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Wstęp 

„Zeszyty Historyczne”, wydawane z inicjatywy pracowników Instytutu Hi-

storii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, są czasopismem nauko-

wym, prezentującym szeroki wachlarz problematyki z zakresu nauk historycz-

nych, obejmującym dorobek od starożytności po czasy najnowsze. Ta rozległość 

tematyki badawczej widoczna była właściwie we wszystkich dotychczasowych 

tomach, z wyjątkiem XI i XII, które były w całości poświęcone polskiej emigra-

cji w XVIII–XX wieku (t. XI) oraz problemom historii politycznej i wojskowo-

ści w pierwszej połowie XX wieku (t. XII). Wszystkie artykuły, recenzje i mate-

riały są recenzowane na zasadach pełnej anonimowości. Od tomu XIV przyjęto 

obowiązujące zasady wydawania czasopism naukowych, nakazujące zamiesz-

czanie przy wszystkich artykułach wykazu wykorzystanej literatury, łącznie ze 

wskazaniem cyfrowego identyfikatora dokumentu, czyli DOI (digital object 

identifier).  

W oddawanym do rąk Czytelników tomie XVI „Zeszytów Historycznych” 

zastosowany został wyjątkowy układ treści, gdyż obok tradycyjnych części: Ar-

tykuły i rozprawy, Artykuły drobne i materiały, Artykuły recenzyjne i recenzje, 

wydzielony został, otwierający całość, dział „Trylogia” w tradycji historycznej  

i literackiej. Znalazły się w nim artykuły międzynarodowego zespołu badaczy  

(z Mołdawii, Polski i Ukrainy) interesujących się spuścizną literacką Henryka 

Sienkiewicza, tak silnie rzutującą na postawy wielu pokoleń Polaków. Wśród 

zamieszczonych tam siedemnastu artykułów znalazły się teksty z zakresu histo-

riografii, historii wojen i wojskowości, dziejów politycznych Rzeczypospolitej 

XVII wieku oraz tradycji literackiej. W dziale Artykuły i rozprawy znalazło się 

pięć artykułów, obejmujących szeroki zakres tematów, takich jak: Chrzest 

Mieszka I: przemiany opowieści, poprzez nowożytne Kontrowersje wokół zasady 

wyboru członków Komisji rządowych (debata parlamentarna: 24 X – 7 XI 1791 r.)  

i Wpływ kongresu wiedeńskiego na sytuację na ziemiach rumuńskich do roku 

1830, po czasy II wojny światowej w artykule Organizacja Polskich Sił Po-

wietrznych w Wielkiej Brytanii 1944–1945. W dziale Artykuły drobne i materiały 

znalazło się pięć artykułów, podejmujących problemy od czasów średniowiecza 

– Wczesnośredniowieczne grodziska na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. 

Zarys problematyki, po historię najnowszą – Rola sportu w życiu codziennym  

w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau oraz jego podobo-

zach, oraz odnoszące się do spojrzenia na dzisiejszą sfragistykę – Współczesne 

wizerunki napieczętne parafii częstochowskich. W tym dziale obok historii pol-

skiej znalazły się też tematy odnoszące się do historii Ameryki – Rebelianci 
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przeciw rebeliantom. Wewnętrzny konflikt Skonfederowanych Stanów Ameryki 

(1861–1865), i Afryki – Obraz „Innego” w pracy Kazimierza Nowaka „Rowe-

rem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931–1936” na 

przykładzie Konga Belgijskiego. W szczególnie ważnym dla czasopism nauko-

wych dziale Artykuły recenzyjne i recenzje znalazł się jeden artykuł recenzyjny  

i trzy recenzje, poświęcone polskim, białoruskim i litewskim pracom historycz-

nym, dotyczącym badań od średniowiecza po wiek XIX.  

W każdym z działów artykuły uszeregowane są według chronologii, zgodnie 

ze stosowaną od lat zasadą. Wszystkie artykuły z tego tomu cechuje solidny 

warsztat naukowy i krytyczne wykorzystanie źródeł historycznych. Szeroki za-

kres podejmowanej problematyki, tylko sporadycznie odwołującej się do historii 

regionalnej, powinien dać każdemu Czytelnikowi możliwość znalezienia intere-

sującego i inspirującego tematu. Obok zagadnień z historii politycznej, dominują-

cych w tym tomie, znalazły się również rozważania z zakresu historii kultury, na-

uki i gospodarki. W tej sytuacji redakcji wypada życzyć owocnej lektury i zapro-

sić do współpracy przy tworzeniu kolejnego tomu „Zeszytów Historycznych”. 

  

Redakcja 
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Євген СІНКЕВИЧ  

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Миколаїв 

«Трилогія» Генрика Сенкевича в польській  

і українській історіографії 

Втративши державність наприкінці ХУІІІ ст. поляки відчайдушно 

намагалися її повернути під час невдалих спроб повстань Листопадового 

1830 р. і Січневого 1863–1864 рр. Невдачі радикалізували частину 

суспільства, інша ж навпаки – намагалася пристосуватися до обставин  

і відшукати легальні шляхи покращення становища (так звані 

«станьчики»). І дійсно, на польських теренах зайнятих австрійцями можна 

було скористатися з проголошеного принципу культурно-національної 

автономії, наслідком чого стало запровадження кафедр історії Польщі 

спочатку в Ягеллонському, а згодом і Львівському університетах. 

