała część klauzul 
pokoju paryskiego z 1856 r. kończącego wojnę krymską.
20 Chodzi o tereny należące wówczas do Turcji.
21 Chodzi o terytoria w Chinach północno-zachodnich, 
w dzisiejszej prowincji Xinjang.
22 Niem. „parcie na wschód”.
23 Apel do rosyjskiego społeczeństwa skierowany przez 
demokratycznych i liberalnych polityków w lipcu 1906 r. 
z  powodu rozwiązania przez cara I  Dumy. Wzywano 
w nim do niepłacenia podatków i uchylania się od służby 
wojskowej.
24 Oktiabrista, czyli członek Związku 17 październi-
ka, centroprawicowej partii politycznej w  Rosji stojącej 
na gruncie manifestu cara Mikołaja II z 30 października 
(według kalendarza gregoriańskiego) 1905 r., zapowia-
dającej reformy wewnętrzne.
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Pośród imponujących budowli, które dokumentują wielkość antyku, 
archeolodzy na obszarach cesarstwa rzymskiego odnajdują także po-
zostałości toalet i latryn. Nie wspomina się o nich w opracowaniach 

typu „życie codzienne”, a przecież to właśnie grecko-rzymskie miasta, jako 
pierwsze w historii, zostały wyposażone w zadziwiająco zaawansowane sys-
temy sanitarne, niedoścignione w swych wyrafinowanie skutecznych roz-
wiązaniach aż do XIX i XX wieku.

Nie tylko innowacje technologiczne budzą nasze zdumienie. Oto toale-
ty były w Rzymie rzeczywiście „publiczne”, bowiem jedna osoba siedziała 
obok drugiej, bez żadnej intymności! Umawiano się tu na spotkania ze zna-
jomymi i nic nie zakłócało ożywionych rozmów, toczących się w otwartych 
latrynach.

Możemy zajrzeć do tych miejsc ustronnych, ponieważ czynności wyko-
nywane w toalecie stały się zarówno przedmiotem mniej lub bardziej sub-
telnych żartów i kpin, jak i  tematem uczonych zaleceń i porad służących 
zdrowiu. Refleksy jednych i drugich znajdujemy nie tylko na murach toalet, 
lecz także m.in. w  dziełach ateńskiego komediopisarza Arystofanesa czy 
„arbitra elegancji” Petroniusza, którego znamy choćby z  Sienkiewiczow-
skiego Quo vadis.

Zapraszamy do podróży po starożytnym świecie, na przechadzkę w te 
rejony, w których polski Czytelnik jeszcze nigdy nie był, a przy tym niean-
gażującą zmysłów słuchu i węchu, aby odkryć rzeczywistość ludzi antyku 
z perspektywy miejsca, do którego nawet Cezar z Pompejuszem chadzali 
piechotą.

ImperIum szAmbA
ścieku i wychodka

Przyczynek do historii  życia codziennego  
w Starożytności

#HistSeria 
historyczna seria popularnonaukowa

#HistSeria 
historyczna seria popularnonaukowa

Imperium szamba, ścieku i wychodka. 
Przyczynek do historii życia  
codziennego w starożytności 

Andrzej Wypustek
[Wyd. Naukowe Sub Lupa,  
Warszawa 2019, ss. 224]

Na kartach swojej pracy Andrzej Wypustek 
zabiera czytelnika w  podróż po starożytnych 
miastach. Oscylując wokół naturalnej, prozaicz-
nej wręcz czynności towarzyszącej człowieko-
wi od zawsze, odpowiada na pytanie, w jaki 
sposób przed tysiącami lat radzono sobie z hi-
gieną i  pozbywano się nieczystości. Szalety 
niewątpliwie spełniały niesamowicie ważną rolę 
w starożytnych miastach – prócz swej podsta-
wowej funkcji, pozwalającej uniknąć masowych 
epidemii, były również miejscami spotkań oraz 
(co nie powinno dziwić) przedmiotem licznych 
żartów… Autor, powołując się na znaleziska 
archeologiczne, źródła pisane oraz ikonograficz-
ne, kreśli obraz funkcjonowania tej niesłusznie 
pomijanej strony życia antycznych miast.

Symmachia cesarstwa rzymskiego z Bogiem 
chrześcijan (IV–VI wiek), t. II: Jedna religia 
w jednym cesarstwie. Rzymscy imperatorzy 
sprzymierzeni z Bogiem na straży Kościoła 

od Konstantyna I do Justyniana I
Sławomir Bralewski

[Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego,  
Łódź 2019, ss. 340]

Tom drugi stanowi kontynuację wcześniejszych 
rozważań poświęconych genezie sojuszu cesar-
stwa i  chrześcijaństwa. Autor podejmuje się 
tym razem trudnego opisu problemów, z jaki-
mi musiał uporać się Kościół (ale i cesarstwo), 
aby ten wspólny kurs utrzymać. A było ich 
niemało – dość wspomnieć same spory dok-
trynalne w  łonie Kościoła i  liczne rozłamy 
przeradzające się niekiedy w mniej lub bardziej 
żywe herezje.
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Upadek Królestwa Armenii w latach 
363–428. Armenia między Cesarstwem 

Rzymskim a Imperium Sasanidów
Maciej Musiał, Tomasz Sińczak

[Wyd. Napoleon V,  
Oświęcim 2019, ss. 188]

Dzieje Armenii, pierwszego chrześcijańskie-
go państwa na świecie, od samego początku 
determinowane były przez jej położenie. Peł-
niąc rolę bufora pomiędzy Cesarstwem Rzym-
skim a  Persją, Armenia nieustannie narażona 
była na ataki to z jednej, to z drugiej strony. 
Przejęcie kontroli nad tym górzystym krajem 
nie tylko decydowało o  uzyskaniu przewagi 
na całym Bliskim Wschodzie, ale stanowiło 
klucz do zdobycia panowania nad terytoriami 
ościennymi. Z tego właśnie powodu oba mo-
carstwa próbowały jak najbardziej ingerować 
w miejscową politykę, której elity robiły z ko-
lei wszystko, aby zachować jak najdalej idącą 
niezależność.

Narodziny miasta komunalnego. Struktury 
ustrojowe, ramy przestrzenne i podstawy 

gospodarcze Krakowa w XIII wieku 
Piotr Okniński

[Wyd. IH PAN, Warszawa 2019, ss. 204]

Podstawę monografii stanowi dysertacja dok-
torska Autora obroniona w 2016 r. W książ-
ce omówione jest funkcjonowanie XIII-wiecz-
nego Krakowa – stolicy Polski, o którą zabijali 
się (niekiedy dosłownie) dzielnicowi książęta. 
Analiza prowadzona jest zarówno z perspek-
tywy politycznej, komunalnej, gospodarczej, 
jak i sakralnej, zaś rozważania kończą się pod-
jęciem problemu buntu wójta Albrechta.

ŚREDNIOWIECZE
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King and Emperor. A New Life of 
Charlemange 

Janet L. Nelson
[Allen Lane, ss. 704]

Nowa, obszerna biografia chyba najbardziej 
znanego ze średniowiecznych władców – Ka-
rola Wielkiego, króla Franków i cesarza, ucho-
dzącego przez wieki za ideał monarchy i przy-
kład dla następnych pokoleń panujących. 
Choć mogłoby się wydawać, iż na temat ty-
tułowego władcy powstało już tak wiele prac, 
że niemożliwym jest wniesienie do stanu wie-
dzy czegoś nowego i odkrywczego, to Autor-
ka poprzez swą książkę zdecydowanie przeczy 
temu poglądowi. Dzięki swej erudycji zabiera 
czytelnika w niezwykłą podróż po najróżniej-
szych typach źródeł, często pomijanych przy 
badaniu panowania Karola Wielkiego, odsła-
niając przed nami nowe, nieznane dotąd fakty.

Św. Bernard z Clairvaux
Pierre Aubé, tłum. Łukasz Maślanka
[PIW, Warszawa 2019, ss. 822]

Dzięki pracy francuskiego mediewisty Pierre’a 
Aubégo, czytelnik jest w  stanie zagłębić się 
w  życie dwunastowiecznego świętego i  po-
znać jego osiągnięcia na najróżniejszych płasz-
czyznach. Wśród nich kluczowe miejsce zaj-
mują dwa najważniejsze: dorobek teologiczny 
i mistyczny Bernarda oraz jego opus magnum 
– stworzenie i rozwój zakonu cystersów. Na-
pisana w niezwykle ciekawy sposób biografia 
założyciela zakonu cystersów pozwala prze-
nieść się czytelnikowi do czasów owego refor-
matora monastycyzmu. 
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U boku bazyleusa. Frankowie i Waregowie 
w cesarstwie bizantyńskim w XI w.

Szymon Wierzbiński 
[Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego,  

Łódź 2019, ss. 424]

Książka napisana na podstawie doktoratu 
z 2013 roku, który został obroniony przez 
Autora w  murach Uniwersytetu Łódzkiego. 
Wierzbiński podchodzi do tytułowego za-
gadnienia w  sposób kompleksowy – ukazuje 
powody, dla których Frankowie i Waregowie 
przybywali do Bizancjum, opisuje ich doko-
nania na niwie wojennej oraz rolę, jaką od-
grywali w życiu politycznym cesarstwa. Poza 
zbiorową charakterystyką dwóch tytułowych 
grup, książka przedstawia losy poszczególnych 
jednostek, wśród których nie zabraknie posta-
ci doskonale znanych z historii powszechnej.

Franciszek Ludwik, książę de Conti – 
obrany król Polski. Saga rodu Kondeuszów

Aleksandra Skrzypietz
[Wyd. Uniwersytetu Śląskiego,  

Katowice 2019, ss. 433]

Aleksandra Skrzypietz – dr hab. związana 
z  Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego 
w  Katowicach, autorka m.in. biografii Jaku-
ba Sobieskiego oraz królowej Małgorzaty de 
Valois, w swej nowej książce przedstawia sto-
sunek Franciszka Ludwika, księcia de Conti, 
do objęcia tronu polskiego, na którym to miał 
zasiąść. Autorka porównuje żywot „obrane-
go króla Polski” z biografiami jego przodków, 
przedstawiając przy tym różnice w  ich egzy-
stencji. Dzięki temu czytelnik jest w  stanie 
uświadomić sobie motywy kierujące młodym 
księciem, jak i  oddziaływanie wpływów naj-
bliższego otoczenia Ludwika XIV oraz samego 
monarchy. 

NOWOŻYTNOŚĆ
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Ethos przywódcy politycznego w myśli 
starożytnej i renesansowej. Platon, Cyceron, 

Machiavelli, Guicciardini
Marta Czapińska-Bambara

[Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego,  
Łódź 2019, ss. 252]

Zagadnienie wyobrażeń dotyczących ideal-
nego przywódcy politycznego było w  na-
uce podejmowane już wielokrotnie w  niezli-
czonych pracach. Autorka niniejszej książki 
proponuje jednak nowatorskie podejście do 
tegoż tematu, dokonując porównania poglą-
dów największych klasyków antycznej filozofii 
politycznej, Platona i Cycerona, z  nie mniej 
wybitnymi florenckimi myślicielami epoki re-
nesansu – Machiavellim i Guicciardinim. Po-
przez szczegółową analizę treści zawartych 
w  ich dziełach, Czapińska-Bambara uwydat-
nia archetypiczność i uniwersalność twierdzeń 
starożytnych myślicieli, która to objawia się 
poprzez nieustające nawiązywanie do ich 
spuścizny, w  tym wypadku przez jednych 
z przedstawicieli epoki renesansu.

Stać się Leonardem. Słabości i geniusz 
Leonarda da Vinci

Mike Lankford, tłum. Michał Kłobukowski
[Wyd. Marginesy,  

Warszawa 2019, ss. 335]

Jedna z  głośniejszych książek popularno- 
naukowych ostatnich lat. Autor, kreśląc bio-
grafię postaci będącej synonimem ludzkiego 
geniuszu, przedstawia czytelnikowi niezwykle 
barwny obraz Italii doby renesansu. Poza ty-
powym dla biografii przedstawieniem faktów 
z życia Leonarda da Vinci, Lankford porusza 
zagadnienia kontrowersyjne, próbuje obalić 
mity narosłe na przestrzeni wieków wokół 
tytułowej postaci. Czytelnik znajdzie tu od-
powiedzi na wiele frapujących pytań, m.in. 
o  stosunki da Vinci z  Michałem Aniołem, 
przyczyny stosowania przez niego pisma lu-
strzanego, a  także te dotyczące seksualności 
najbardziej znanego renesansowego twórcy.
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Wojewoda w dawnej Polsce
Jan Majchrowski

[Wydawnictwo Sejmowe,  
Warszawa 2019, ss. 256]

Jest to pierwsza synteza dotycząca urzędu 
wojewody w Polsce przedrozbiorowej. Autor 
w sposób klarowny zarysowuje rolę i kompe-
tencje wojewodów, poczynając od czasów 
najdawniejszych, a kończąc na okresie bezpo-
średnio poprzedzającym upadek I Rzeczypo-
spolitej. Rozważania o stricte administracyjnej 
roli tytułowego urzędu przeplatane są ze spo-
łeczno-kulturowymi aspektami jego funkcjono-
wania, dzięki czemu książka nie zyskuje niecie-
kawego, „urzędniczego” charakteru, a staje się 
przyjemną lekturą dla znawców tematu i  nie 
tylko.

Wojna francusko-pruska.  
Niemieckie zwycięstwo nad Francją  

w latach 1870–1871
Geoffrey Wawro, tłum. Juliusz Tomczak

[Wyd. Napoleon V,  
Oświęcim 2019, ss. 356] 

Doczekaliśmy się polskiego przekładu pra-
cy Geoffreya Wawro, badacza zajmującego 
się historią wojskowości i  wykładającego na 
University of North Texas, która w  listopa-
dzie 2003 roku uzyskała nagrodę czasopisma 
„Publisher’s Weekly” dla najlepszej książki 
w  kategorii non-fiction. Autor, korzystając 
z niepublikowanych wcześniej materiałów ar-
chiwalnych, opisuje kulisy i  intrygi politycz-
ne oraz zmagania militarne w  czasie wojny 
mającej zmienić historię Europy. Nie brakuje 
oczywiście twardej podstawy faktograficznej, 
co sprawia, że książka ta jest naprawdę dobrą 
syntezą tytułowego zagadnienia.

WIEK XIX
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Samodzierżawie a rozwój gospodarczy 
Królestwa Polskiego w ujęciu Jana 

Gottlieba Blocha
Andrzej Pieczewski

[Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego,  
Łódź 2019, ss. 304]

Monografia twórczości jednego z wybitniejszych 
przedstawicieli XIX-wiecznej burżuazji z terenów 
zaboru rosyjskiego – Jana Gottlieba Blocha. 
Znany przede wszystkim ze swych operacji fi-
nansowych oraz jako budowniczy kolei żelaznej 
Bloch pozostawił po sobie także bogatą twór-
czość literacką. Jego rozważania na temat moty-
wowanego czynnikami ekonomicznymi pacyfizmu 
znalazły pewien oddźwięk w  nauce, natomiast 
prawie nieznanymi pozostają jego prace dotyczą-
ce tematów ekonomicznych. Bohater monografii, 
analizując system i sytuację gospodarczą Imperium 
Rosyjskiego oraz stanowiących jego część ziem 
polskich, dostrzegł zależność pomiędzy rozwojem 
ekonomicznym wspomnianych terenów a panują-
cym w ówczesnej Rosji systemem – samodzierża-
wiem. Jego spostrzeżenia i wnioski są konfronto-
wane ze współczesnymi ustaleniami specjalistów 
dotyczącymi XIX-wiecznej gospodarki rosyjskiej.

Kazanie jako wspólnototwórczy gatunek 
wypowiedzi w drugiej połowie XIX wieku

Renata Bizior
[Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 

w Częstochowie,  
Częstochowa 2019, ss. 344]

Książka poświęcona jednemu z  ciekawszych 
źródeł dotyczących historii religijności – ka-
zaniom kościelnym. Autorka skupia się przede 
wszystkim na roli i  zakresie oddziaływania 
kazań jako środka kształtującego różnego ro-
dzaju wspólnoty, spośród których przykładem 
najbardziej oczywistym jest wspólnota religij-
na. Z  powodu uwarunkowań politycznych 
panujących w omawianym okresie na ziemiach 
polskich, kazania miały jeszcze inny, zdecydo-
wanie bardziej świecki, lecz nie mniej ważny 
wymiar wspólnototwórczy – kształtowały 
wspólnotę narodową. W  tym okresie może-
my również zaobserwować swoistą rewolucję 
w dziedzinie kaznodziejstwa, co było odpo-
wiedzią Kościoła na dokonujące się wówczas 
gwałtowne i gruntowne przemiany społeczne.
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Życie prywatne Polaków w XIX wieku. 
Tom VIII. O mężczyźnie (nie)zwyczajnie

Red. Maria Korybut-Marciniak
[Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego,  

Łódź 2019, ss. 380]

Kolejny, ósmy już tom z  serii „Życie prywatne 
Polaków w  XIX wieku”, którego bohaterami 
są tym razem mężczyźni. W historiografii doty-
czącej epoki przedstawiciele „płci brzydkiej” są 
zazwyczaj pokazywani przez pryzmat uprawianej 
przez nich profesji – jako żołnierze, działacze 
polityczni, finansiści. Celem autorów tomu było 
pokazanie mężczyzn od zupełnie innej, prywat-
nej strony. Pochylają się oni nie tylko nad szeroko 
rozumianym codziennym funkcjonowaniem dzie-
więtnastowiecznych panów, lecz poruszają też 
kwestie mniej uchwytne, w tym również te doty-
czące psychiki, przeżyć emocjonalnych, reakcji na 
dynamicznie zmieniający się świat. Przywoływane 
są sylwetki mężczyzn z najróżniejszych środowisk, 
poczynając od przedstawicieli szczytów drabiny 
społecznej, kończąc na jej najniższych szczeblach, 
zarówno Polaków mieszkających w ojczyźnie, jak 
i tych, których życie rzuciło w najróżniejsze za-
kątki świata.

The Polish ‘Few’. Polish Airman  
in the Battle of Britain

Peter Sikora
[Pen & Sword Books, ss. 264]

Wydana w języku angielskim historia polskich 
pilotów służących w dywizjonach 302 i 303 
brytyjskiego Royal Air Force w okresie słyn-
nej bitwy o Anglię. Autor przybliża działania 
naszych rodaków będących najliczniejszymi 
zagranicznymi ochotnikami walczącymi prze-
ciwko niemieckiej Luftwaffe późnym latem 
i jesienią 1940 roku. 

WIEK XX
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Czarnobyl. Historia nuklearnej katastrofy
Serhii Plokhy, tłum. Marek Fedyszak

[Wyd. Znak Horyzont,  
Kraków 2019, ss. 460]

Od chwili ukazania się w maju 2019 roku mi-
niserialu Czarnobyl, wyprodukowanego przez 
amerykańską sieć HBO, zainteresowanie kata-
strofą w położonej na terenie dzisiejszej Ukrainy 
sowieckiej elektrowni atomowej przechodzi re-
nesans. Jedną z ostatnich prac oddanych w ręce 
polskojęzycznego czytelnika jest Czarnobyl. 
Historia nuklearnej katastrofy autorstwa Serhia 
Plokhy’ego – ukraińskiego uczonego, wykłada-
jącego historię swego kraju na amerykańskim Uni-
wersytecie Harvarda. W swojej pracy, opisując 
wydarzenia z 26 kwietnia 1986 roku, Autor 
stara się przedstawić tę tragedię z perspektywy 
ludzi, którzy zetknęli się z  nią bezpośrednio – 
strażaków, żołnierzy oraz naukowców, którzy 
kosztem życia lub zdrowia starali się ugasić po-
żar w reaktorze. Plokhy stawia także interesującą 
tezę, jakoby katastrofa czarnobylska miała być 
początkiem końca Związku Sowieckiego. 

Kiedy wybuchnie wojna?  
1938. Studium kryzysu

Piotr M. Majewski
[Wydawnictwo Krytyki Politycznej,  

Warszawa 2019, ss. 458]

Kolejna książka specjalisty od historii Czechosło-
wacji w XX wieku, dr. hab. Piotra Majewskiego. 
Na podstawie wydarzeń z roku poprzedzające-
go wybuch II wojny światowej autor pokazuje 
modelowy przykład sytuacji, gdy w imię obrony 
pokoju cały świat znacząco przybliżył się do kon-
fliktu zbrojnego. Z pewnością nie jest to niecie-
kawa rozprawa skupiająca się wyłącznie na naj-
drobniejszych szczegółach działań politycznych 
prowadzonych w zaciszu salonów. Czytelnik ma 
okazję zapoznać się z  bardziej spektakularnymi 
skutkami prowadzenia wielkiej polityki, fascy-
nującymi przejawami propagandy, przykładami 
rywalizacji wywiadów i kampaniami prasowymi, 
których celem było jak największe zdyskredyto-
wanie przeciwnika.
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Armia jugosławiańska z lat 1918–1939 
w dokumentach polskiego wywiadu 

wojskowego
Łukasz Reszczyński

[Eko-Dom, 2019, ss. 264]

Monografia poświęcona materiałom wojskowego 
wywiadu II Rzeczypospolitej traktującym o armii 
jugosławiańskiej. Choć Bałkany nie były priory-
tetowym kierunkiem działania ówczesnej polskiej 
dyplomacji, a samej Jugosławii rząd w Warszawie 
nie rozpatrywał w kategorii wroga czy też poten-
cjalnego sojusznika, to polski wywiad poświęcał 
nieco uwagi temu południowemu państwu. Wią-
zało się to w głównej mierze z faktem, iż na tery-
torium Królestwa Jugosławii schronienie znaleźli 
liczni przedstawiciele białej emigracji rosyjskiej, 
w tym przedrewolucyjni działacze wojskowi, co 
wiązało się z  możliwym wskrzeszeniem carskiej 
armii. Innym ważnym czynnikiem była chęć rządu 
polskiego zapewnienia sobie alternatywnej trasy 
dostaw wojskowych, niezwykle ważnej w obli-
czu nie najlepszych stosunków z Czechosłowacją 
oraz możliwej wojny ze Związkiem Sowieckim.

PRZEKROJOWE

Szarlatani. Najgorsze pomysły  
w dziejach medycyny

Lydia Kang, Nate Pedersen
[Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego,  

Kraków 2019, ss. 352]

Lydia Kang – lekarz internista i  pisarka, au-
torka powieści dla młodzieży i  dorosłych, 
poezji oraz literatury faktu. Nate Pedersen – 
bibliotekarz, niezależny dziennikarz, historyk. 
Na kartach wspólnej pracy dwójka autorów 
stara się przedstawić niezwykle liczne dawne 
sposoby leczenia – często irracjonalne i z lo-
gicznego punktu widzenia zaskakujące. Książka 
napisana została z niezwykłym humorem i roz-
machem. 
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Mela Muter. Gorączka życia
Karolina Prewęcka

[Fabuła Fraza, 2019, ss. 328]

Biografia Marii Melanii Mutermilch, polskiej 
malarki żydowskiego pochodzenia, znanej 
szerzej jako Mela Muter. Młodość spędziła 
w Warszawie, na początku XX w. wyjechała 
do Paryża, gdzie zdobyła przychylność najwy-
bitniejszych paryskich artystów epoki. Szczyt 
jej sławy, obiegającej niemalże całą Europę, 
przypadł na lata międzywojenne. Po II wojnie 
światowej jej sytuacja gwałtownie się zmieniła 
– malarka popadła w  nędzę i  zmarła w  za-
pomnieniu. Autorka nie tylko przedstawia 
burzliwe koleje życia tytułowej bohaterki, ale 
równie wiele uwagi poświęca jej twórczości, 
przeżywającej obecnie swoisty renesans.

Pro libertate! Niezależność, suwerenność, 
niepodległość w dziejach

Red. Michał Gniadek-Zieliński
[Wyd. Naukowe Sub Lupa,  
Warszawa 2019, ss. 238]

Tom zawierający serię artykułów odwołują-
cych się do tematów niezależności, suwe-
renności i  niepodległości stanowi publikację 
prac uczestników konferencji naukowej od-
bywającej się w  marcu 2018 roku w  mu-
rach Instytutu Historycznego Uniwersytetu 
Warszawskiego, która została zorganizowana 
przez Studencki Klub Międzyepokowych Ba-
dań Historycznych z okazji setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Teksty 
wchodzące w skład monografii odnoszą się do 
wszystkich epok historycznych, a tematycznie 
związane są z najróżniejszymi aspektami wol-
ności i nie ograniczają się wyłącznie do historii 
politycznej. 
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EDYCJE ŹRÓDŁOWE

Europa Środkowa i Bałkany. Konteksty 
historyczne i politologiczne

Red. R. Woźnica,  
M. Korzeniewska-Wiszniewska, A. Kastory

[wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego,  
Kraków 2019, ss. 583]

Zbiór studiów dotyczących różnych aspektów 
historii i  współczesności państw bałkańskich 
i  Europy Środkowej. Artykuły specjalistów 
z  wielu dziedzin, dotyczące różnych epok, 
pozwalają w  sposób przekrojowy zapoznać 
się ze skomplikowanymi uwarunkowaniami tego 
regionu. Oprócz tekstów historycznych w to-
mie znajdziemy artykuły z  zakresu lingwistyki, 
politologii, myśli konstytucyjnej czy politologii.

Theodoricus. De antiquitate regum 
Norwagiensium.  

On the old Norwegian kings
Egil Kraggerud (wyd., tłum. i oprac.)

[Novus Press 2018, ss. 394]

Kronika mnicha Teodoryka (XII w.), prawdo-
podobnie najstarsze łacińskie dzieło historio-
graficzne spisane w Norwegii, bezsprzecznie 
stanowi jedno z  najważniejszych źródeł do 
badania początków królestwa. Nowe wyda-
nie tekstu oryginalnego zostało wzbogacone 
o  symultaniczne tłumaczenia angielskie i  nor-
weskie, pozwalając niewytrawnemu latyniście 
na błyskawiczne poruszanie się po tekście, 
a  zupełnemu amatorowi na zapoznanie się 
z tym niezwykłym zabytkiem średniowieczne-
go piśmiennictwa Północy.
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Dwór na wulkanie. Dziennik ziemianki 
z przełomu epok 1895–1920

Janina Konarska
[Ośrodek KARTA,  

Warszawa 2019, ss. 408]

Kolejna cenna publikacja memuarystyczna 
Ośrodka KARTA. Dzieje własne Janiny Ko-
narskiej splatają się bardzo mocno z tak burz-
liwą historią powszechną, w  której wir dane 
jej było być wrzuconą. Spisywany na bieżąco 
dziennik pozwala na bardzo bliskie zetknięcie 
się z  codziennością towarzyszącą tak nieco-
dziennym wydarzeniom, jak: rewolucja 1905 
roku, wybuch wojny, przetaczanie się przez 
ziemie polskie kolejnych frontów, a wreszcie 
formowanie się niepodległości. 

Korespondencja hetmana wielkiego 
koronnego Józefa Potockiego. 

Rok 1739
„Listy hetmańskie rodu Potockich”, t. 5

Tomasz Ciesielski (wyd. i oprac.)
[Wyd. DiG, Warszawa 2019, ss. 405]

Piąty już tom niezwykle interesującej edycji 
listów hetmańskich przedstawicieli rodu Po-
tockich. Zbiór zawiera korespondencję Józefa 
Potockiego, człowieka niezwykle aktywnego 
politycznie na przełomie XVII i  XVIII w. 
W wojsku koronnym służył od lat dziewięć-
dziesiątych XVII w., uczestnicząc w  wojnie 
z Turcją, zdławieniu powstania Semena Palija, 
Wielkiej Wojnie Północnej oraz tzw. wojnie 
o  sukcesję polską. Zachowany korpus listów 
stanowi szczególnie istotne źródło dla history-
ków polityki i wojskowości Rzeczypospolitej 
omawianego okresu.
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HUMANISTYKA

Moje przeżycia wojenne.  
Wypracowania dzieci z 1946 roku 

(praca zbiorowa)
[Instytut Pileckiego,  

Warszawa 2019, ss. 254]

Publikacja zupełnie niezwykła – zbiór wypra-
cowań szkolnych dzieci z 1946 r. poświęco-
nych ich przeżyciom wojennym. „Po co pani 
takie zadanie kazała mi pisać?” – pytało jed-
no z nich. Lektura przerażająca, pozwalająca 
uzmysłowić sobie, jakim horrorem była II woj-
na światowa. Lektura obowiązkowa w okresie 
obchodów 80-lecia wybuchu tego konfliktu. 

Apokalipsa tu i teraz
René Girard, Benoît Chantre,  

tłum. Cezary Zalewski
[Wyd. WAM, Warszawa 2018, ss. 352]

Wywiad Benoîta Chantre’a z René Girardem, 
w którym ten ostatni – jak sam mówi – usiłuje 
„dokończyć Clausewitza”. Kluczem do od-
czytania pruskiego generała staje się dla fran-
cuskiego myśliciela apokaliptyka. Głównym 
tematem książki, jak ujmuje to sam Girard, jest 
„realna możliwość końca Europy, świata Za-
chodu i świata jako całości”. Ostatnia książka 
autora Kozła ofiarnego, pozwalająca wiele 
wątków z  jego twórczości ujrzeć w  nowym 
świetle.
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Platon i dialog sokratyczny
Charles Kahn, tłum. Michał Filipczuk

[Wyd. Teologii Politycznej,  
Warszawa 2019, ss. 690]

Kolejna już książka Charlesa Kahna, świato-
wej sławy znawcy greckiej filozofii antycz-
nej, która została przełożona na język polski. 
Tym razem czytelnik otrzymuje reinterpretację 
wczesnych dzieł jednego z  najwybitniejszych 
greckich myślicieli, Platona. Kahn występuje 
przeciwko powszechnie funkcjonującym tezom 
dotyczącym genezy pism tytułowego filozofa. 
Zamiast nich proponuje własne teorie, które 
stawiają teksty Platona w zupełnie innym świe-
tle i w znaczny sposób zmieniają możliwości 
interpretacyjne czytelnika.

Wolność i polityka. Myśl społeczno- 
-polityczna Mirosława Dzielskiego

Adam Plichta
[Ośrodek Myśli Politycznej,  
Warszawa 2019, ss. 408]

Obszerna praca poświęcona myśli społeczno- 
-politycznej czołowej postaci opozycyjnych 
środowisk liberalnych i  konserwatywnych lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Niezwy-
kle skrupulatna analiza koncepcji Mirosława 
Dzielskiego odnośnie do państwa, społeczeń-
stwa, Kościoła czy gospodarki, pozwala nie 
tylko na lepsze zrozumienie środowiska, które 
wokół tej myśli powstało, ale także systemu, 
przeciwko któremu wystąpiło. 
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WIĘCEJ NOWOŚCI

Starożytność:
M. Węcowski, Dylemat więźnia. Ostracyzm i jego pierwotne cele, Wydawnictwo UMK, Toruń 
2018, ss. 340.
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Rok 1939 w dzienniku Hansa Franka, oprac. M. Jagielska, Wydawnictwo IPN, Warszawa 
2019, ss. 168.

Protokoły konferencji polskich ojców soborowych Zbiór dokumentów 1962–1965, wyd. 
M. Białkowski, Gaudium, Toruń 2019, ss. 750.
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O  d O n a t y s ta c h  r a z 
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Stanisław Adamiak, 
Deo Laudes. Historia sporu 
donatystycznego, 
Warszawa 2019, 
Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 
ss. 302

Książka ks. Stanisława Adamiaka jest po-
święcona historii sporu, który rozgrywał się 

w północnej Afryce w IV i V stuleciu, dzie-
ląc tamtejszych chrześcijan na dwa walczące 
ze sobą Kościoły – katolików i donatystów. 
Autor już we wstępie przedstawia w skrócie 
historię konfliktu, zarysowując czytelnikowi 
istotę badanego tematu. Następnie wyjaśnia 
sam tytuł dzieła – zwrot Deo Laudes był 

okrzykiem bojowym donatystów, o  którym 
wiemy m.in. z pism Augustyna.