Відбувалася поступова полонізація й інших кафедр цих університетів.  

У другій половині ХІХ ст. в середовищі польських істориків в якості 

основної методології утвердився позитивізм. Ця методологія була свого 

роду відповіддю на поразку Січневого повстання. Позитивізм середини 

XIX століття був якісно відмінним від просвітництва попередньої доби  

з огляду на прогрес науки, суспільний розвиток і ті проблеми, які перед 

ним стояли. Ідеологія позитивізму і запити технічного прогресу 

створювали сприятливі умови для розвитку наукової думки. Разом із тим, 

необхідно враховувати, що історична наука у ХІХ столітті носила 

елітарний характер і тому, щоб донести свої ідеї та думки до пересічного 

обивателя вчені зачасти вдавалися до публіцистики та літературної 

творчості. Маємо відзначити, що для народу, позбавленого незалежності, 

література була і надалі залишалася своєрідною моральною серцевиною. 

Власне в літературі наступили найважливіші переміни. Їх наслідком і стала 

поява на польському літературному небосхилі Генріка Сенкевича. 

Його трилогія принесла йому популярність не тільки на польських 

теренах, але й далеко поза їх межами. Всі три романи були написані  

http://dx.doi.org/10.16926/zh.2017.16.01
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у 1880-х роках, коли посилилася насильницька русифікація. В своїй 

“Трилогії” Г. Сенкевич показав складні часи польської історії. Разом із 

тим, цей твір покликаний був зміцнити в душах поляків переконання, що 

державність буде відроджено. Письменнику вдалося зобразити картину 

яскравого минулого, розкрити особливості національного життя. З одного 

боку Г. Сенкевич зобразив ключові історичні події: повстання під 

проводом Б. Хмельницького; шведську навалу; турецьку агресію –  

з іншого, з певною долею авторського вимислу, зобразив колоритні постаті 

своїх героїв. Перед тим як розпочати роботу над “Трилогією” Г. Сенкевич 

активно опрацьовував матеріал у бібліотеках та архівах, а також 

консультувався з провідними істориками. Варто тут пригадати приязнь, яка 

поєднувала Генріка Сенкевича із Станіславом Смолькою. Знайомство 

сягало ще 1874 року, але тісна співпраця між ними розпочалася вже від 

1881 року, коли С. Смолька очолив літературний відділ “Часу”. В свою 

чергу Г. Сєнкевич став на чолі редакції варшавського “Слова”. Додамо, що 

дружба історика з письменником обумовила прем’єрний друк на шпальтах 

“Часу” “Трилогії” (1883–1888) Г. Сєнкевича, а також інших його творів. 

Двоє зустрічалися часто в Кракові та Закопаному, а також у 1886 році  

в Римі, де C. Смолька залагодив письменникові побут
1
. 

Якщо вести мову про перший роман “Трилогії”, то значний вплив на 

широкий загал та бачення особистості гетьмана Б. Хмельницького 

поляками справив саме твір Г. Сенкевича “Вогнем і мечем”. Цей феномен 

не раз ставав предметом окремих досліджень у польській та українській 

історіографії
2
.  

Дуже надовго ставлення українців до творчості Г. Сенкевича і зокрема 

до його роману “Вогнем і мечем” визначила стаття Володимира 

Боніфатійовича Антоновича “Польско-русские отношения XVІІ в.  

в современной польской призме (По поводу повести Г. Сенкевича “Огнем 

и мечом”)”, що була надрукована в “Киевской старине” у травні 1885 р., 

майже одразу по завершенні публікації роману. До твору Г. Сенкевича 

український історик підійшов насамперед з фахових позицій. Він одразу  

ж зазначив, що в романі практично немає відступів від історичного 

фактажу, але багато шкодить тенденційність висвітлення фактів. Попри цю 

тенденційність, В. Антоновича прикро вразило те, що «Вогнем і мечем» 

зустрів такі захоплені відгуки з боку польської громадськості: різноманітні 

костюмовані вистави, бурхливі святкування, прийоми на честь 

                                                 
1  R. Kołodziejczyk, Historyk i jego bohater. Wstęp, [w:] S. Smolka, Polityka Lubeckiego przed 

powstaniem listopadowym, t. 1, Warszawa 1983–1984, c. 8. 
2  Є.Г. Сінкевич, Постать Богдана Хмельницького в польській історіографії кінця ХІХ–ХХ 

століть, „Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних 

досліджень. Харківський історіографічний збірник”, за ред. С. Посохова, Харків 2003, 

Вип. 6, с. 63. 
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письменника тощо. Далі В. Антонович, який з гучним скандалом колись 

порвав стосунки зі своїм польським минулим та перейшов до українського 

“хлопоманства”, вдався до критики роману Г. Сенкевича (в романі показані 

дійсні факти, але через тенденційність та упередженість, спотворено 

історичну реальність). Він також зазначив низку неточностей, яких 

припустився автор в топоніміці тощо. 

11 листопада 1918 року було проголошено відновлення державності 

поляків. Боротьба з сусідами за кордони увінчалася успіхом і дещо на 

другий план відсунула питання оспівування давніх героїв і виховання 

населення на колишніх звитягах. Достатньо рішуче дане питання підняв  

у своїх дослідженнях учень Людвика Кубалі польський історик 

єврейського походження Ольгерд Ґурка. Центральне місце в працях  

О. Ґурки займала проблема переоцінки історичних уявлень про період 

польсько–козацьких війн середини ХVII століття, що склалися в польській 

історіографії і в свідомості широкого суспільного загалу в міжвоєнний 

період, як першочерговий чинник у формуванні сучасної йому історичної 

свідомості. Він визначив впливи образів минулого, навіяних романом 

Генріка Сенкевича “Ogniem i mieczem”, зазначав, що “образ, накинутий 

цілому польському народові 50 років тому, так геніально і постійно діючою 

силою, є вирішальним для нашого відчуття минулого більше, аніж всі 

університетські кафедри разом взяті”. Сенкевичівські картини минулого 

через процес шкільного виховання безпосередньо впливали на формування 

історичних уявлень поколінь поляків і, вкоренившись у свідомості, 

транслювалися на саму історичну науку. Однією з безпосередніх причин 

такого стану речей О. Ґурка бачив у формуванні польської історіографії 

всього попереднього бездержавного періоду з огляду на практичні цілі 

виховання патріотизму. З таких позицій у польському суспільстві, 

шкільництві та історичній науці був сприйнятий роман Г. Сенкевича 

“Вогнем і мечем”, що розглядався як засіб для “зміцнення сердець”. Із 

відновленням польської державності постала проблема зміни попередніх 

уявлень та цілей, що за нових реалій існування уже не мали застосування. 

Попри негативний вплив художніх образів Г. Сенкевича таку ж роль, на 

думку О. Ґурки, відігравали і праці польського історика Людвіка Кубалі, що 

носили емоційно забарвлений характер суб’єктивних ідей автора
3
. 

Такі погляди О. Ґурки викликали і продовжують викликати бурхливу 

реакцію як з боку широких кіл громадськості, так і з боку польських 

професійних істориків
4
. Останні поставили під сумнів висновки дослідника 

                                                 
3  O. Górka, „Ogniem i mieczem” a rzeczywistość historyczna, Warszawa, 1934, s. 213; S. Zakrzew-

ski, „Ogniem i mieczem” Sienkiewicza w świetle krytyki historycznej, [w:] W obronie „Ogniem  

i mieczem”. Polemiki z Olgierdem Górką. Wybór tekstów, wstęp i oprac. H. Kosętka, Kraków 2006. 
4  Z. Lasocki, „Ogniem i mieczem” w świetle rewelacyj d-ra Górki, Kraków 1934, s. 14; W. Ko-

nopczyński, Fotomontaż historyczny, [w:] W obronie „Ogniem i mieczem”. Polemiki z Olgier-



18 Євген СІНКЕВИЧ 

і звинуватили його у вибірковому використанні історичних фактів та 

викривленому їх висвітленні
5
. Полеміка між опонентами поступово 

переходила межі наукової дискусії і нерідко набувала різкого 

особистісного характеру. 

Необхідно зазначити, що голос О. Ґуркі виражав не тільки індивідуальний 

погляд автора, але був у фарватері урядового табору і то в двох напрямках:  

1) через підкреслення тези, що Польща здобула незалежність власним, так 

званим “легіоновим” зусиллям, 2) реабілітував погляди краківської школи – 

проголошуючи необхідність сильної влади
6
. Полеміка з концепцією О. Ґуркі, 

яку провадило багато вчених (В. Конопчинський, С. Закшевський), показала 

як далеко був загал польських істориків від нового бачення історичного 

процесу, як важко було відійти від специфічних поглядів і розв‘язати 

проблему давньої Речі Посполитої та її занепаду
7
. 

Маємо зазначити, що українські історики, за винятком окремих 

сюжетів, недостатньо місця відводять «Трилогії». Так в замітці О. Яся, що 

носить енциклопедичний характер лиш побіжно вказується на “Трилогію”, 

як одне з найбільших досягнень у творчості польського літератора
8
.  

В цьому контексті більшої ваги для нас має доробок не фахового історика 

М. Васьківа “Світло і тіні Генріка Сенкевича. “Вогнем і мечем”: 

                                                 
dem Górką. Wybór tekstów, wstęp i oprac. H. Kosętka, Kraków 2006, s. 96–99; M. Kukiel, 

„Ogniem i mieczem” a odwracana rzeczywistość dziejowa, [w:] W obronie „Ogniem i mie-

czem”. Polemiki z Olgierdem Górką. Wybór tekstów, wstęp i oprac. H. Kosętka, Kraków 2006, 

s. 90–9.; W. Tomkiewicz, Wartości historyczne „Ogniem i mieczem”, [w:] W obronie „Ogniem 

i mieczem”. Polemiki z Olgierdem Górką. Wybór tekstów, wstęp i oprac. H. Kosętka, Kraków 