Po wstępie Autor przechodzi do starannej 
analizy źródeł, które pomagają zrekonstru-
ować wydarzenia dotyczące sporu, jedno-
cześnie podchodząc bardzo krytycznie do 
najważniejszego źródła narracyjnego, jakim 
jest dzieło Optata z  Milewy, poddając 

http://m.in
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w wątpliwość autentyczność niektórych jego 
ustępów. Następnie zostały omówione pisma 
Augustyna, w  których porusza on problem 
schizmy donatystycznej, a także akta konferen-
cji kartagińskiej z 411 roku i synodów zwo-
łanych w Afryce w latach 345–525, które 
razem stanowią bogaty zbiór informacji. Autor 
przedstawia też zachowane do naszych cza-
sów źródła prezentujące stronę donatystyczną 
– są to w  szczególności pasje męczenników. 
Jedno z takich świadectw, Pasja Izaaka i Mak-
symiana, opisująca śmierć donatystów zabitych 
w trakcie prześladowań, została zamieszczona 
wraz z tłumaczeniem Autora na końcu książki. 
Uzupełnienie stanowi dokładny opis opraco-
wań poruszających do tej pory zagadnienie 
sporu donatystycznego, które wskazują na 
fakt, że  książka ks. Adamiaka jest pierwszą 
w języku polskim monografią historyczną doty-
czącą tego zagadnienia, ujmującą je w sposób 
całościowy, a nie jak dotychczas – pośredni.

Po przedstawieniu materiału źródłowego, w roz-
działach zatytułowanych Traditio i Altare contra 
altare Autor dokładnie odtwarza początki spo-
ru, który umieszcza między 306 a 312 rokiem. 
Właśnie wtedy, po śmierci biskupa Kartaginy, 
Menzuriusza, wybrano na jego miejsce Ce-
cyliana. Ten wybór wzbudził sprzeciw wśród 
tych, którzy oskarżali go o zbyt uległą postawę 
w  czasie niedawnych prześladowań. Jednym 
z  najpoważniejszych zarzutów kierowanych 
pod adresem Cecyliana był fakt, że został on 
wyświęcony przez Feliksa z  Aptungi, co do 
którego istniała opinia, jakoby wydawał święte 
księgi w czasie prześladowań. Czynnikiem, który 
wywołał schizmę, był przebieg konsekracji no-

wego biskupa, bez udziału niepopierających go 
biskupów Numidii, co doprowadziło do zakwe-
stionowania przez nich legalności tego wyświęce-
nia. Przeciwnicy Cecyliana zorganizowali synod, 
podczas którego wybrali własnego biskupa, 
którym został Majoryn. Ten jednak, jak czytamy 
dalej, wkrótce zmarł, a  jego miejsce zajął Do-
nat, od którego imienia wziął swoją nazwę spór, 
w którym pogrążył się Kościół afrykański na po-
nad wiek. Co ciekawe, odnośnie do kluczowych 
powodów schizmy Autor wyraźnie stawia tezę, 
że jej przyczyną nie były spory czysto doktrynal-
ne czy zarzuty wobec postawy duchowieństwa 
w  trakcie prześladowań, ale osobiste konflikty 
rozgrywające się wewnątrz kościoła afrykańskie-
go, sięgające dalej niż wybór Cecyliana. Jak 
zaznacza później, ten konflikt, przypieczętowany 
przez wydarzenia z  okresu prześladowań, miał 
wpłynąć na niechęć wielu przedstawicieli kleru 
wobec następcy Menzuriusza i w ostateczności 
doprowadzić do rozłamu. 

W kolejnym rozdziale Unum Baptismum został 
opisany najpoważniejszy zarzut, jaki stawiano 
wobec donatystów w miarę rozwoju konfliktu. 
Była nim sprawa powtórnego chrztu, która po-
dzieliła kościół w Afryce w połowie III stule-
cia, kiedy biskupem Kartaginy był Cyprian. Jak 
przedstawia Autor, zarzut ten zaczęto stosować 
wobec wspólnot donatystycznych wraz z nasi-
leniem się konwersji z katolicyzmu na donatyzm, 
co pociągnęło także za sobą pytania o ważność 
udzielanych przez obie strony sakramentów. 
W dalszych częściach rozdziału poprzez liczne 
przykłady Autor wyraźnie przedstawia różnice 
w podejściu do tego problemu przez strony ka-
tolicką i donatystyczną.
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W  rozdziałach Tempora Antichristi i  Revolutio 
zostały opisane rozmaite akty przemocy między 
dwiema stronami konfliktu, w który czynnie zaczę-
ła ingerować władza cesarska. Zjawisko to rozpo-
częło wydanie przez Konstansa dekretu o jedno-
ści chrześcijan na podległych mu terenach i wy-
słanie do Afryki dwóch cesarskich urzędników. 
Interwencja nie rozwiązała problemu w Kościele 
afrykańskim, a sytuacja donatystów znacząco po-
prawiła się w czasie panowania Juliana Apostaty, 
który anulował wszystkie dekrety wymierzone 
wcześniej we wspólnoty donatystyczne. W tych 
rozdziałach zostało przeanalizowane stosowanie 
przemocy zarówno przez donatystów, jak i kato-
lików. Autor jednak dyskutuje z wykreowanym 
przez polemistów katolickich obrazem nieustan-
nego prześladowania ze strony donatystów, 
wyraźnie zaznaczając, że przemoc jako taka była 
z biegiem czasu skierowana głównie wobec tych, 
którzy zdecydowali się przejść do Kościoła kato-
lickiego. W dalszej części rozdziału Autor rozpra-
wia się z powszechnym przekonaniem wykreowa-
nym przez stronę katolicką sporu, które przedsta-
wiało donatystów jako samobójców dążących za 
wszelką cenę do chwały męczeństwa, i wskazuje, 
że jest to wynik zbyt dosłownego traktowania 
wypowiedzi Augustyna.

W krótkim rozdziale Consubstantialis Patri zo-
stało bardzo ciekawie przedstawione stanowisko 
Kościołów donatystycznych w  sporze o  istotę 
Trójcy Świętej, z którego jasno wynika, że w tym 
najbardziej znanym konflikcie IV wieku, spowo-
dowanym nauczaniem Ariusza, to donatyści byli 
bliżej ortodoksyjnego stanowiska w odróżnieniu 
od katolików, których postępowanie w tej kwe-
stii nie było od początku jednoznaczne.

Z kolei w rozdziałach Augustinus, Unio i Com-
pelle intrare Autor analizuje szczegółowo proces, 
który ostatecznie doprowadził do przechylenia 
szali zwycięstwa w  trwającym sporze na stronę 
katolików. Miało na to wpływ kilka czynników. 
Jednym z  najważniejszych, co podkreśla Autor, 
było przejęcie inicjatywy i energiczne działania ze 
strony katolików. Pod koniec IV wieku strona ka-
tolicka miała wybitnych przedstawicieli, takich jak 
biskup Kartaginy Aureliusz czy biskup Hippony 
Augustyn, który w spór przeciw donatystom za-
angażował się z pasją wybitnego retora, prawnika 
i  teologa. Przegraną strony donatystycznej przy-
pieczętowała jednoznaczna polityka religijna ce-
sarza Teodozjusza i  jego następców, a także, co 
podkreśla Autor, ich determinacja do zakończe-
nia schizmy. Przedstawia on dalej, że kluczowymi 
momentami były edykt unii wydany przez cesa-
rza Honoriusza w 405 r. i  zwołanie konferencji 
w Kartaginie w 411 r. Strony przedstawiły tam 
swoje racje, po czym cesarski wysłannik Marcel-
linus wydał dokument, który okazał się całkowi-
tym zwycięstwem strony katolickiej. Przy tej okazji 
Autor zwraca szczególną uwagę na ewolucję po-
glądów samego Augustyna dotyczących schizmy 
w Kościele afrykańskim, co jest o tyle istotne, że 
pozwala zrozumieć działania biskupa Hippony, 
który z niespotykaną determinacją zaangażował się 
w polemikę z donatystami, walnie przyczyniając się 
do zwycięstwa katolików w tym sporze.

W  ostatnich dwóch rozdziałach Africa Capta 
i Unam Sanctam Autor przedstawia dalsze losy 
donatystów, polemizując z tezą jakoby byli głów-
nymi sojusznikami przybyłych do Afryki Wanda-
lów, przechodząc na arianizm, co według niego 
nie ma potwierdzenia w źródłach. Zwraca także 
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uwagę, że choć pod rządami Bizancjum można 
odnaleźć pewne ślady minionego konfliktu, to li-
sty papieża Grzegorza Wielkiego dają ostatnie 
informacje o  donatystach w  Afryce. Kończąc 
rozdział Africa Capta, Autor polemizuje z popu-
larną tezą, która przedstawia sukces muzułmanów 
w Afryce jako efekt niechęci ludności afrykańskiej 
do Kościoła katolickiego, spowodowanej jego 
polityką wobec donatystów. Według Autora 
przyczyną sukcesu Arabów było nawrócenie 
na swoją wiarę przez nich większości rdzennych 

mieszkańców Afryki, czego nie dokonali wcześ
niej chrześcijanie. Z  kolei w ostatnim rozdziale 
Autor kończy swój wywód spojrzeniem na dzie-
dzictwo donatyzmu, zaznaczając, że wprawdzie 
było ono zapomniane w czasach średniowiecza, 
ale odżyło wraz z narodzinami Reformacji, pod-
czas sporów o  instytucjonalny aspekt Kościoła, 
rolę papiestwa i stosunek do władzy świeckiej. 
Ks. Adamiak ciekawie zauważa, że wśród wza-
jemnych oskarżeń o donatyzm najczęściej przez 
obie strony byli oskarżani anabaptyści, nakazują-
cy ponowne chrzczenie dorosłych. W kolejnych 
częściach rozdziału Autor analizuje echa donaty-
zmu, które rozbrzmiewały w rozmaitych sporach 
teologicznych i związanych z życiem Kościoła aż 

do XX w., co z pewnością jest niewątpliwym 
dowodem na jego wielką erudycję, ale może 
budzić pytanie, czy te rozważania nie stanowią 
już znacznego wykroczenia poza temat. Ważnym 
uzupełnieniem całego wywodu, pozwalającym 
czytelnikowi na samodzielne obcowanie ze źró-
dłami, są dodatki zamieszczone na końcu książ-
ki, na które składają się anonimowa Pasja Izaaka 
i Maksymiana oraz Psalm abecadłowy przeciw 
Donatystom autorstwa Augustyna.

Książka ks. Stanisława Adamiaka jest z punktu 
widzenia historyka bardzo dobrym pod wzglę-
dem warsztatowym przedstawieniem sporu do-
natystycznego. Autor umiejętnie analizuje źródła 
i zakreśla panoramę wydarzeń, które rozegrały się 
w Afryce w IV i V w. Szczególnie wartościo-
wa jest wyraźnie zauważalna wyjątkowa deter-
minacja ks. Adamiaka do polemiki z „utartymi” 
opiniami na istotne kwestie, często w literaturze 
przedmiotu traktowanymi jako oczywiste. To, na 
co warto zwrócić uwagę, to przejrzysty podział 
struktury książki, z licznymi podrozdziałami, które 
klarują całą narrację, czyniąc lekturę przyjemną 
i dostępną nie tylko dla specjalistów, ale wszyst-
kich zainteresowanych tą tematyką.

Szczególnie wartościowa jest wyraźnie zauważalna wyjątkowa determinacja  
ks. Adamiaka do polemiki z „utartymi” opiniami na istotne kwestie,  
często w literaturze przedmiotu traktowanymi jako oczywiste.

Julia Borczyńska – studentka w Instytucie Historycznym UW, zainteresowania badawcze: dzieje 
starożytnego Rzymu i początków chrześcijaństwa, historia sztuki.
email: juliaborczynska@gmail.com
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Rok 2019 przyniósł nie tylko dziewiąty film 
Quentina Tarantino, ale także dziewiąty 

tom serii wydawniczej „Początki Państw”, któ-
ra na stałe zagościła w księgarniach1. Wśród 
dotychczasowych tomów można znaleźć 
mocniejsze i  słabsze pozycje, jednak trzeba 
przyznać, że cykl Wydawnictwa Poznańskie-
go stanowi jeden z najciekawszych pomysłów 

na mapie wydawnictw popularnonaukowych, 
promujących historię wczesnego średniowie-
cza.

Jakub Morawiec, wykładowca w  Instytucie 
Historii Uniwersytetu Śląskiego, dał się już 
poznać jako wprawny badacz Skandynawii 
okresu wikińskiego, czego najlepszy dowód 
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stanowi opublikowanie kilku już książek z za-
kresu wspomnianej tematyki i ich entuzjastycz-
ne przyjęcie zarówno przez recenzentów, jak 
i  czytelników2. Dania to już drugie dzieło 
Autora wydane w  serii „Początki Państw” 
– wcześniej bowiem postanowił zmierzyć 
się z narodzinami Norwegii i uczynił to – co 
trzeba koniecznie podkreślić – ze skutkiem jak 
najlepszym.

Dania została podzielona na pięć rozdziałów 
poprzedzonych krótkim wstępem i  zwień-
czonych epilogiem. Pierwszy z nich omawia 
historię regionu w IX w., kiedy zarówno on, 
jak i jego mieszkańcy, pojawili się w źródłach 
pisanych. O  udziale Duńczyków w  tym 
gwałtownym skoku Północy w „wielką histo-
rię”, który znamy w historiografii pod termi-
nem okresu najazdów wikińskich, opowiada 
nam Morawiec niestety dosyć skromnie, 
ograniczając się do poruszenia problemów 
mających największy wpływ na kształtowa-
nie się duńskiej państwowości w wieku ko-
lejnym. Szczególnie dotkliwie odczuwanym 
brakiem jest nieobecność Ermolda Czarnego 
i  jego poematu na cześć Ludwika Pobożne-
go3, w którym znajduje się niezwykle cieka-
wa charakterystyka Haralda Klaka i  innych 
Duńczyków, o których Autor słusznie nie raz 
w tym rozdziale wspomina.

Następnie Morawiec przechodzi do okre-
su, który określić można jako czas budowy 
podstaw pod średniowieczną monarchię, 
czyli rządów Gorma, Haralda Sinozębego 
i Swena Widłobrodego – pierwszych dyna-
stów władających całą Danią. Ten niezwykle 

ciekawy czas w  Skandynawii kreśli Autor 
z dającą się wyraźnie odczuć, udzielającą się 
czytelnikowi, pasją. „Uczynienie Duńczyków 
chrześcijaninami” (parafrazując treść słynnego 
kamienia z Jelling) i wielkie ambicje Haralda, 
następnie bunt przeciw ojcu Swena i  jego 
wielki tryumf w „bitwie królów” na wodach 
Øresundu, wreszcie podbój Anglii opisane 
są znakomicie, z  wykorzystaniem cytatów 
z kronik, sag oraz inskrypcji runicznych, któ-
rych próżno w innym miejscu szukać w pol-
skim przekładzie. Ubolewać można jedynie 
nad tym, że Morawiec nie zdecydował się 
zaserwować nam w  rozdziale jeszcze nieco 
strof skaldów, na których wszak doskonale 
się zna, a  które kilka wątków pozwoliłyby 
ujrzeć w ciekawym świetle. W późniejszych 
partiach tekstu przytacza zresztą fragmenty 
tych niezwykłych źródeł.

Trzeci rozdział książki stanowi omówienie pa-
nowania Knuta Wielkiego, syna Swena i ano-
nimowej Piastówny, którego biografię śląski hi-
storyk opublikował kilka lat wcześniej4. Okres 
największej prosperity średniowiecznej Danii, 
której władca panował jednocześnie w Nor-
wegii oraz sprawował dominację w  basenie 
Morza Bałtyckiego i w Anglii, był niezwykle 
krótki. Już w  czasach jego synów imperium 
rozpadło się, a Dania pogrążyła się w kryzy-
sie, który pogłębiły omówione w  kolejnym 
rozdziale walki o  tron między norweskim 
królem Magnusem Dobrym a  jarlem Swenem 
Ulfssonem.

Książkę zamyka rozdział poświęcony temu 
ostatniemu, który po zgonie Magnusa za-
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panował nad Danią. Jak słusznie zauwa-
żył Autor, panowanie syna Ulfa z  jednej 
strony zamyka pewien okres, z  drugiej 
otwiera nowy. Stanowiąc epilog królestwa 
wikingów, wprowadza w  historię średnio-
wiecznej monarchii, która, choć cały czas 
posiadała swoją własną specyfikę, pod 
wieloma względami nie odbiegała od po-
zostałych państw europejskich. O tym, jak 
burzliwe było w Danii to „wejście w nowo-
czesność”, bardzo krótko pisze Morawiec 
w  epilogu. W  mojej opinii zdecydowanie 
zbyt krótko – w końcu to właśnie na prze-
łomie wieków XI i XII rzeczywiście zaczęło 
powstawać państwo duńskie.