2006, s. 141–168; S. Zakrzewski, „Ogniem i mieczem” Sienkiewicza w świetle krytyki histo-

rycznej, [w:] W obronie „Ogniem i meczem”. Polemiki z Olgierdem Górką. Wybór tekstów, 

wstęp i oprac. H. Kosętka, Kraków 2006, s. 63–87. 
5  P. Żbikowski, Powstanie Chmielnickiego w „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza, [w:] 

Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie, pod red. K. Prusa, Rzeszów 1995, 

s. 325–356; W. Pęksa, Prawo w uniwersałach hetmanów kozackich – uniwersały Bohdana 

Chmielnickiego w latach 1648–1654, [w:] Krakowskie studia z historii państwa i prawa, pod 

red. W.Uruszczaka i D. Malec, Kraków 2004, s. 79–87; Relacje wojenne z pierwszych lat walk 

polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu „Ogniem i mieczem” 1648–1651, 

oprac. M. Nagielski, Warszawa 1999, s. 430; A. Borowiak, Kozaczyna w przededniu powstania 

Bohdana Chmielnickiego (1635–1648), [w:] Epoka „Ogniem i mieczem” we współczesnych ba-

daniach historycznych. Zbiór studiów, pod red. M. Nagielskiego, Warszawa 2000, s. 25–44;  

M. Nagielski, Epoka „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza a reczywistość historyczna doby 

powstania Bohdana Chmielnickiego, „Ostródzki Przegląd Historyczny”, t. 1, 2005, s. 87–104. 
6  A. Czołowski, Rzeczywistość historyczna d-ra Olgierda Górki, „Ilustrowany Kurjer Codzien-

ny”, nr. 22. / dodatek: Kurjer Literacko–Naukowy 22.01.1934, nr. 4, s. III–V. 
7  J. Dutkiewicz, К. Śreniowska, Zarys historii historiografii polskiej, cz. 3: 1900–1939, Łódź 

1959, s. 278. 
8  О. Ясь, Сенкевич Генрик // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В.А. Смолій 

(голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. – К. : Наук. думка, 2012. – Т. 9 : 

Прил. – С. – С. 532. 

http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1290-5/978-966-00-1290-5.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
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антиукраїнський роман чи твір для “зміцнення сердець”?”
9
 Творчість Г. 

Сенкевича в більшій мірі цікавить філологів. Так Р. Радишевський 

розглянув не тільки літературні прийоми якими послуговувався автор, але 

й зображення ним історичного тла на якому відбуваються події
10

.  

В. Марценішко зосередила увагу на типологічних паралелях в сюжетно–

композиційних побудовах трилогій М. Старицького «Богдан 

Хмельницький» і в романі Г. Сенкевича «Вогнем і мечем» 
11

. Розглянули 

філологи й питання використання Г. Сенкевичем слів іншомовного 

походження
12

. 

Таким чином, якщо польські історики достатньо плідно досліджували  

і продовжують вивчати творчість Генріка Сенкевича та її вплив на 

суспільну думку, то українські історики звертаються до сюжетів 

«Трилогії» достатньо побіжно.  
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Trylogia Henryka Sienkiewicza w polskiej i ukraińskiej  

historiografii 

Streszczenie 

W drugiej połowie XIX wieku powstała klasyczna historiografia polska. Mając możliwość 

utworzenia katedry Historii Polski na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później na Uniwersytecie 

Lwowskim, polscy historycy pragnęli odzwierciedlić rozwój dziejowy narodu polskiego. Jednak to 

twórczość literacka zajmowała szczególne miejsce. Dla narodu pozbawionego państwowości stała 

się ona osobliwym moralnym rdzeniem. Właściwie w nim nastąpiły najważniejsze zmiany. Ich 

konsekwencją było pojawienie się literatury Henryka Sienkiewicza. Jego Trylogia przyniosła mu 

popularność nie tylko na ziemiach polskich, ale także poza ich granicami. Dziełem zainteresowała 

się historiografia polska, natomiast na Ukrainie zwróciła uwagę przede wszystkim filologów. 

Słowa kluczowe: Henryk Sienkiewicz, Trylogia, historiografia. 
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The Trilogy by Henryk Sienkiewicz in Polish and Ukrainian  

historiography 

Summary 

The classic Polish historiography was formed in the second half of the nineteenth century. Having 

the opportunity to form the department of History of Poland at the Jagiellonian University, and later at 

the University of Lviv, Polish historians set out to show the historical development of the Polish nation. 

However, a special place was taken by literary works. For the people deprived of statehood, literature 

became a kind of moral core. Actually major changes occurred in it. The emergence of Henryk Sien-

kiewicz on the Polish literary horizon was a result of those changes. His Trilogy brought him fame not 

only on Polish territory, but also far beyond. The writer’s work has found full enough display in Polish 

historiography, while in Ukraine, the Trilogy interested mainly philologists. 

Keywords: Henryk Sienkiewicz, the Trilogy, historiography. 
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Powieść historyczna może być złą lub dobrą, fałszywą lub prawdziwą, zależnie od talen-

tu albo moralnych podstaw autora; ale narkotykiem upajającym nie jest więcej od każdej 

innej powieści, od poezji, od sztuki w ogóle. Ze stanowiska utylitarnego łatwiej by było 

dowieść licznych pożytków wypływających z powieści historycznej. Pojedynczemu 

człowiekowi wychodzi zawsze na korzyść rozważanie swej przeszłości. Ona wyjaśnia 

mu liczne zjawiska czasu teraźniejszego; uczy go patrzeć genetycznie na siebie i dostar-

cza wskazówek na przyszłość; uczy niechać zadań, którym nie sprosta, a podejmować 

odpowiednie. Jeszcze jaśniejsze światło rzucić może obrachunek z przeszłością, gdy 

chodzi o całe społeczeństwo. Czym są w ogóle dzieje ludzkości i poszczególnych jej ga-

łęzi? Historią upadków i odrodzeń. Zbytecznym byłoby mówić, ile z rozwagi nad tym fa-

lowaniem życia może wypłynąć otuchy. Do wszystkiego napoju można dodać narkotyku, 

ale nie idzie za tym, żeby nie było napojów pokrzepiających. 

Powieść historyczna maluje zarówno dodatnie, jak i ujemne strony przeszłości, a tym, 

którzy bez znajomości dziejów, na miarę innych powtarzają, że tak nie jest, że autor zaw-

sze otacza nimbem daną epokę, choćby dlatego, że ją wybrał i poczytuje za swoją – 

można by opowiedzieć historię o Panurgowym stadzie.  

Henryk Sienkiewicz1 

Powieść historyczna to utwór narracyjny, którego konstrukcja uwzględnia 

dwie podstawowe płaszczyzny: fabułę historyczną oraz fabułę literacką. Zatem 

należy pamiętać, że dzieło jest wynikiem kompozycji artystycznej autora, wy-

tworem jego fantazji, strukturą – jedynie z elementami historycznymi. Polscy 

powieściopisarze w dziewiętnastym stuleciu nadawali tego typu utworom jesz-

cze jeden aspekt
2
. Po rozbiorach utwory literackie o tematyce historycznej 

                                                 
1  H. Sienkiewicz, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. 45: Szkice literackie, Warszawa 1951, s. 122 i n. 
2  Kazimierz Jarochowski w 1880 r. podkreślił, że „powieść historyczna jest i potrzebuje być  

w literaturze innych narodów tylko płodem kompozycji i fantazji artystycznej, w naszej jest 

http://dx.doi.org/10.16926/zh.2017.16.02
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utrzymywały bowiem oraz rozwijały świadomość narodową społeczeństwa. To 

one umożliwiały poznanie „najświetniejszych Narodu epok”, gdyż „kiedy się do-

wiemy, żeśmy byli niegdyś możnymi i świetnymi, znowu być nimi zechcemy”
3
.  

Studia nad spuścizną literacką poszczególnych pisarzy należą niewątpliwie 

do historyków literatury. Jednak niektóre z dzieł literackich (oczywiście te, które 

przedstawiały dzieje w formie literackiej) zostały poddane krytycznej analizie 

przez historyków. Takie analizy były sporadyczne oraz bardzo często nie miały 

charakteru rozpraw naukowych
4
. Stefan M. Kuczyński podkreślił, że  

nasi historycy – i poprzedniego, i obecnego stulecia – nie poddawali analizie krytycznej 

dzieł każdego pisarza polskiego, który obrazował dzieje w formie artystycznoliterackiej. 

Przed Sienkiewiczem takie wyróżnienie stało się udziałem chyba tylko Kraszewskiego, 

którego powieści historyczne rozpatrywało i oceniało zbiorowo pięciu wybitnych uczo-

nych, mianowicie czterech historyków: Tadeusz Korzon, Michał Bobrzyński, Kazimierz 

Jarochowski i Władysław Smoleński, a nadto badacz literatury i filolog – Władysław 

Nehring5.  

Tak więc obok Kraszewskiego to Sienkiewicz jest tym autorem powieśc i 

historycznych, którym – przede wszystkim – zainteresowali się zawodowi hi-

storycy
6
. 

S.M. Kuczyński uznał, że  

potęga Sienkiewiczowskiego talentu, świadoma chęć wielkiego pisarza, by przez swe 

utwory pouczyć i upatriotycznić naród, a nawet przez spopularyzowanie prawdy dziejo-

wej objaśnić i uzupełnić naukę historyczną, sprawiły, że stał się nie tylko najpoczytniej-

szym autorem polskim, ale także, w pewnym sensie, bardziej niż jego poprzednicy, na-

uczycielem historii7.  