Książkę czyta się bardzo dobrze, a doskona-
ła orientacja Autora w materiale źródłowym 
pomaga nawet niezorientowanemu w tema-
tyce czytelnikowi zapoznać się z podstawą 
warsztatu badawczego, a  także wielowy-
miarowością problematyki. Na uznanie za-
sługuje fakt włączenia do wywodu wyników 
najświeższych badań, także archeologicz-
nych i  numizmatycznych. Książka okraszona 
przypisami i obszerniejszą bibliografią z po-
wodzeniem mogłaby uchodzić za pozycję 
naukową (choć z pewnością przydałoby się 
wówczas jeszcze wiele wątków rozciągnąć). 
Dobrze się stało, że tak nie jest, bo niejed-

nego czytelnika tego rodzaju literatura miała-
by prawo odrzucić. 

Na koniec kilka uwag krytycznych. Po 
pierwsze, nie znajduje uzasadnienia używa-
nie przez Autora pisowni nazw własnych raz 
spolszczonych, innym razem w  ich oryginal-
nym brzmieniu nordyckim (tym czy innym). 
Np. raz czytamy o  bitwie „nad Helgeå” 
(s. 126), innym razem „nad Rzeką Świętą” 
(s.  150), raz św. Olaf ginie pod „Stikle-
stad” (s.  139), innym razem pod „Stikla-
staðir” (s. 141) – ten chaos, przy braku wy-
jaśnienia, niewprawnemu czytelnikowi dez-
organizuje lekturę. Morawiec permanentnie  

nazywa pierwszą lokalną dynastię mianem 
Jelling, wywodząc nazwę od ich central-
nego ideowego ośrodka mieszczącego się 
w  środkowej Jutlandii. Nie nazywa ich ani 
razu Skjöldungami, choć jako tacy funkcjo-
nowali już w  średniowiecznej tradycji skan-
dynawskiej5. Termin ten pojawia się bodaj 
tylko raz (s. 41) i wyłącznie w  kontekście 
ośrodka w Lejre, z którego według legendy 
miała pochodzić dynastia6. W książce Mo-
rawca przez brak postawienia znaku równo-
ści między Jelling i  Skjöldungami zupełnie 
nie wiadomo, o co chodzi i można odnieść 
wrażenie, że badacz pisze o dwóch różnych 

Książkę czyta się bardzo dobrze, a doskonała orientacja autora  
w materiale źródłowym pomaga nawet niezorientowanemu  

w tematyce czytelnikowi zapoznać się z podstawą warsztatu badawczego,  
a także wielowymiarowością problematyki.  
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dynastiach, jednej z Jelling, a drugiej z Lejre 
(bo Autor – słusznie zresztą – podkopuje 
nieco legendę dynastyczną władców Danii). 
W  książce popularnonaukowej takie rzeczy 
trzeba wyjaśniać. 

Na s.  126 Autor pisze o  ewentualnym 
małżeństwie jarla Thorkella z  jedną z  córek 
Æthelreda II:

[…] trudno uwierzyć, że jarl zdecydował się 
na taki ożenek już po śmierci potencjalnego te-
ścia, gdy de facto nic dzięki temu nie zyskiwał. 
Co więcej, jeśli Thorkell wykazywał królewskie 
[względem Anglii] ambicje, to chęć podkreśle-
nia ich poprzez koneksje z domem Æthelreda 
byłaby zupełnie nietrafiona. Przecież wciąż 
żyli, pozostający na wygnaniu, synowie króla 
Anglii i trudno byłoby jarlowi znaleźć argumen-
ty wskazujące na jego pierwszeństwo do tronu.

Nie przecząc słuszności Morawca co do powąt-
piewania w  realność opowieści o  tym małżeń-
stwie, trzeba jednak przyznać, że przytoczona 
argumentacja nie budzi specjalnego zaufania. 
W bardzo zmiennej sytuacji w Anglii omawiane-
go okresu, o której w kontekście najpierw najaz-
du Swena Widłobrodego, a następnie jego syna 
Autor sporo pisze, właśnie argument związku 
z córką zmarłego króla mógł okazać się na wagę 
złota. Szczególnie gdy miało się już poparcie 
części możnych i  licznej armii, których to walut 
nie posiadali rzeczeni synowie Æthelreda znaj-
dujący się na dodatek za morzem.

Pewne wątpliwości budzi także sposób, w jaki 
Autor interpretuje analogiczne przekazy źró-
dłowe. Podczas gdy raz stanowią „ciekawy 

refleks” (s. 184) rzeczywistej rywalizacji mię-
dzy Swenem Ulfssonem a Haraldem Srogim, 
innym razem wpisują się „w charakterystycz-
ną dla autorów […] tendencję” (s. 189). 
W pierwszym przypadku chodzi o opowieść 
o Audunie z Fiordów Zachodnich7, dla któ-
rego w podarkach prześcigali się obaj wład-
cy; w  drugim przekaz Snorriego Sturlusona 
z  Haralds saga Sigurðssonar nt.  propozycji 
pomocy w  zdobyciu angielskiego tronu zło-
żonej wpierw Swenowi, a  dopiero później 
Haraldowi ze strony Tostiga Godwinsona. 
Morawiec stara się przekonać, że taka sytu-
acja nie mogła mieć miejsca i podaje szereg 
argumentów za tą tezą. Jednym z  nich ma 
być tendencyjność przekazu, który wpisuje 
się w klimat ukazywania siły króla Norwegii 
na tle słabości władcy Danii. Pewnie jest 
w  tym sporo racji, ale nie odrzuciłbym tak 
kategorycznie samej relacji o próbie zaangażo-
wania Swena do walki o tron angielski. Wy-
magałoby to znacznie dłuższego komentarza, 
jednak to właśnie Dania, od lat silnie związa-
na z Anglią, wydawałaby się odpowiednim 
miejscem, w  którym Tostig powinien szukać 
pomocy. Odrzucenie jego oferty przez Swe-
na mogło być związane z obawą co do reakcji 
w regionie Haralda podczas jego nieobecno-
ści w  Danii, który jednak w  tym konflikcie 
był stroną raczej defensywną. Oba przekazy 
stanowią zatem – w moim przekonaniu w tym 
samym stopniu – właśnie to wspominane 
przez Morawca odbicie faktycznej rywalizacji 
między oboma władcami.

Pomimo tych drobnych uwag Danię autor-
stwa Jakuba Morawca oceniam niezwykle 
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pozytywnie, a  niedawną lekturę wspominam 
bardzo miło. Z  pewnością w  moje ślady 
powinien pójść każdy entuzjasta wczesnego 
średniowiecza, zwłaszcza jeśli interesuje się 

północą Europy. Na koniec pozostaje wyra-
zić życzenie, aby Autor nie odkładał pióra 
– w końcu jeszcze co najmniej dwa państwa 
skandynawskie czekają na swoje biografie.
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Często mówi się za Jerzym Giedroyciem, 
że Polską wciąż rządzą dwie trumny – Pił-

sudskiego i Dmowskiego. Jest w tym zapewne 
spora przesada, lecz nie można zanegować, że 
właśnie te dwie postacie miały i wciąż mają 
przemożny wpływ na to, jak Polacy myślą 
o swoim państwie i narodzie.

W  obszarze filozofii polityki znacznie lepiej 
wyeksponowana jest rola endecji w budowa-
niu polskiego sposobu myślenia o polityce. To 
ona, na czele z Romanem Dmowskim, Janem 
Ludwikiem Popławskim i  Zygmuntem Balic-
kim, jest często uważana za twórców nowo-
czesnej polskiej teorii politycznej. Sporo mówi 
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się także o polskich socjalistach, którzy rów-
nież rozwijali myśl polityczną, tworząc swoje 
dzieła z perspektywy lewicy, jak np. Edward 
Abramowski. Sanacja i środowisko piłsudczy-
kowskie jest często pomijane lub marginalizo-
wane w  analizach polskiej myśli politycznej 
XX wieku.

O Józefie Piłsudskim napisano oczywiście ty-
siące, jeśli nie setki tysięcy stron. Do najpopu-
larniejszych książek nt. Marszałka należą biogra-
fie Włodzimierza Suleji i Andrzeja Garlickiego. 
Zazwyczaj jednak analizie poddaje się decyzje 
i  czyny Marszałka, a  nie tło ideowe, które 
mogło za nimi stać. Do tej pory powstała tak 
naprawdę tylko jedna bardziej rozpoznawalna 
książka, spoglądająca na postać Piłsudskiego 
z  perspektywy filozoficznej – Filozofia czynu. 
Światopogląd Józefa Piłsudskiego Bohdana 
Urbankowskiego z 1988 roku.

Paweł Rzewuski, filozof i  historyk młodego 
pokolenia z  Uniwersytetu Warszawskiego, 
w  swojej książce pt. Filozofia Piłsudskiego 
chce z jednej strony kontynuować perspekty-
wę Urbankowskiego, do którego zresztą bar-
dzo często się odnosi, a  z drugiej uzupełnić 
pewne braki w jego odczytaniu postaci Mar-
szałka i zaproponować własne tropy interpre-
tacyjne.

Na wstępie warto zaznaczyć jedną ważną 
rzecz – Józef Piłsudski nie był filozofem, a już 
w szczególności nie był filozofem akademickim. 
Nie napisał wszakże, w  przeciwieństwie do 
Romana Dmowskiego1, żadnej pracy, w której 
przedstawiłby systemowo swoją wizję Polski. 

Posiadał jednak, co próbuje nam pokazać 
Rzewuski, pewien szczególny i  wysublimo-
wany światopogląd filozoficzny, który można 
wyinterpretować z  jego przemówień, tekstów 
i decyzji.

Filozofia Piłsudskiego ma dwa zasadnicze cele. 
Po pierwsze, chce przedstawić czytelnikowi 
kluczowe idee i  inspiracje filozoficzne Józefa 
Piłsudskiego, a po drugie, zinterpretować na 
ich podstawie ważne wydarzenia historyczne, 
w których kluczową rolę odegrał właśnie Mar-
szałek.

Rzewuski jest zdania, że dla zrozumienia my-
ślenia Piłsudskiego konieczne jest przeanali-
zowanie trzech nurtów intelektualnych: ary-
stotelizmu, polskiego romantyzmu oraz kultu 
wielkich ludzi, czyli tzw. tytanizmu2.

Zacznijmy od arystotelizmu, który jest tu ro-
zumiany w dość specyficzny sposób. Zdaniem 
Rzewuskiego, idee arystotelesowskie dotarły 
do Piłsudskiego za pośrednictwem jego szla-
checkich, sarmackich korzeni.

Piłsudski pochodził ze starej rodziny szlachec-
kiej, z tradycjami wywodzącymi się co najmniej 
z XV wieku. Z pokolenia na pokolenie szlach-
ta Rzeczpospolitej formowała się na wzorach 
znanych z pism Stagiryty, w szczególności Po-
lityki i  Etyki nikomachejskiej. Nie trzymali się 
jednak staropolscy interpretatorzy kurczowo 
wykładni Arystotelesa. O ile Arystoteles był 
przeświadczony o wyższości vita contemplativa 
(życia refleksyjnego) nad vita activa (życiem 
aktywnym), o  tyle polska szlachta wyżej sta-
wiała życie realizujące się w ciągłym działaniu3.
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Arystoteles miał istotnie pewien wkład 
w kształtowanie się polskiego republikanizmu 
i był dość dobrze znany w kręgach polskich 
intelektualistów, lecz twierdzenie, że polska 
tradycja sarmacka była przesiąknięta arysto-
telizmem, jest bardzo odważne i  wymaga 
dodatkowego uzasadnienia, którego w książ-
ce Rzewuskiego brakuje. Dużo bezpieczniej 
byłoby mówić o  fundamencie sarmackim bez 
nadmiernego akcentowania wątków arysto-
telesowskich. Warto jednak spojrzeć na to, 
w  jaki sposób Rzewuski łączy z  Piłsudskim 
staropolskie pojęcie rokoszu, jako siłowej kon-

frontacji, której celem nie jest własna korzyść, 
lecz dobro wspólne. Zdaniem autora książki, 
Naczelnik doskonale znał i szanował tradycję 
rokoszu, a samo to pojęcie można z powodze-
niem wykorzystać do interpretacji przewrotu 
majowego.

Bardzo ciekawie wygląda także analiza powią-
zań Piłsudskiego z polską tradycją romantycz-
ną. Rzewuski zauważa, że utworem najczęściej 
cytowanym przez Marszałka był Beniowski 
Juliusza Słowackiego. Maurycy Beniowski 
był polsko-słowacko-węgierskim szlachcicem 
i  uczestnikiem konfederacji barskiej, którego 
życie definiowały dwie idee: patriotyzm i wol-
ność4. Był on także w pewnym sensie idolem 

Piłsudskiego. Jak mówi Rzewuski: „Beniowski 
jest dla Piłsudskiego obrazem polskiej duszy, 
jej rozterek i jej bolączek”5. Zarówno Beniow-
ski, jak i sam Juliusz Słowacki towarzyszyli Pił-
sudskiemu przez całe życie i mocno wpłynęli 
na jego myślenie o Polsce. To od nich wziął 
ideę walki o Polskę i apologię wolności.

Z  tych dwóch fundamentów niejako wyni-
ka trzeci – tytanizm. Zarówno w  sarmaty-
zmie, jak i  w  romantyzmie można odnaleźć 
kult działania, kult wielkich jednostek, które 
swoim działaniem mogą wpływać na historię. 

Zdecydowanie taki sposób myślenia można 
odnaleźć również u Piłsudskiego. Nie było 
to w  tamtych czasach nic nadzwyczajnego. 
Bardzo popularne było wówczas dzieło 
Thomasa Carlyle’a  Bohaterowie, które mo-
gło oddziaływać też na samego Marszałka. 
Piłsudski był także wielkim fanem Napole-
ona, który był w jego oczach ideałem wodza 
i ideałem żołnierza.

Te fundamenty wpływały zdaniem Rzewuskie-
go na działanie Piłsudskiego, lecz nie były to 
jedyne filozoficzne aspekty jego życia i dzia-
łalności. Autor Filozofii Piłsudskiego stara się 
także pokazać, że Marszałek wytworzył włas-
ną ideę Polski – ideę Polski ejdetycznej.

Zarówno w sarmatyzmie, jak i w romantyzmie można odnaleźć kult działania,  
kult wielkich jednostek, które swoim działaniem mogą wpływać na historię. 
Zdecydowanie taki sposób myślenia można odnaleźć również u Piłsudskiego.  
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Kluczowe – również z  uwagi na późniejszy 
spór z  Narodową Demokracją – dla zrozu-
mienia sposobu, w  jaki Piłsudski działał, jest 
ontologiczne spojrzenie na Polskę. Polska nie 
jest tylko zbiorem pojęć czy też czystą, abs-
trakcyjną ideą. Jest realnie istniejącym by-
tem. Bytem, co należy podkreślić, istniejącym 
obiektywnie. Nie sposób nie zauważyć tutaj 
pewnego podobieństwa do koncepcji Platona 
zawartej w Państwie. Istnieje jakaś obiektywna 
idea Polski, która odbija się w rzeczywistości. 
Oczywiście, jej odbicie jest nieidealne, skażo-
ne ludzkimi słabościami6.

Takie myślenie o  Polsce było zdaniem Rze-
wuskiego motorem działania Józefa Piłsud-
skiego. Polska była dla niego ideą absolutną, 
której należy podporządkować wszystko inne. 
Wektor jego działania nie jest skierowany na 
tworzenie narodu i  nowoczesnego państwa 
(co było celem endecji), ale na „obudzenie 
Polaków do ich prawdziwej formy, ukazanie 
im idei Polski”7.

Takie metafizyczne czy też „platońskie” rozu-
mienie Polski miało odróżniać Piłsudskiego od 
ruchów narodowych, które upatrywały istoty 
polskości w fizycznej tkance narodowej. Po-
dejście endeków miało być scjentystyczne, 
modernistyczne i  pragmatyczne, a  piłsudczy-
ków byłoby wtedy idealistyczne i  klasyczne. 
Rzewuski chce w ten sposób pokazać, że spór 
Piłsudski–Dmowski nie był wyłącznie sporem 
dotyczącym bieżącej polityki, a  sięgał aż do 
fundamentów ich myślenia o świecie, polityce 
i przede wszystkim – Polsce. Warto przy oka-
zji wspomnieć, że analizie ideowych różnic na 
linii Piłsudski–Dmowski jest poświęcony także 
krótki rozdział pod koniec książki.