Stąd też zaczęto zadawać pytanie: na ile historyczna strona Sienkiewiczow-

skich powieści zgodna jest z rzeczywistością historyczną? A na to pytanie mogli 

odpowiedzieć jedynie zawodowi historycy
8
. Jednym z tych historyków pol-

                                                 
obok tego czymś więcej” – Książka jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalno-

ści literackiej J.I. Kraszewskiego, Warszawa 1880, s. 206. 
3  J.U. Niemcewicz, Śpiewy historyczne, Warszawa 1816, s. 5. Zob.: T. Bujnicki, Światopogląd  

i poetyka. Szkice o powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza, Rzeszów 1998; Z. Rola, 

Nie można żyć w bajce, [w:] L. Ludorowski, Sienkiewiczowskie fascynacje Marcelego Kosma-

na, Lublin 2005, s. 79–81. 
4  S.M. Kuczyński, Sienkiewicz a współczesna historiografia polska, [w:] Henryk Sienkiewicz – 

twórczość i recepcja światowa. Materiały konferencji naukowej listopad 1966, red. A. Pioru-

nowa i K. Wyka, Kraków 1968, s. 119. 
5  Ibidem, s. 119. 
6  A. Kersten, Sienkiewicz – „Potop” – historia, Warszawa 1974. 
7  M. Kosman, Informacje bibliograficzne, [w:] idem, Na tropach bohaterów Trylogii, Warszawa 

1986, s. 427–429; S.M. Kuczyński, op. cit., s. 120–121. 
8  S.M. Kuczyński, op. cit., s. 119. Zob.: J. Topolski, Od Achillesa do Béatrice de Planissolles. 

Zarys historii historiografii, Warszawa 1998, s. 108; idem, Jak się pisze i rozumie historię. Ta-

jemnice narracji historycznej, Warszawa 1998, s. 6; idem, Metodologia historii, Warszawa 

1984, s. 96–97. 
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skich
9
, który poprzez swoje badania postanowił odpowiedzieć na tak zadane py-

tania, jest Marceli Kosman
10

. 

Należy z całą świadomością podkreślić, że w przypadku M. Kosmana wybór 

tematyki sienkiewiczowskiej nie był przypadkowy. H. Sienkiewicz fascynował 

bowiem tegoż badacza od lat młodzieńczych. Jako nastolatek wierzył, że Trylo-

gia stanowi opis zgodny z prawdą historyczną. Jednak wraz ze wzrostem świa-

domości historycznej słabła jego wiara w niepodważalną prawdę narracji Sien-

kiewiczowskiej
11

. M. Kosman wspominał, że jako „niespełna dwudziestolatek 

podczas studiów chciał na własny użytek poznać owo źdźbło prawdy związane  

z pierwowzorami ulubionych od dzieciństwa bohaterów literackich”
12

. Badania te 

prowadził w tajemnicy przed mistrzem (profesorem Henrykiem Łowmiańskim), 

„aby nie budzić jego obaw, że [jako – uzup. A.C.-H.] popularyzator historii od-

dali się od prawdziwej nauki. Obawy jednak nie były uzasadnione”
13

. Z czasem 

owe zainteresowania zaowocowały cyklem artykułów (zapoczątkowanych przez 

esej pt. Państwo Wołodyjowscy w powieści i w historii) publikowanych przede 

wszystkim na łamach miesięcznika „Mówią Wieki” i krakowskiego „Przekroju”
14

. 

Rok 1966 był zarazem 120 rocznicą urodzin Henryka Sienkiewicza i 50- 

-leciem jego śmierci. Dlatego też Alina Nofer-Ładykowa nazwała go rokiem 

                                                 
9  S.M. Kuczyński, op. cit., s. 119–139. Zob. A. Nofer-Ładykowa, Piśmiennictwo o Sienkiewiczu 

w latach 1945–1966, [w:] Henryk Sienkiewicz…, s. 477–534. 
10  A. Chodubski, De litteris meritus Profesora Marcelego Kosmana, [w:] Przez Kresy i historię 

po obrzeża polityki: Profesorowi Marcelemu Kosmanowi w półwiecze pracy naukowej, red.  

I. Hofman i W. Maguś, Toruń 2011, s. 13–27; K. Pająk, J. Załubski, Jubilat, [w:] U schyłku ty-

siąclecia, Księga pamiątkowa z okazji sześćdziesięciolecia urodzin Profesora Marcelego Kos-

mana, Poznań 2001, s. 9–13; J. Panek, Marceli Kosman – historyk zainspirowany Sienkiewi-

czem, [w:] Przez Kresy…, s. 28; Prof. dr hab. Marceli Kosman, polski historyk, profesor nauk 

humanistycznych, nauczyciel akademicki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

http://www.snpl.lt/Rocznik/16/R.16.438–441.pdf [dostęp: 26.02.2017]; J. Załubski, Słowo  

o Jubilacie, [w:] Przeszłość odległa i bliska. Marcelemu Kosmanowi w sześćdziesiątą rocznicę 

urodzin, Poznań 2000, s. 9–12. Zob. też: Kosman Marceli Stanisław, [w:] Współcześni uczeni 

polscy. Słownik biograficzny, t. 2: H–Ł, Warszawa 1999, s. 425; Kosman Marceli, [w:] Złota 

Księga Nauk Humanistycznych, Gliwice 2004, s. 175–176. 
11  M. Kosman, Od autora, [w:] idem, Henryka Sienkiewicza wizja Polski wspaniałej. Studia  

i szkice, Poznań 1999, s. 5; J. Załubski, Profesor Marceli Kosman kończy 60 lat, [w:] L. Ludo-

rowski, Sienkiewiczowskie fascynacje..., s. 34–35; Z. Bosacki, Uczyć patrzenia w przyszłość, 