W innych częściach Filozofii Piłsudskiego Rze-
wuski korzysta z wyżej nakreślonych idei, aby 
zinterpretować kluczowe decyzje i  działania 
Piłsudskiego. Autor książki pokazuje przykła-
dowo, że zaangażowanie Marszałka w  ruch 
socjalistyczny miało od początku do końca 
charakter instrumentalny – celem było wyłącz-
nie zaangażowanie mas Polaków w działanie 
na rzecz Polski ejdetycznej.

Gdyby w tekście [przemówienia Piłsudskiego] 
zamienić słowo „rewolucja” na „powstanie na-
rodowe”, nic by on na tym nie stracił. Byłby 
nadal równie klarowny i  oczywisty. W  takim 
spojrzeniu jasne wydają się wszystkie rewolu-
cyjne działania podejmowane przez PPS8.

Bardzo dużo miejsca poświęca Rzewuski ana-
lizie zamachu majowego. Był to niewątpliwie 
moment zwrotny w życiu Piłsudskiego i warto 
spojrzeć na niego z perspektywy filozoficznej. 
Autor stara się pokazać, że przewrót z 1926 
roku wynikał z poglądów Marszałka, a także 
z bolesnego doświadczenia, jakim był zamach 
na prezydenta Gabriela Narutowicza. Piłsud-
skiemu miały w dużej mierze przyświecać wte-
dy dwie idee. Po pierwsze, tytanizm kazał mu 
widzieć w sobie człowieka, który jest na tyle 
silny, by postawić się ponad prawem, ponad 
legalnością. Po drugie, Piłsudski miał uważać, 
że jest jedynie narzędziem Polski, że zagarnia 
władzę nie dla siebie, lecz w  imię wyższej 
idei, w imię Polski ejdetycznej. Miał być po-
łączeniem dyktatury w formie rzymskiej z dyk-
taturą suwerenną, taką jak opisywał ją m.in. 
Carl Schmitt9. Chciał wprowadzić w  Polsce 
sanację, umożliwić jej moralne odrodzenie, po 
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którym znów mogłaby funkcjonować w  niej 
demokracja.     

Przedstawiona przez Rzewuskiego interpretacja 
myśli i  postaci Piłsudskiego jest z  pewnością 

bardzo ciekawa i rzuca nowe światło na pewne 
ważne wydarzenia z historii Polski. W Filozofii 
Piłsudskiego Marszałek jest ukazany jako czło-
wiek gruntownie wykształcony i obyty w pol-
skich i europejskich tradycjach intelektualnych, 
z  których świadomie i  twórczo korzysta. Przy 
ocenie tej książki należy zastanowić się, na ile 
jest ona rzetelną rekonstrukcją myśli Marszałka, 
a na ile jej projekcją. W pracy Pawła Rzewu-
skiego można znaleźć i jedno, i drugie, co wca-
le nie stanowi jej wady. Sam Autor zaznaczył 
zresztą we wstępie, że Józef Piłsudski miał 
w zwyczaju skrywać wiele ze swoich myśli, co 
otwiera drogę do różnych interpretacji.

Paweł Rzewuski nie ustrzegł się niestety pew-
nych uproszczeń i nadinterpretacji, do których 
można zaliczyć m.in. wspomniany już arysto-
telizm Piłsudskiego czy też szukanie u samego 
Marszałka elementów heglowskich lub makia-
welistycznych. Odważne stwierdzenia Au-
tora nie zawsze znajdują swoje potwierdzenie 
w słowach samego Naczelnika, a pewne tezy 
filozoficzne są dość uproszczone. Niedocią-
gnięcia te stanowią całkiem poważną lukę, 
ale nie zaburzają głównej linii argumentacyjnej 

tekstu i  w  większości wypadków da się po 
prostu spojrzeć na nie z  przymrużeniem oka. 
W  pewnych momentach można co prawda 
odnieść wrażenie, że Autor koniecznie chce 
wpisać Józefa Piłsudskiego w pewną tradycję 

myśli filozoficznej. Rzewuski jest bowiem zwo-
lennikiem tezy, że Piłsudski jest w sporej mierze 
spadkobiercą polskiej filozofii romantycznej, re-
prezentowanej m.in. przez Augusta Cieszkow-
skiego i  Karola Libelta10. Związki Naczelnika 
z pozytywizmem są przemilczane. Autor książki 
poświęca natomiast jeden ze swoich rozdziałów 
analizie powiązań Piłsudskiego z mesjanizmem, 
by później im zaprzeczyć, a cały wątek zakoń-
czyć ostatecznie pewnym niedopowiedzeniem. 
Jest to pewnego rodzaju mankament, nie neguje 
on jednak oczywistych walorów tej publikacji.

W  warstwie językowej książce Filozofia Pił-
sudskiego nie da się wiele zarzucić. Mimo 
że tekst odnosi się do wielu różnych kontek-
stów i  tradycji intelektualnych, jest napisany 
zrozumiałym językiem, który nie jest ani zbyt 
naukowy, ani zbyt publicystyczny. Dla czytel-
nika niezaznajomionego z  zachodnią tradycją 
filozoficzną, dość trudne może być odnalezie-
nie się w wielości różnych odniesień, które nie 
zawsze są dostatecznie wyjaśnione. Do zrozu-
mienia treści książki nie jest jednak wymagana 
żadna ponadpodstawowa wiedza na temat 
życia Piłsudskiego czy też historii Polski.

odważne stwierdzenia autora nie zawsze znajdują swoje potwierdzenie w słowach 
samego naczelnika, a pewne tezy filozoficzne są dość uproszczone.  
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Filozofię Piłsudskiego można zdecydowanie 
polecić filozofom polityki i historykom. Moż-
na w niej odnaleźć wiele ciekawych interpre-
tacji, a nadto stanowi ona nieocenioną pomoc 
przy próbie umieszczenia postaci Piłsudskiego 
na mapie polskiej myśli politycznej. Nie jest 
to jednak źródło pełne i  samowystarczalne. 
Większość tropów zaproponowanych przez 
Rzewuskiego wydaje się intuicyjnie trafna, 
lecz bardzo często brakuje im mocniejszego 
osadzenia w źródłach. O wielu wątkach opi-
sanych w Filozofii Piłsudskiego, przykładowo 
o związkach Marszałka z romantyzmem, moż-
na spokojnie napisać osobną kilkusetstroni-
cową książkę. Dlatego też publikacja ta jest 

w dużej mierze zaledwie wprowadzeniem do 
myśli Naczelnika.

Omawiana książka będzie także bardzo cie-
kawą lekturą dla wykształconego czytelnika, 
który chciałby spojrzeć na postać Marszałka 
z nieco innej perspektywy niż te, które pro-
ponują nam najpopularniejsze publikacje na 
jej temat. Książka Pawła Rzewuskiego, mimo 
pewnych niedociągnięć, jest publikacją war-
tościową, która może w  najbliższym czasie 
otworzyć bardzo ciekawą dyskusję na temat 
ideowego usytuowania Józefa Piłsudskiego.

PRZyPisy
1 Zob. np. R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, 
Warszawa 2013 (pierwsze wydanie 1903) lub tegoż, 
Kościół, Naród i Państwo, Wrocław 2013 (pierwsze 
wydanie 1927).
2 Rzewuski podaje kilka źródeł tego, co nazywa tyta-
nizmem. Jego zdaniem widać go m.in. w filozofii Hegla 
(np. w  koncepcji bohaterów historii), u  Nietzschego 
(w jego wizji nadczłowieka) oraz w teorii Thomasa Car-
lyle’a wyrażonej w książce pt. Bohaterowie.
3 Paweł Rzewuski, Filozofia Piłsudskiego, Warszawa 
2018, s. 19.

 4 Zob. Lepecki Mieczysław, Maurycy August hr. Be-
niowski, Warszawa 1959.
 5 Tamże s. 34.
 6 Tamże s. 56–57.
 7 Tamże s. 57.
 8 Tamże s. 50.
 9 Zob. Carl Schmitt, Dyktatura, Warszawa 2016.
10 Autor nie odwołuje się zbyt często do przedstawi-
cieli polskiej filozofii romantycznej, lecz sposób, w jaki 
interpretuje niektóre decyzje i słowa Piłsudskiego, bar-
dzo mocno wskazują na poszukiwanie związków z  ro-
mantyzmem.

Maciej Witkowski – magister filozofii, doktorant na Uniwersytecie Warszawskim, zainteresowania 
badawcze: wczesnonowożytna filozofia polityki, historiozofia, filozofia niemiecka, współczesne 
koncepcje etyczne, antropologiczne i polityczne, e-mail: maciej.b.witkowski@gmail.com
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K o n s e r wA t y s tA 
o   k o n s e r wa t y s ta c h

Książka jest ostatnim dziełem pióra Sta-
nisława J. Rostworowskiego, zmarłego 

w  styczniu 2018 r. Warto recenzję zacząć 
od kilku słów o  Autorze, który urodził się 
w  1934 r. w  Poznaniu, jako syn generała 
Stanisława Rostworowskiego, przedwojenne-
go działacza Stronnictwa Zachowawczego, 
i  jego żony, Zofii z Mycielskich. Był absol-

wentem filologii polskiej i  francuskiej na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim, współza-
łożycielem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia 
Społecznego, z  ramienia którego w  latach 
1972–1985 pełnił mandat posła na Sejm 
PRL. Karierę naukową poświęcił raczej ba-
daniom najnowszej historii Polski, był auto-
rem prac Sanatorzy kontra sikorszczycy, czyli 

stanisław roztworowski, 
konserwatyści. Dzieje ruchu zachowawczego 
w II rP. kres czy istnienie?, 
warszawa 2018, 
Prohibita, ss. 468
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walka o  władzę na uchodźstwie w  Rumunii 
1939–1940 oraz Dardanele: delegatura 
WiNu za granicą (1946–1949). Oprócz 
tego napisał także Monografię rodziny Ros-
tworowskich. Lata 1386–2012. Widzimy 
więc, że Autor był osobą w pewien sposób 
zaangażowaną, czy może dokładniej mówiąc, 
związaną ze środowiskiem, które opisywał na 
kartach recenzowanej pracy.

Zanim przejdziemy do właściwej treści, jeszcze 
kilka uwag. Po pierwsze, książka, o czym zo-
stajemy poinformowani w rozdziale I, zaczęła 
być pisana już pod koniec lat osiemdziesiątych. 
Następnie Autor najprawdopodobniej ją po-
rzucił na rzecz innego projektu, by wrócić po 
około trzydziestu latach. Świadczą o tym przy-
pisy, które częstokroć odnoszą się do starszej 
literatury lub starszych wydań. Być może Stani-
sław J. Rostworowski miał zamiar te niedocią-
gnięcia poprawić, ale nie zdążył ze względu na 
przegrany wyścig ze śmiercią. To ściśle wiąże 
się z uwagą drugą: książka momentami sprawia 
wrażenie niedokończonej, niedopracowanej. 
Być może w  istocie rzeczy taką właśnie jest. 
Po trzecie, książka została wydana przez pra-
wicowe wydawnictwo Prohibita, a  wstępem 
opatrzył ją Stanisław Michalkiewicz. Pan Mi-
chalkiewicz z zadania wybrnął zupełnie nieźle, 
obyło się bez „Razwiedki” i innych cech cha-
rakterystycznych dla jego publicystyki, przed-
mowa odnosi się do treści książki. Wreszcie 

okładka – ta jest całkiem zachęcająca: zdjęcia 
przedstawicieli przedwojennego konserwaty-
zmu i użycie antykwy Półtawskiego, pierwszej 
polskiej czcionki doby Międzywojnia, nazwa-
nej nawet polskim krojem narodowym, mamy 
więc subtelne nawiązanie do epoki. I  rzecz 
piąta, żeby już do tego nie wracać. Książka 
napisana jest dobrym stylem, czyta się ją przy-
jemnie, trochę jak wspomnienia, być może ze 

względu na to, że jak zostało wspomniane, 
Autor wywodzi się z opisywanego przez sie-
bie środowiska.

Konserwatyści… rozpoczynają się od niedłu-
gich refleksji Stanisława J. Rostworowskiego 
nad przyczynami, które skłoniły go do napisa-
nia tej pracy: wypełnienie luki dotyczącej dzie-
jów ruchu w latach 1936–1938 i przedsta-
wienie obrazu środowiska bez zniekształceń 
motywowanych ideologią. Autor zamierzał 
także przedstawić losy wojenne i  powojen-
ne. O  ile co do pierwszego, cel swój, jeśli 
nie zrealizował, to przynajmniej realizacji tej 
się podjął, o  tyle drugie pozostało w  sferze 
zapowiedzi. Siła wyższa.

Właściwa część pracy zaczyna się od przed-
stawienia korzeni konserwatyzmu przedwo-
jennego w  polskich nurtach zachowawczych 
czasu zaborów, a także późniejszych formacji. 
Mamy zatem opisane dzieje Stronnictwa Pra-

książka momentami sprawia wrażenie niedokończonej, niedopracowanej.  
Być może w istocie rzeczy taką właśnie jest.
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wicy Narodowej w Galicji, Stronnictwa Poli-
tyki Realnej i Związku Niezawisłości Gospo-
darczej w  Królestwie Kongresowym, Kasyna 
Oficerskiego i Stronnictwa Pracy Narodowej 
w zaborze niemieckim, później losy konserwa-
tyzmu polskiego w czasie I wojny światowej, 
przed zamachem majowym i po nim. Kończy 
ten rozdział krótki szkic poświęcony neokon-
serwatystom, zwanych także młodokonserwa-
tystami, środowisku skupionego wokół naj-
pierw „Myśli Mocarstwowej”, potem „Buntu 

Młodych”, wreszcie „Polityki”. Rozdział ten 
historię ruchu konserwatywnego maluje wier-
nie, choć w dużym skrócie.

Dalsze części poświęcone są kolejnym zagad-
nieniom: doświadczeniu politycznemu konser-
watystów wyniesionemu z ery zaborów, prasie 
konserwatywnej, poglądom na politykę zagra-
niczną, stosunkowi do OZN-u, wizji ustrojo-
wej, powstaniu Stronnictwa Zachowawczego, 
imperializmowi, tolerancji narodowościowo-
-religijnej, stosunkowi do Kościoła, poglądom 
gospodarczym, postawom w obliczu nadcho-
dzącej II wojny światowej, wreszcie ostatnie 
strony podejmują tematykę wojenną. Rozdzia-
ły dotyczące losów przedwojennych są opra-
cowane dość solidnie, choć w skrócie, inaczej 
rzecz ma się z „wojennymi”: te są rozwleczone 
i  dotyczą nie tylko samych konserwatystów, 

ale ogólnie ziemian, i o ile przed wojną można 
powiedzieć, że każdy konserwatysta był zie-
mianinem, o tyle nie każdy ziemianin był kon-
serwatystą – co sprawia, że są one właściwie 
nie na temat.

Wróćmy jednakże do rozdziałów o czasach 
przedwojennych. Analiza omawianych za-
gadnień jest przeprowadzona sumiennie, są 
one merytoryczne, niemniej pewnym proble-
mem jest systematyka. Kwestiom ustrojowym  

poświęcone są rozdziały VI i XII, stosunko-
wi do Kościoła – XIV i XX etc. Prócz tego, 
jakkolwiek nie brak jest informacji, są one mo-
mentami zbyt ogólne, więc stanowią jedynie 
przyczynek do dalszych poszukiwań. Niemniej 
tę część pracy trzeba ocenić pozytywnie, choć 
należy też wspomnieć o  pewnych wadach. 
Autor pochodzi ze środowiska konserwaty-
stów wielkopolskich i to im poświęca najwię-
cej miejsca, przypisując kluczową rolę w pol-
skim konserwatyzmie po roku 1935. Oprócz 
nich na częste pojawianie się na łamach książki 
zezwolono jeszcze Januszowi Radziwiłłowi, 
jak wynika nie tylko z  treści pracy, jednemu 
z  najbardziej aktywnych działaczy konser-
watywnych czasów II RP. Niedoszacowany 
natomiast został Stanisław Cat-Mackiewicz 
i zespół wileńskiego „Słowa”. Był on jednym 
z  bardziej poczytnych dziennikarzy okresu 

książka napisana jest dobrym stylem, czyta się ją przyjemnie,  
trochę jak wspomnienia, być może ze względu na to, że jak zostało wspomniane, 
autor wywodzi się z opisywanego przez siebie środowiska.
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przedwojennego, zyski ze sprzedaży książek 
i  gazety pozwoliły mu wykupić większość 
udziałów w  redagowanym piśmie, miał duży 
wpływ zwłaszcza na młodą generację polskich 
konserwatystów, skupionych najpierw wokół 
„Myśli Mocarstwowej”. Informacji na ten te-
mat jest zdecydowanie za mało.

Podsumowując, książka dość wiernie i umiar-
kowanie szczegółowo odmalowuje między-
wojenne losy konserwatystów, napisana jest 
dobrym stylem, czyta się ją przyjemnie. Trze-
ba jednak wziąć pod uwagę, że pisana jest 
z  perspektywy Wielkopolanina, który, siłą 
rzeczy, najwięcej miejsca poświęca środowi-

sku ideowemu, z  którego się wywodzi – ze 
szkodą dla choćby środowisk konserwaty-
stów kresowych. Przesadnie rozbudowane 
i  poświęcone nie tylko konserwatystom, ale 
ziemianom w  ogólności, są rozdziały doty-
czące II wojny światowej. Brakuje natomiast 
powojennych losów polskich konserwatystów, 
a  te również były ciekawe (Jerzy Giedroyc 
założył „Kulturę”, Aleksander Bocheński 
współtworzył PAX, a Stanisław Cat-Mackie-
wicz wybrał drogę pomiędzy tymi dwoma). 
Mimo wszystko praca jest godna polecenia 
jako jedna z niewielu pozycji, jeśli nie jedyna, 
poświęconych tematowi polskiego konserwa-
tyzmu przedwojennego.

Adrian Zimny – absolwent prawa na WPiA UW, student prawa kanonicznego na WPK UKSW, 
aplikant adwokacki. Zainteresowania badawcze: dzieje idei monarchicznej i konserwatywnej, hi-
storia prawa i historia Francji. e-mail: adrian.zimny1993@gmail.com
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K s i ą ż K a  w r e s Z c i e 
n a p i s a n a

sebastian Bojemski, 
nim Hitler runie śmierć komunie! wywiad 
antykomunistyczny narodowych sił 
Zbrojnych pod okupacją niemiecką  
w latach 1942–1945, 
warszawa 2018, 
wydawnictwo UKsw, ss. 351

W ostatnich latach znacznie wzrosło na-
ukowe zainteresowanie dziejami pod-

ziemia narodowego podczas II wojny świato-
wej. Efektem było opublikowanie licznych stu-
diów dotyczących tej problematyki, wolnych 
wreszcie od naleciałości propagandowych 
poprzedniego ustroju i stanowiących spojrze-
nie nowej generacji badaczy na historię naro-

dowców. Z wielką radością trzeba zaznaczyć, 
że utorowały one drogę wydanym w 2017 r. 
dwóm monografiom całościowo omawiającym 
funkcjonowanie Narodowych Sił Zbrojnych 
i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego1.

W historii konspiracji narodowej zagadnieniem 
budzącym od lat największe dyskusje i spory 
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jest bez wątpienia jej działalność antykomu-
nistyczna. Problematyka ta cały czas domaga 
się obfitych badań, niemniej pewne sukcesy 
na tym polu zostały już poczynione. Jednym 
z nich jest wydana drukiem, a obroniona na 
UKSW, dysertacja doktorska Sebastiana Bo-
jemskiego, który debiutował bardzo dobrą 
książką dotyczącą udziału żołnierzy NSZ 
w  powstaniu warszawskim2, poświęconą za-
gadnieniu funkcjonowania antykomunistycz-
nego wywiadu tej organizacji włącznie do 
1945 r.

Autor po odpowiednim dla tego rodza-
ju pracy wstępie3 bardzo słusznie rozpoczął 
swój wywód (Wprowadzenie, s.  23–52) 
od przybliżenia czytelnikowi przedwojennych 
uwarunkowań, które wpłynęły na interesujący 
nas problem podczas wojny. Za bardzo dobry 
krok należy poczytywać próbę scharakteryzo-
wania środowiska przedwojennej KPP, której 
to przecież byli działacze stanowili znaczną 
część kadr PPR i  GL/AL. Niezwykle cen-
ne są też uwagi dotyczące pojęć „faszyzm” 
i „faszyści”, kluczowych dla tej problematyki, 
oraz poruszenie kwestii penetracji komunistów 
przez przedwojenną „dwójkę” WP i  „defę” 
Policji Państwowej. Tak samo ważne jest po-
ruszenie przez Bojemskiego kwestii podejścia 
Kodeksu karnego z 1932 r. (tzw. Kodeksu 
Makarewicza) do problemu zagrożenia komu-
nistycznego, a także uwagi odnośnie do wpły-

wu, jaki na narodowców w  Polsce wywarła 
wojna domowa w Hiszpanii. 

Rażą jednak pewne nieścisłości. Na s. 33 zde-
cydowano się – w moim przekonaniu zupełnie 
niepotrzebnie – na rozwinięcie (w oryg.) skró-
tu NKWD. Niczemu to nie służy, bo akronim 
ten jest powszechnie znany. Na tej samej stro-
nie jednak pojawia się „Komunistyczna Partia 
Hiszpanii (KPH)”, tymczasem w  literaturze 
przyjmuje się powszechnie nazwę hiszpańską 
tej organizacji – Partido Comunista de España. 

Zresztą odpowiadałoby to przyjętej w publika-
cji konwencji. Mniejsza o to, bo to błahostka. 
Taką nie jest jednak zamieszczona przez Autora 
na s. 42 opinia:

Wśród organizacji politycznych II Rzeczpospo-
litej jedynie narodowcy odrzucali jakiekolwiek 
porozumienie, choćby taktyczne, z komunistami.

Oczywiście zapomniano tutaj o  szerokim 
obozie konserwatystów, w tym zwłaszcza śro-
dowisku tzw. Żubrów (vide artykuł Daniela 
Patrejki w  bieżącym numerze „Clepsydry”). 
Oczywiście konserwatyści podobnie jak naro-
dowcy nie byli gotowi na jakąkolwiek współ-
pracę z  komunizmem. Co więcej, o  ile Bo-
jemski słusznie podkreśla cywilizacyjny strach 
środowiska narodowego przed komunizmem, 
zapomina odnieść się do równoległej fascyna-

w historii konspiracji narodowej zagadnieniem budzącym od lat największe dyskusje 
i spory jest bez wątpienia jej działalność antykomunistyczna.  
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cji tego obozu pewnymi rozwiązaniami spo-
łecznymi i gospodarczymi w ZSSR4, która co 
do zasady obca była polskim konserwatystom.

Na s. 45 znajduje się kolejne kłopotliwe sfor-
mułowanie:

Partnerem komunistów w  ich walce o władzę 
byli – według narodowców – masoni. Termin 
ten można stosować wymiennie z liberałami i li-
beralnymi demokratami.

Można? Czy rzeczywiście? Jeżeli dobrze ro-
zumiem, Autor sugeruje, że w literaturze na-
ukowej możemy traktować te wszystkie słowa 
jako synonimy. Mam co do tego duże wątpli-
wości i  odsyłam do słownika. Jeżeli jednak 
chodzi o to, że w ten sposób postrzegali te 
środowiska ówcześni narodowcy, to zapewne 
należy się zgodzić. Zdanie sugeruje jednak ra-
czej tę pierwszą ewentualność.

W  pierwszym rozdziale omówione zostało 
miejsce odpowiedzialnego za wywiad na od-
cinku komunistycznym i  żydowskim refera-
tu IVC Centrali Służby Wywiadu (CSW) 
w  strukturze dowodzenia NSZ. Bojemski 
po zarysowaniu schematu funkcjonowania, 
zadań i  największych osiągnięć CSW oma-
wia powstanie referatu IVC, a  następnie 
jego współpracę z innymi komórkami Sztabu: 
Biurem Informacji (BI), referatem IVA (ogól-
nopolitycznym) CSW, a wreszcie Komórkami 
Likwidacyjnymi (KL). Rozdział jest bardzo 
nierówny i ma momenty bardzo dobre i wy-
raźnie słabsze. Za ten ostatni wypada uznać 
zwłaszcza cały podrozdział mający za zada-

nie omówienie współpracy między referatami 
IVC oraz IVA. Niestety podrozdział niewie-
le wnosi do omawianego tematu, a większość 
miejsca zajmuje omówienie (skądinąd bardzo 
interesującej, ale przy innej okazji) ankiety po-
litycznej z 1943 r. Przeciwieństwem jest cał-
kiem spory fragment poświęcony współpracy 
ref. IVC z komórkami likwidacyjnymi, w któ-
rym jest cała masa szalenie interesujących infor-
macji, w tym wiele pojawiających się w litera-
turze po raz pierwszy. Na s. 108–110 przy 
omówieniu Sądów Kapturowych przy Służbie 
Cywilnej Narodu (SCN) brakuje odsyłacza 
do artykułu Bojemskiego i  Bartłomieja Szy-
prowskiego poświęconego temu zagadnieniu, 
w którym zostało ono potraktowane szerzej5. 
Dziwi to w świetle faktu, że jest to tekst Au-
tora recenzowanej książki. W  bibliografii na 
szczęście praca ta się znajduje, niemniej jest to 
duża niedogodność. Generalnie w książce Bo-
jemskiego brakuje przypisów w bardzo wielu 
miejscach i jest to duży problem tej pracy6.

Drugi rozdział stanowi omówienie zakresu 
pracy komórki antykomunistycznej wywiadu 
NSZ pod kątem teoretycznym. Czytelnik ma 
przyjemność poruszać się po zwięzłym i  rze-
czowym omówieniu głównych zadań referatu. 
Słusznie Bojemski najwięcej miejsca poświęca 
Instrukcji wywiadu przeciwko „K” – główne-
go przecież dokumentu organizacyjnego całej 
struktury. 

Z kolejnym rozdziałem Autor wprowadza czy-
telnika coraz głębiej w funkcjonowanie wywia-
du antykomunistycznego NSZ i  trzeba przy-
znać, że ze strony na stronę książka robi się tu 
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coraz ciekawsza. Omawiana jest bowiem praca 
informatorów i agentów oraz ich werbowanie, 
wreszcie funkcjonowanie Brygad Obserwacyj-
nych, czyli wyspecjalizowanych grup odpowia-
dających za rozpracowanie osób podejrzanych. 
Na końcu rozdziału przedstawione są kwestie 
finansowe, których oczywiście tematem prze-
wodnim był permanentny brak środków. Nim 
Autor przeszedł jednak do tej kwestii, poddał 
analizie papierkową część pracy agentów i pra-
cowników referatu IVC, mianowicie raporty, 
sprawozdania i kartoteki. Szczególnie rzeczowe 
omówienie tych ostatnich zasługuje na podkre-
ślenie. Przez lata niesłusznie nazywano te mate-
riały w historiografii i propagandzie „listami pro-
skrypcyjnymi”, czemu Bojemski bardzo słusznie 
się sprzeciwia, przedstawiając i omawiając ich 
rzeczywistą funkcję (s. 165–175, zwłaszcza 
s. 169–171).

Do tego rozdziału tylko jedna uwaga. Nie 
do obrony jest mianowicie teza o zachowa-
niu „chłodnego dystansu” środowiska Orga-
nizacji Polskiej ONR do Żydów (s. 145). 
Nie ulega żadnej wątpliwości, że organizacja 
ta głosiła hasła antysemickie. Z tym że trze-
ba jasno podkreślić, że antysemityzm może 
być różny i  ten ONR-owski z  pewnością 
nie powinien być przyrównywany do nazi-
stowskiego. Wracając jednak do książki Bo-
jemskiego – wydaje mi się, że tego rodzaju 
„zmiękczanie” języka, które ma być odtrutką 
na populistyczną narrację niektórych śro-
dowisk lewicowych, dla których ONR to 
polska przybudówka NSDAP, odbywa się 
tylko ze szkodą dla nauki. Historyk powinien 
nazywać rzeczy po imieniu. 

W rozdziale czwartym opisana została współ-
praca antykomunistycznego wywiadu NSZ 
z innymi strukturami o podobnym charakterze, 
po pierwsze – z  Porozumieniem Antykomu-
nistycznym „Blok” Henryka Glassa, która to 
współpraca – jak powiada Autor – miała zna-
czenie podstawowe dla komórki IVC, po wtó-
re – z wywiadem Delegatury Rządu, a wreszcie 
z do dziś budzącą liczne kontrowersje Brygadą 
Wywiadowczą „Korwina”-„Kruka”. 

Piąty rozdział wypełniają sprawy terenowe. 
Autor doskonale pokazał, z jakimi problemami 
wywiad antykomunistyczny musiał się zmierzyć 
na prowincji i jak wpłynęło to na nierówność 
organizacji komórek na ziemiach polskich, 
a w konsekwencji ich efektywność. Do pew-
nego stopnia z  rozdziałem tym koresponduje 
kolejny, poświęcony wywiadowi NSZ na te-
renie Częstochowy między powstaniem war-
szawskim a  rozpoczęciem zimowej ofensywy 
Armii Czerwonej. Zbliżanie się Sowietów 
sprawiło, że antykomunistyczna działalność 
wywiadowcza zyskiwała coraz większe zna-
czenie. Z tego powodu została zintensyfiko-
wana. Apogeum tej aktywności przypadło na 
wspomniany okres popowstaniowy, w którym 
centrum dowodzenia przeniosło się do Czę-
stochowy, gdzie w  jej okolicach operowała 
zresztą Brygada Świętokrzyska. Wydarzenia 
te, dość trudno uchwytne w źródłach, a nie-
zwykle fascynujące, Autor przybliża, wykazu-
jąc się godną pochwały skrupulatnością opisu. 

Książkę zamyka oczywiście podsumowanie 
zawierające końcowe wnioski, poprzedzone 
jednak niezwykle ważnym rozdziałem uzu-
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pełniającym wcześniejsze ustalenia. Autor 
skupił się bowiem w  końcówce na próbach 
wywiadowczej penetracji struktur NSZ przez 
komunistów, a więc rzeczy niezwykle istotnej 
z punktu widzenia syntezy zagadnienia, do ja-
kiej aspiruje recenzowana praca7.

Głównym źródłem, na którym osadza się ta 
praca, są zeznania Antoniego Szperlicha, sze-
fa referatu IVC, złożone podczas przesłuchań 

w UB. Bojemski doskonale orientuje się w me-
todologii badań tego rodzaju – bądź co bądź 
problematycznego – źródła, jakim są zeznania. 
Nie można poczynić żadnych zarzutów co do 
analizy tego materiału. Co więcej, wydaje mi 
się, że został w  zakresie przedmiotu tytuło-
wych badań wyczerpany – za co należą się 
Autorowi słowa uznania. Źródeł do tematu, 
za który się zabrał jest paradoksalnie niewiele, 
i  to, że udało się z nich tyle wycisnąć (i  to 
konkretów!) zdumiewa i niezwykle cieszy.

Jak zostało już wyżej nadmienione, dużym 
problemem pracy jest nie zawsze właściwe po-
sługiwanie się aparatem naukowym – w wielu 
miejscach brakuje przypisów. Poza tym w kilku 
wypadkach należałoby ujednolicić pisownię, 

np. nazwisko drugiego Dowódcy NSZ raz 
pisane jest jako Kurcjusz (s. 59), innym razem 
jako Kurcyusz (s. 67). Oczywiście popraw-
ny jest ten drugi zapis. Poza tym znajduje się 
w pracy kilka drobnych błędów rzeczowych: 
np. szef Centrali Służby Wywiadu, Gostom-
ski, miał na imię Wiktor, a nie Witold, jak chce 
tego Autor (s. 53 i n.) – „Witold” to jeden 
z  jego pseudonimów, natomiast „Sobota” 
to nie pseudonim Bolesława Sobocińskiego  

(s.  55), ale Zbigniewa Stypułkowskiego 
(Sobociński nie miał też w czasie wojny tytułu 
profesorskiego8) itp.

Nie zmienia to faktu, że książka Sebastiana 
Bojemskiego jest bardzo ważna dla postępu 
w  badaniach nad ruchem oporu w  Polsce 
podczas II wojny światowej i  zajrzeć do 
niej powinien zdecydowanie każdy historyk 
wspomnianego okresu. Ostatnia refleksja 
jest zaś następująca: na opracowanie czeka 
wciąż historia całej służby wywiadowczej 
NSZ, zaś Autor recenzowanej pracy wydaje 
się odpowiednią osobą, by się tym zająć. 
Miejmy nadzieję, że podejmie się tego wy-
zwania i dopełni tak dobrze zapowiadające 
się badania.