[w:] L. Ludorowski, Sienkiewiczowskie fascynacje..., s. 56; M. Zaradniak, Żeglując przez histo-

rię, [w:] L. Ludorowski, Sienkiewiczowskie fascynacje..., s. 66; E. Podolska, Detektyw na tro-

pie, [w:] L. Ludorowski, Sienkiewiczowskie fascynacje..., s. 77. 
12  M. Kosman, Od autora…, s. 5. 
13  J. Załubski, Profesor Marceli Kosman…, s. 35. 
14  M. Kosman, Od autora…, s. 5. Zob. L. Ludorowski, Wstęp, [w:] idem, Sienkiewiczowskie fa-

scynacje…, s. 7; E. Podolska, op. cit., s. 77. Zob. Bibliografia publikacji Marcelego Kosmana 

za lata 1963–2000. Zestawiła Ż. Polowczyk, [w:] Przeszłość odległa i bliska…, s. 15–49; Bi-

bliografia publikacji Sienkiewiczowskich Marcelego Kosmana za lata 1964–2005, [w:] L. Lu-

dorowski, Sienkiewiczowskie fascynacje…, s. 134–139. 
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Sienkiewiczowskim. Rok 1966 przyniósł liczne sesje naukowe, obchody roczni-

cowe oraz publikacje poświęcone temuż pisarzowi
15

. W konwencję obchodów 

rocznicowych wpisuje się również książka M. Kosmana (gdyż wydana została w 

1966 roku) pt. Na tropach bohaterów „Trylogii”. Należy jednak podkreślić, że 

praca ta to jedynie książkowe wydanie artykułów publikowanych dotąd w prasie
16

. 

Książka doczekała się sześciu wydań (1966, 1975, 1985, 1966, 1995, 2016). 

Pierwsze zmiany wprowadził autor już w wydaniu drugim. Kontynuował je w wy-

daniu trzecim, by w wydaniu czwartym przedstawić czytelnikowi tekst znacznie po-

szerzony. Wprowadzono bowiem „szkice dotyczące wybitnych uczestników wyda-

rzeń z połowy XVII wieku, występujących w Trylogii na pierwszym planie, choć 

niekiedy w kilku tylko – za to znaczących – scenach”. Czwarte wydanie uzupełnio-

ne zostało o rozdziały poświęcone Pawłowi Sapieże, Jerzemu Lubomirskiemu, So-

biepanowi Zamoyskiemu oraz Janowi III Sobieskiemu. Należy podkreślić, że mimo 

owych uzupełnień książka uwzględnia stan badań z „określonego czasu, na nowsze 

ustalenia zwracamy uwagę poprzez rozbudowane informacje bibliograficzne”
17

. 

Piąte wydanie zostało opublikowane „znacznie skrócone, ale za to w ładnej 

szacie graficznej”. Stanowi ono jednak drugą część „trylogii” autorstwa M. Ko-

smana. „Trylogii”, która została zapoczątkowana pracą Na tropach bohaterów 

„Krzyżaków”
18

, a zakończona tomem Na tropach bohaterów „Quo vadis”
19

. 

Trylogii poświęcił M. Kosman również wiele artykułów
20

. Ich zwieńczeniem 

jest pierwsza część pracy zatytułowanej: Henryka Sienkiewicz wizja Polski 

wspaniałej
21

, która stanowi książkowe wydanie wcześniej już opublikowanych 

tekstów, oraz monografia „Ogniem i mieczem” – prawda i legenda
22

. 

W przekonaniu M. Kosmana, Trylogia jest w Polsce „trwałym bestsellerem” 

– była nim bowiem już od chwili opublikowania pierwszego odcinka (2 maja 

1883) na łamach warszawskiego dziennika „Słowo” oraz (3 maja 1883) krakow-

skiego „Czasu”
23

. Historyk pisał:  

Warszawa po prostu szalała. W tym czasie zaprosili Sienkiewicza Gebethnerowie. Przy-

jechał on pod wieczór i idzie do nich. Po drodze, przed redakcją „Słowa” widzi tłumy, 

panowie, panie, baby, chłopy, stójkowi. Sienkiewicz myślał, że to pewnie rewizja. Nie! 

to byli ludzie czekający na ukazanie się „Słowa” z Ogniem i mieczem w felietonie24.  

                                                 
15  A. Nofer-Ładykowa, op. cit., s. 505–507. 
16  Ibidem, s. 505, 507, 532. Zob.: M. Kosman, Na tropach bohaterów Trylogii, Warszawa 1966. 
17  M. Kosman, Informacje bibliograficzne…, s. 413. Zob.: L. Ludorowski, Wstęp…, s. 7. 
18  M. Kosman, Na tropach bohaterów „Krzyżaków”, Warszawa 1995. 
19  Idem, Na tropach bohaterów „Quo vadis”, Warszawa 1998. 
20  Bibliografia publikacji Marcelego Kosmana za lata 1963–2000…, s. 15–49; Bibliografia pu-

blikacji Sienkiewiczowskich Marcelego Kosmana za lata 1964–2005…, s. 134–139.  
21  M. Kosman, Henryka Sienkiewicza. Wizja Polski wspaniałej. 
22  Idem, „Ogniem i mieczem” – prawda i legenda, Poznań 1999. 
23  Idem, Ogniem i mieczem. Historia – powieść – film – polityka, [w:] idem, Henryk Sienkie-

wicz…, s. 44. 
24  Idem, Wieczny bestseller, [w:] idem, Na tropach bohaterów Trylogii…, s. 395. 
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M. Kosman uznał, że H. Sienkiewicz był zaskoczony tak dużą popularnością 

swojej powieści. Początkowo pisał ją bowiem „bez przywiązywania do niej 

większej wagi, ale wnet zapalił się sam do swej pracy”
25

. 