Głównym źródłem, na którym osadza się ta praca, są zeznania antoniego szperlicha, 
szefa referatu iVc, złożone podczas przesłuchań w UB. 
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prZYpisY
1 M. Gniadek-Zieliński, Narodowe Siły Zbroj-
ne 1942–1947, Warszawa 2017; M. Bechta, 
W. J. Muszyński, Przeciwko Pax Sovietica. Narodowe 
Zjednoczenie Wojskowe i  struktury polityczne ruchu 
narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944–
1956, Warszawa 2017.
2 S. Bojemski, Poszli w skier powodzi... Narodowe 
Siły Zbrojne w  Powstaniu Warszawskim, Warszawa– 
–Charlotesville 2002. Wyd. II: Narodowe Siły Zbroj-
ne w Powstaniu Warszawskim (1 VIII – 2 X 1944), 
Warszawa 2009.
3 Na s. 14 Autor pisze, że „W literaturze komunistycz-
nej aktywność NSZ przeciwko organizacjom wywrotowym 
zawsze wiązała się z oskarżeniem o współpracę z Nem-
cami. Tematyka ta jako przedmiot historycznego opisu 
pojawiła się stosunkowo wcześnie, bo już w 1948  r.” 
Terminus post quem można tu zdecydowanie przesunąć 
na lata wcześniejsze, bo w memuarystyce na usługach pro-
pagandy, której nie sposób nie uznać za opis historyczny, 
pojawia się natychmiast po zakończeniu wojny. 
4 Zob. M. Gniadek-Zieliński, dz. cyt., s. 88–95.
5 S. Bojemski, B. Szyprowski, Rola komórek likwida-
cyjnych i sądownictwa w zwalczaniu komunistów przez 

Narodowe Siły Zbrojne, „Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w  Siedlcach”, 
seria: „Administracja i  zarządzanie”, nr 103, 2014, 
s. 137n.
6 Np. s. 13 do pierwszego zdania drugiego akapitu, 
gdzie Autor wygłasza opinię nt. obecnego stanu badań, 
czy na s. 125 (i nn.) oraz s. 127, gdzie brakuje przy-
pisów do źródeł, kolejno „Instrukcji dla Brygad Obser-
wacyjnych” i „Instrukcji administracyjnej” – czytelnik nie 
wie o jakich źródłach się pisze.
7 Na marginesie uwaga odnośnie do s. 295. Poruszo-
ny zostaje tam wątek przejścia części żołnierzy NSZ do 
AK po wydaniu przez „Bora” rozkazu nr 122, polecają-
cego zameldowanie się NSZ-owcom w szeregach Armii 
Krajowej. Autor słusznie wskazuje, że nie możemy oce-
nić ilu na ten apel (ciężko to bowiem nazwać rozkazem 
sensu stricto) odpowiedziało pozytywnie. Wypadałoby 
tu jednak dopowiedzieć, że na podstawie szczątkowego 
materiału źródłowego możemy stwierdzić, że z pewno-
ścią zjawisko to było marginalne.
8 Habilitacja ze względu na wybuch wojny nie została 
zatwierdzona.
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cze: historia idei w wiekach średnich, historiozofia średniowieczna, dzieje Skandynawii i Zachod-
niej Słowiańszczyzny we wczesnym średniowieczu, misje i  chrystianizacja; e-mail: m.gniadek.
zielinski@gmail.com
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Jedną ze sfer aktywności koła, poza zwyczaj-
nymi zebraniami i projektami naukowymi po-
szczególnych sekcji, były konferencje naukowe 
o  charakterze ogólnopolskim. Organizacja 
tego typu spotkań już wcześniej stanowiła tra-
dycję Klubu, zatem idące za nią doświadcze-
nie stanowiło – także w związku z powiększe-
niem grupy członków SKMBH – podstawę 
sprawnego ich przygotowania. Nie jest więc 

scripsit

Konrad Rokicki
Uniwersytet Warszawski

K R ó t K i e 
s p R a w o z d a n i e 
z   k o n f e r e n c j i

OrgaNizOWaNycH przez StUdeNcKi 
KlUB MiędzyepOKOWycH Badań 

HiStOryczNycH W rOKU aKadeMicKiM 
2018/2019

rok akademicki 2018/2019 okazał się dla Studenckiego klubu  
Międzyepokowych Badań Historycznych okresem niezwykle intensywnej 
działalności, która przyniosła wiele owoców.

zaskoczeniem, że wszystkie konferencje Klubu 
można uznać za sukces, tym bardziej że udało 
nam się zorganizować ich aż siedem.

zeszłoroczny kalendarz otworzyły dwudnio-
we obrady Ogólnopolskiej Mediewistycz-
nej Sesji Naukowej „Święte i  grzeszne…
ciało w  średniowieczu”, która miała miejsce 
(jak zresztą wszystkie pozostałe konferencje) 
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w  Sali Kolumnowej instytutu Historycznego 
UW, a odbyła się w dniach 11–12 paździer-
nika. Mówi się, że początek roku to czas, gdy 
wszyscy członkowie społeczności akademickiej 
są zabiegani i  zasadniczo nie mają czasu na 
dodatkową aktywność. Jest to zrozumiałe – 
nowa siatka godzin i  liczne sprawy admini-
stracyjne skutecznie ograniczają możliwości. 
tym bardziej wartym podkreślenia jest fakt, że 
grono kilkudziesięciu ludzi pałających miłością 
do wieków średnich postanowiło wziąć udział 
we wspólnej uczcie intelektualnej. Konferen-
cja wzbudziła zresztą zainteresowanie nie tyl-
ko mediewistów, lecz także wielu, mniej lub 
bardziej przypadkowych, gości. Uczestnicy 
wydarzenia mieli okazję wysłuchać referatów 
m.in. o  „świętym i  grzesznym ciele króla”, 
o  pojęciu ciała w  filozofii średniowiecznej 
oraz zapoznać się z licznymi źródłami pocho-
dzącymi z różnych części naszego kontynentu.

Na następną konferencję nie trzeba było dłu-
go czekać. Ogólnopolska interdyscyplinarna 
Sesja Naukowa „Konstytucjonalizm po pol-
sku. przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, 
którą SKMBH współorganizował z projektem 
ankieta Konstytucyjna, miała miejsce już mie-
siąc później. dwudniowe posiedzenie obfi-
towało w  interesujące referaty oraz  żarliwe 
dyskusje dotyczące historii i tradycji polskiego 
konstytucjonalizmu, głębokiej analizy różnych 
problemów związanych z obecną Konstytucją 
rp, a  także postulatami na przyszłość. Na 
wspólną dyskusję przyjechali do Warszawy 
m.in. prawnicy, politolodzy i historycy prawa. 
zgromadzeni w Sali Kolumnowej z przyjem-
nością słuchali o wpływie cycerona na polską 

myśl konstytucyjną, o wartościach europejskich 
w Konstytucji rp, a także o roli praw i obo-
wiązków obywatelskich w  Konstytucji prl. 
Należy dodać, że projekt zyskał patronat 
prezydenta rp andrzeja dudy, a w  listopa-
dzie 2019 r. wyszła publikacja pt.: dyskusje 
konstytucyjne. Od przeszłości ku przyszłości, 
w której znalazło się kilka artykułów opartych 
o wystąpienia z tej konferencji.

po dłuższej przerwie, związanej ze świętami 
Bożego Narodzenia i studencką sesją zimową, 
SKMBH wszedł pełną parą w ii semestr roku 
akademickiego. Konferencja, związana niejako 
z parą, zatytułowana „Kiedy świat pędzi do 
przodu pełną parą… co się zmieniło, a  co 
nie chciało się zmienić w XiX w.” miała miej-
sce w dniach 21–22 lutego 2019 r. Kon-
ferencja została zorganizowana przez sekcję 
historii XiX w. naszego Klubu i  jest jednym 
z  ważnych elementów projektu badawczego 
tej sekcji o takiej samej nazwie. także i ta sesja 
naukowa zgromadziła pokaźną liczbę uczest-
ników czynnych i biernych, a wśród omawia-
nych tematów znalazły się nowinki w zakresie 
technologii wojskowej, podejście społeczeń-
stwa do śmieci, refleksja XiX-wiecznych kon-
serwatystów nad historią czy wiosna ludów 
w wydaniu norweskim. dużym zainteresowa-
niem cieszył się wykład inauguracyjny zatytu-
łowany Modernizacja jako marzenie, wyzwa-
nie, zagrożenie, który wygłosił prof. tomasz 
Kizwalter, pracownik naukowy iH UW.

Marzec. Miesiąc, w którym podpisano traktat 
ryski, zamordowano Juliusza cezara i  udo-
stępniono pierwszym turystom kolejkę linową 
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na Kasprowy Wierch. do tych wydarzeń moż-
na dodać bez wątpienia największą konferencję 
SKMBH, tj. „Magis quam homo… Świętość 
i heroizm od starożytności do czasów współ-
czesnych”. problemy świętości i  heroizmu – 
swego rodzaju „nadczłowieczeństwa” – sta-
nowią od lat obiekt zainteresowania człowieka 
i  są zauważalne niemal wszędzie – zarówno 
w kodeksach moralnych poszczególnych ludzi, 
popkulturze, jak i  propagandzie politycznej. 
to podstawowy powód, dla którego posta-
nowiliśmy uczynić z  tej problematyki temat 
wydarzenia. główna konferencja naszego 
koła, „marcowa” zgodnie z  rodzącą się tra-
dycją, stanowiła efekt badań nad zagadnie-
niem świętości i heroizmu przedstawicieli róż-
nych nauk zajmujących się dalekimi od siebie 
urywkami dziejów. zebranie tego wszystkiego 
w  jednym miejscu, w  ciągu zaledwie trzech 
dni, dało uczestnikom przynajmniej w podsta-
wowej formie spojrzeć na tytułowy problem 
z  perspektywy całości dziejów, co – biorąc 
pod uwagę, że badania międzyepokowe 
są najważniejszym celem SKMBH – można 
uznać za wart odnotowania sukces. zebrani 
mieli okazję wysłuchać ciekawych wystąpień 
pracowników naukowych UW: prof. Janusza 
dobieszewskiego, prof. Urszuli augustyniak 
i prof. pawła Skibińskiego, a także doktoran-
tów, studentów i pracowników różnych insty-
tucji z całej polski. Wśród tematów wystąpień 
znalazły się m.in. takie problemy jak kreowanie 
świętości osób i miejsc, rola świętości i hero-
izmu w życiu człowieka, wreszcie dywagacje 
nad samymi tytułowymi pojęciami. przekrój 
chronologiczny, tematyczny i metodologiczny 
był naprawdę imponujący. 

Kwiecień był z kolei miesiącem o tyle interesu-
jącym, że znalazło się w nim – pomimo napię-
tego grafiku koła – miejsce na aż dwie sesje. 
z  okazji setnej rocznicy organizacji struktur 
państwa polskiego zorganizowaliśmy konfe-
rencję rocznicową „ii rzeczpospolita – roz-
ważania w stulecie powstania państwa”. Spo-
tkanie było integralnie powiązane z  dyskusją 
„czym jest dla nas ii rzeczpospolita, czym 
jest dla nas wolność? rozważania w stulecie 
powstania państwa”, która miała miejsce dzień 
wcześniej – 10 kwietnia 2019 r. W ramach 
sesji wygłoszono blisko 40 referatów, w któ-
rych poruszone zostały rozmaite wycinki gi-
gantycznej mozaiki tematów, jakie skrywają się 
za pojęciem „ii rzeczpospolita”. pochylono 
się nad kultem piłsudskiego w malarstwie, nad 
Kodeksem Makarewicza, Baletem reprezen-
tacyjnym w latach trzydziestych, a także nad 
historią lokalną – od Wielkopolski po Wołyń. 
po raz kolejny konferencja zgromadziła licz-
nych słuchaczy oraz przedstawicieli różnych 
nauk humanistycznych i społecznych.

po świętach Wielkiej Nocy pałeczkę pierw-
szeństwa przejęli kołowi mediewiści, którzy 
zorganizowali, w  dniach 25–26 kwietnia 
2019 r. konferencję „Kiedyś to było… Śre-
dniowieczna refleksja nad przeszłością”. tym 
razem blisko 20 badaczy wieków średnich, 
wśród których było nawet kilku badaczy za-
granicznych, wzięło pod lupę postrzeganie 
przeszłości w  średniowiecznych źródłach. 
Konferencję otworzył wykład prof. Jerzego 
pysiaka o  konstruowaniu pochodzenia Fran-
cuzów w pełnym średniowieczu, zaś referen-
ci i  goście mieli przyjemność poznać w  toku 
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wystąpień i  dyskusji m.in. chrześcijańskie 
przedstawienia aleksandra Macedońskiego, 
powiązania między rzymem i  rusią, historię 
biskupstwa krakowskiego, a  także tajemnice 
średniowiecznej historiozofii.

Sezon konferencyjny zakończyli historycy 
XX wieku wraz z  przygotowaną przez nich 
ii Ogólnopolską Sesją Naukową „Żywoty 
polaków w  XX w.”. drugą, bo stanowiącą 
kontynuację konferencji sprzed dwóch lat. 
tematem przewodnim była biografistyka, 
a referaty poświęcone były żywotom poszcze-
gólnych osób, wzbogacone urywkami ich bio-
grafii, a także portretami zbiorowymi polaków. 
Obydwa dni obrad rozpoczęły się wykładami 
pracowników naukowych UW: pierwszego 
dnia prof. romuald turkowski opowiedział 
o powojennej drodze przedstawicieli polskie-
go ruchu ludowego, zaś drugiego dnia prof. 
tadeusz rutkowski nakreślił wiodące proble-
my biografistyki uczonych w prl. Uczestnicy 
konferencji mieli okazję usłyszeć także o  ży-
ciu sybiraków, pierwszego komendanta poli-
cji państwowej, prowincjonalnych działaczy 
opozycji antykomunistycznej czy mieszkańców 
Nowej Huty w drugiej połowie XX wieku. 
Organizatorzy wyrazili głęboką nadzieję, 

że  organizacja „Żywotów” stanie się swego 
rodzaju tradycją koła, przede wszystkim dla-
tego, że należy uzmysłowić społeczeństwu, iż 
żywoty milionów polaków żyjących w różnych 
częściach świata, doświadczających najróżniej-
szych przeżyć, biorących udział w  zróżnico-
wanych wydarzeniach epoki (często po prze-
ciwnych stronach barykady), a także na wiele 
sposobów postrzegających rzeczywistość, nie 
zostały jeszcze należycie zbadane.

Jak czytelnik może zauważyć, miniony rok 
można uznać za bardzo udany. Niematerial-
ne owoce konferencji, jakimi są uwagi i prze-
myślenia uczestników, z pewnością okażą się 
przydatne dziesiątkom zdolnych badaczy, zaś 
owoce materialne – publikacje pokonferen-
cyjne – są powoli przygotowywane do wy-
puszczenia w  świat. Namacalnym dowodem 
działalności konferencyjnej SKMBH jest póki 
co zbiór pro libertate! Niezależność, suwe-
renność, niepodległość w  dziejach (Studia 
Międzyepokowe 1). pozostaje zatem mieć 
nadzieję, że kolejne publikacje zostaną bez 
problemu wydane, a kalendarz na rok akade-
micki 2019/2020 będzie obfitował w kolej-
ne okazje do wspólnych rozważań nad prze-
szłością.
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ilustracje ze stron: 14, 22, 25, 33, 40, 57, 78, 82, 84, 86, 89, 100, 107, 
108, 121, 137, 159, 160, 168, 185, 188 – należą do domeny publicznej, 

ilustracje ze stron: 19, 26, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 44, 46, 50, 53, 54, 
58, 59, 61, 93, 144, 157, 175 – rysunek Michał Gniadek-Zieliński

ilustracja strona 17:  Rudolf Weber

ilustracja strona 21:  Mattis

ilustracja strona 42:  Wolfgang Sauber

ilustracja strona 48:  Lappländer

Ilustracja strona 103: rysunek Juliusz Sienkiewicz

ilustracja strona 118: Российская государственная библиотека,  
IZO П2.i.3.№1/2

Ilustracja strona 128: fotografia Wacław Żyliński, ze zbiorów NAC, 1-K-1122

Ilustracja strona 140: fotografia Michał Gniadek-Zieliński

Ilustracje ze stron 150, 153: fotografie z archiwum Dominiki Sieczkowskiej

Ilustracja strona 172: fotografia ze zbiorów NAC, 1-U-8484-2

Ilustracja strona 174: fot. Marek Jujka, Pixabay

ilustracja strona 177:  Marcin Derucki

Ilustracja strona 194: fotografia ze zbiorów Kacpra Gęsiora

Ilustracja strona 205: fotografia ze zbiorów redakcji
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Wykaz ilustracji pełnostronicowych: 

strona 14:  Spotkanie księcia Olega z czarownikiem, ilustracja, Wiktor Wasniecow, 
XIX w.

strona 78: Bitwa pod Orszą, obraz przypisywany Hansowi Krellowi

strona 100:  Bitwa pod Kahlenbergiem z 1683, Juliusz Kossak

strona 118: plakat, Erewań 1924 (artysta nieznany)

strona 137:  Zbierające kłosy, Jean-François Millet

strona 168: Warszawska starówka

strona 174: Pomnik Józefa Piłsudskiego
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CLEPSYDRA – ZASADY REDAKCYJNE

Zasady ogólne

1. „Clepsydra” przyjmuje wyłącznie teksty oryginalne, nieopublikowane dotychczas w innym miejscu 
ani nie złożone do druku w innym czasopiśmie lub pracy zbiorowej. 

2. Dopuszczalna objętość przyjmowanych tekstów:
a)  rozprawy (artykuły, artykuły recenzyjne, tj. obszerniejsze, polemiczne recenzje oraz przeglądy 

badań): max. 80 tys. znaków (ze spacjami i przypisami włącznie),
b)  recenzje – max. 10 tys. znaków (ze spacjami i ew. przypisami włącznie).

UWAGA! teksty dłuższe mogą być dopuszczone do druku tylko w wyjątkowych sytuacjach!

3. Autorzy są zobowiązani załączyć do przesyłanej propozycji tekstu do publikacji „Oświadczenie 
o oryginalności publikacji” („Declaration of the originality of the publication”), służące wykluczeniu 
niedozwolonych praktyk, takich jak tzw. guest authorship (ukrywanie istotnego wkładu innej osoby 
w powstanie tekstu) i  ghostwriting (deklarowanie wkładu innej osoby w powstanie dzieła, które-
go w rzeczywistości ona nie współtworzyła) oraz wskazaniu źródeł finansowania badań. Deklaracja 
w j. polskim lub j. angielskim znajduje się do pobrania na stronie www.clepsydra.edu.pl. Oświadcze-
nie powinno zostać wydrukowane, podpisane ręcznie i przesłane w postaci skanu.

4. Autorzy są zobligowani do przygotowania swych tekstów w zgodzie z poniższymi zasadami redak-
cyjnymi. Redakcja zastrzega sobie prawo do odsyłania autorom tekstów niespełniających tych wymagań 
z prośbą o ich przeredagowanie. Ponadto zastrzega sobie prawo do wprowadzania do nadsyłanych 
tekstów poprawek natury formalnej (m.in. dot. kultury językowej i zasad wydawniczych).

5. teksty (wraz z „Oświadczeniem o oryginalności publikacji”) należy przesyłać drogą elektroniczną 
na adres: kontakt.skmbh@gmail.com.

Przypominamy, że powinny być one zapisane w formacie .doc.

 6. Cała praca powinna być napisana czcionką times New Roman 12 pkt, tekst wyjustowany, pierw-
szy wers 1,25 pkt wcięcia (akapit), znaki co 1 pkt i odstępy między wersami co 1,5 pkt.

7. teksty do druku przyjmowane są w języku polskim oraz językach konferencyjnych: j. angielskim, 
francuskim, niemieckim, włoskim i rosyjskim.
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 8. Każdy artykuł i artykuł recenzyjny prosimy poprzedzić streszczeniem (opcjonalnie w j. polskim lub 
j. angielskim), a także pięcioma słowami kluczowymi odpowiednio w tym samym języku. Streszcze-
nie (Summary) nie powinno być dłuższe niż 1800 znaków (liczone ze spacjami). Prosimy również 
o zamieszczenie krótkiego biogramu, który powinien zawierać: informacje o stopniu/tytule naukowym, 
afiliacji, zajmowanym stanowisku, zainteresowaniach badawczych oraz adres poczty elektronicznej.

UWAGA! W streszczeniu w j. angielskim należy stosować pisownię brytyjską.

Układ tekstU

1. Pierwsza strona artykułu i artykułu recenzyjnego powinna zostać przygotowana w następujący spo-
sób:

a)  z lewej strony u góry imię i nazwisko autora, a także nazwa instytucji (jeśli autor życzy sobie, 
aby tekst był afiliowany) lub miasto,

b)  poniżej pogrubiony, powiększony do 14 pkt i wyśrodkowany tytuł. Wszystkie elementy pismem 
tekstowym, nie wersalikami. W wypadku zamieszczenia cytatu prosimy zapisać go kursywą.

2. Układ recenzji:
a)  nad tekstem zamieszczamy nagłówek: pełne imię i nazwisko autora recenzowanej pracy, pełny 

tytuł według strony tytułowej (gdy recenzja dotyczy pracy zbiorowej lub edycji źródłowej, 
po tytule podajemy pełne imiona i nazwiska redaktorów lub wydawców; jeśli praca jest wie-
lotomowa – liczbę tomów lub części cyframi arabskimi, np. t. 1–2), miejsce i rok wydania, 
nazwę wydawnictwa, liczbę stron, ewentualnie nazwę serii wydawniczej (jeśli stanowi ważną 
informację),

b)  w nagłówkach stosujemy skróty w języku polskim (a nie w języku recenzowanej pracy!),
c)  pod tekstem po prawej stronie umieszczamy imię i nazwisko autora recenzji oraz afiliację lub 

miasto.

 Zasady obowiąZUjące w tekście głównym

1. tytuły dzieł i dokumentów:
a)  rękopisy: oryginalne tytuły i  incipity dokumentów, referatów itp. piszemy zawsze kursywą, 

natomiast tytuły nadane przez autora tekstu bez kursywy (ale wielką literą),
b)  druki: tytuły dzieł i dokumentów, tytuły rozdziałów i fragmentów dzieł (dokumentów) piszemy 

zawsze kursywą, tytuły domyślne lub utarte określenia tytułowe bez kursywy (ale wielką literą), 
np. Konstytucja 3 maja,

c)  tytuły czasopism podajemy w cudzysłowie, np. „Przegląd Historyczny”. 

2. Cytaty:
a)  źródła cytowane w tekście podaje się wyłącznie w tłumaczeniu (UWAGA! treści staropolskich 

nie modernizujemy!),
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b)  cytowanych fragmentów źródłowych nie poprzedzamy i nie kończymy wielokropkiem,
c) opuszczenia w cytowanym tekście sygnalizujemy trzema kropkami w nawiasach prostokątnych 

[...],
d)  cytaty dłuższe niż dwa zdania powinny zostać wydzielone poprzez stworzenie bloku cytatu 

(times New Roman, pkt 11, tekst wyjustowany). tekst powinien być bez cudzysłowu i bez 
kursywy,

e)  krótsze cytaty powinny być oznaczone znakiem cytowania („”). UWAGA! Stosujemy cudzy-
słów polski!

f)  w wypadku cytatów umieszczonych w cytatach stosujemy: 1. w cytatach wydzielonych znaku 
cytowania („”); 2. w cytatach wplecionych w tekst kursywę.

3. Imiona, nazwiska, tytuły:
a)  stosujemy oryginalną pisownię imion i  nazwisk w  ojczystym języku osób wzmiankowanych, 

chyba że piszemy o osobach powszechnie znanych (np. Szekspir, Waszyngton, Wolter itd.), 
panujących lub świętych. W wypadku spolonizowanych cudzoziemców można stosować formę 
polską (np. Harald Sinozęby zamiast Harald Blátönn itd.),

b)  imiona osób po raz pierwszy wzmiankowanych w tekście lub narracyjnym fragmencie przypisu 
powinny być przytoczone w pełnym brzmieniu. Później może być już inaczej (inicjał imienia 
i nazwisko, samo nazwisko, przydomek itd.),

c)  nazwiska badaczy pojawiające się czy to w artykułach (w tym recenzyjnych), czy recenzjach  
powinny występować bez stopni oraz tytułów naukowych i zawodowych, 

d)  w recenzjach i art. recenzyjnych słowo „Autor” piszemy wielką literą, o ile odnosi się do autora 
recenzowanej pracy.

4. Skróty:
a)  W tekstach stosujemy ogólnie przyjęte skróty: itd. (i tak dalej), m.in. (między innymi), etc. (et 

cetera), r. (rok), w. (wiek) i inne.

5. Daty:
a)  miesiąc zawsze słownie, np. 15 lipca 1410 r.,
b)  przy różnych stylach (kalendarzach): np. 10/20 maja 1589 r., ale: 25 X/7 XI 1917 r.,
c)  okresy (od–do): np. 24–26 kwietnia 1944 r., ale: 24 IV 1944–7 II 1945,
d)  w datach wtrąconych w nawiasie miesiąc podaje się liczbą rzymską i nie stosuje się skrótu r. na 

końcu, np. (18 XI 1918).

6. Pisownia określeń „wiek”, „rok”:
a)  przed – rozwinięte, np. w wieku XVIII, w roku 1789,
b)  po – skrócone/rozwinięte, np. w XVIII w./w XVIII wieku, w 1789 r./w 1789 roku.

7. W określeniach typu „w drugiej połowie”, „ w pierwszej ćwierci”, „lata sześćdziesiąte” nie używa 
się cyfr. 
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8. Liczebniki:
a)  zapis cyfrowy z oddzielaniem spacją rzędów wielkości, np. 1234, 11 456, 234 567,
b)  zapis cyfrowy z zastosowaniem skrótów: tys., mln, mld, np. 2 tys., 5 mln, 10 mld,
c)  nie zabrania się zapisywania liczebników słownie.

9. Zapożyczania i używanie języków obcych:
a)  zapożyczenia zapisujemy kursywą, np. passus, sine qua non, case,
b)  jeżeli podajemy tytuł dzieła lub pisma w  języku obcym i  chcemy dać jego tłumaczenie, to 

możemy to zrobić w nawiasie po dodaniu skrótu języka, w którym jest pierwotny zapis (bez 
dwukropka!), np. niem., ang.

10. Myślniki powinny być zapisane półpauzą („–”), nie dywizem („-”), półpauza również w zakre-
sach liczbowych (np. 50–100, a nie 50-100); można ją wstawić z symboli lub skrótem lewy alt + 
0150 z klawiatury numerycznej.

Zasady dotycZące prZypisów

Przypisy wyłącznie końcowe w koncepcji zapisanej poniżej – proszę unikać systemu oxfordzkiego!!!

1. Przypisy bibliograficzne powinny zawierać następujące elementy:

–  inicjał imienia (w przypadku więcej niż jednego, wszystkie inicjały) i nazwisko autora
–  po przecinku tytuł publikacji zaznaczony kursywą (w przypadku materiałów niepublikowanych, 

w tym archiwalnych, analogicznie)
–  po przecinku miejsce i rok wydania.

Np. H. Chamerska, Drobna szlachta w Królestwie Polskim (1832–1864), Warszawa 1974, s. 44.

2. Jeżeli powoływana publikacja zawarta jest w pracy zbiorowej lub serii czy też czasopiśmie, zapis 
powinien być następujący:

–  inicjał imienia i nazwisko autora
–  po przecinku tytuł publikacji zaznaczony kursywą
–  po przecinku [w:], a następnie tytuł publikacji zbiorowej zaznaczony kursywą
–  po przecinku red. i inicjał imienia oraz nazwisko redaktora tomu (w mianowniku!)
–  po przecinku ewentualnie numer tomu
–  po przecinku miejsce i rok wydania;

Np. J. Strzelczyk, Odczuwanie przyrody we wcześniejszym średniowieczu, [w:] Człowiek i przyro-
da w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, red. W. Iwańczak i K. Bracha, Warszawa 
2000, s. 12.

lub też w przypadku serii lub albo czasopisma:
–  inicjał imienia i nazwisko autora
–  po przecinku tytuł publikacji zaznaczony kursywą, lub
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–  po przecinku (bez w:) nazwa serii (dużymi literami bez cudzysłowu) lub czasopisma (dużymi 
literami w cudzysłowie)

–  po przecinku numer rocznika i rok wydania (w przypadku serii) lub rok wydania i po przecinku 
numer bądź zeszyt, a następnie data dzienna (w przypadku czasopisma).

Np. J. Maciejewski, Rasa i  principium. O przemianach formuły Polski i  Polaka w XIX i XX w., 
„Odra”, nr 1, t. 1, z. 2, cz. 3, Warszawa 1989, s. 22.

UWAGA! teksty zamieszczone w wydawnictwach ciągłych o charakterze wydawnictw zbiorowych 
traktujemy jak artykuły w czasopismach (tytuły wydawnictw w cudzysłowie), np. J. Staszewski, Ele-
kcja 1697 roku, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 259, 
Historia, 28, 1993, s. 73–92.

3. Jeżeli w tekście głównym zamieszczony jest cytat, konieczne jest dodanie w przypisie po odpo-
wiednim zapisie bibliograficznym po przecinku s. i numeru strony lub stron.

4. Jeżeli w tekście głównym podany jest cytat w tłumaczeniu, to w przypisie należy go podać w ję-
zyku oryginału. Jeżeli jednak język ten używa innego alfabetu niż łaciński, należy dokonać transliteracji. 
W plikach do pobrania www.clepsydra.edu.pl znajduje się tabela transliteracji alfabetów cyrylickich 
oraz artykuły ks. Stanisława Wronki („Ruch Biblijny i Liturgiczny”) poświęcone transliteracji i  tran-
skrypcji alfabetów greckiego i hebrajskiego. Polecamy się na nich wzorować. W przypadku innych 
alfabetów prosimy autorów o przesłanie zasad (jeśli to tylko możliwe), na których została oparta 
dokonana przez nich transliteracja.

5. W razie powoływania się na materiały archiwalne, przypisy bibliograficzne powinny zawierać na-
stępujące elementy:

–  tytuł dokumentu (pisany kursywą) + datację (jeśli jest) pisaną prosto
–  po przecinku archiwum, w  którym przechowywany jest dokument – jeśli występuje po raz 

pierwszy w tekście, to pełną nazwę, jeśli kolejny raz, to wystarczy skrót
–  po przecinku nazwę zespołu lub kolekcji, które zawierają powoływany dokument – jeśli wystę-

puje po raz pierwszy w tekście, to pełną nazwę, jeśli kolejny raz, to wystarczy skrót
–  po przecinku sygnaturę dokumentu
–  po przecinku k. i numer karty lub s. i numer strony.

Np. Poselstwo RP w Sofii do MSZ z 7 III 1938 r., Archiwum Akt Nowych, Zespół Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, 11738, k. 122.

Np. Rozkaz Dowódcy NSZ „Czesława” z 20 IX 1942 r. , AAN, Zespół NSZ, 207/1,  k. 7.

6. Stosowane skróty powinny być w języku polskim (a nie łacińskim!):
 np. tamże, tenże, dz. cyt., itp.

W przypadku pojawienia się minimum dwóch dzieł jednego autora, powołując się powtórnie na jedno 
z tych dzieł, nie stosujemy skrótu dz. cyt., ale po inicjale imienia i nazwisku podajemy skrócony tytuł dzieła,

 np. S. Rosik, Udział chrześcijaństwa…, s. 15.
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Dopuszczalne jest również skracanie wszystkich źródeł i opracowań poprzez stworzenie jakiegoś komu-
nikatywnego kodu po uprzednim zastosowaniu formuły: „dalej:”.

 Np. PO RAZ PIERWSZY: Helmoldi presbyteri Chronica Slavorum, [w:] Scriptores rerum 
germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae Historicis [dalej: MGH] recudi 
fecit, wyd. G. H. Pertz, Hanoverae 1868 [dalej: Helmold], lib. I, cap. 14.

 PO RAZ WtóRY: Helmold I, 15.

7. Daty w przypisach:
a)  miesiąc liczbą rzymską, np. 19 V 1320 r. (nie dotyczy cytatów i fragmentów narracyjnych),
b)  w razie braku daty dziennej, miesiąc zawsze słownie, np. w marcu 1825 r.

8. Uwagi różne:
a)  tom publikacji oznaczamy w przypisie zawsze cyfrą arabską, np. J. Umiński, Historia Kościoła, 

t. 2, Opole 1960, s. 40,
b)  miejsce wydania podajemy w brzmieniu oryginalnym (np. Paris, London),
c)  po skrócie zob. nie stosujemy dwukropka.

Instruction for Authors in English can be found on the website www.clepsydra.edu.pl
Инструкции для авторов на русском языке на сайте www.clepsydra.edu.pl
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