M. Kosman podkreślił, że Trylogia to historia wojenna, dla zobrazowania 

której wykorzystał H. Sienkiewicz szerokie tło obyczajowe. Stąd też odnajdzie-

my w powieści różne aspekty życia stanu szlacheckiego. Przede wszystkim wąt-

ki przygodowo-romansowe, powiązane z losami dowódców szczebla średniego, 

„w ramach kampanii do samodzielnych akcji”. Postawiona teza skłoniła history-

ka do postawienia pytania: „czy takie spojrzenie nie zawęża obrazu dziejów 

Rzeczypospolitej i nie czyni go zbyt jednostronnym?”. Na postawione pytanie 

M. Kosman odpowiadał: 

trzeba powiedzieć, że nie, zwłaszcza że trudno wymagać od beletrystyki, by stanowiła 

pełny podręcznikowy obraz; chodzi natomiast o to, by nie wtłaczała w zbyt wąskie kory-

to, oddalała od rzeczywistości. Otóż w naszym przekonaniu historia szeroką falą płynie 

poprzez karty powieści, choć nierównomiernie: w jakimś sensie zaściankowe pozostaje 

jeszcze Ogniem i mieczem, talent i doświadczenie splatają się ze sobą w Potopie, a to 

ostatnie pozwala autorowi wyjść obronną ręką, mimo widocznego zmęczenia twórczego, 

również w Panu Wołodyjowskim. Porównanie z innymi wielkimi osiągnięciami beletry-

styki historycznej – polskiej i światowej – pozwoliłoby, jak sądzę, wykazać zasadność 

sformułowanej […] opinii26. 

M. Kosman zaakcentował bardzo emocjonalny stosunek H. Sienkiewicza do 

bohaterów Trylogii. Pisał, że byli oni nie tylko „osobistymi przyjaciółmi” po-

wieściopisarza
27

, ale i wielu Polaków. Dlatego też na trwałe zagościli w wielu 

polskich domach
28

. M. Kosman uznał, że to właśnie H. Sienkiewicz „ugruntował 

mniemanie o szlachetnym Janie Kazimierzu, Ludwice Marii, Czarnieckim, Kor-

deckim. On zarekomendował patriotów – Pawła Sapiehę, a także prymasa i in-

nych magnatów, którzy się udali wraz z monarchą na Śląsk. Ludzie ci mają 

wszelkie cechy pozytywne […] i najczęściej są oceniani zbyt wysoko”
29

. Jednak 

to nie wymienione powyżej wielkie postacie z zapartym tchem śledzili czytelni-

cy. Ci bowiem upodobali sobie m.in.: Skrzetuskiego, Bohuna, Zagłobę oraz Ma-

łego Rycerza
30

. Dlatego też, „gdy Podbipiętę zabito, to cała Polska żałowała i pi-

sała z wyrzutem do autora, że pozwolił zginąć tak zacnemu rycerzowi”
31

. 

Entuzjazm czytelników wpłynął również na objętość dzieła. To właśnie czy-

telnicy sprawili, „iż «wielka powieść» – jak autor początkowo określił utwór za-

tytułowany Wilcze gniazdo – rozrosła się do czterech tomów, zmieniła się  

                                                 
25  Ibidem, s. 395. 
26  Idem, Historia w Trylogii…, s. 88–89. 
27 M. Szymański, Bohaterowie muszą żyć, [w:] L. Ludorowski, Sienkiewiczowskie fascynacje…, 

s. 69. 
28  M. Kosman, Boje o Skrzetuskiego, [w:] idem, Henryka Sienkiewicza…, s. 64.  
29  Idem, Wieczny bestseller…, s. 395–396. 
30  Ibidem, s. 396; idem, Boje o Skrzetuskiego…, s. 65. 
31  Idem, Wieczny bestseller…, s. 395; idem, Boje o Skrzetuskiego…, s. 65. 
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w Ogniem i mieczem i bez większej zwłoki została powiększona o Potop oraz 

Pana Wołodyjowskiego”
32

. M. Kosman podkreślił, że było to możliwe, gdyż 

zgodnie z ówczesnym zwyczajem owe dzieła książkowe były drukowane naj-

pierw na łamach prasy.  

Owszem – pisał historyk – miało miejsce pisanie na bieżąco i wprost wydzieranie auto-

rowi spod pióra kolejnych fragmentów, jakie stosownie dzieliły tekst na części drukujące 

do gazety – warszawskie „Słowo”, krakowski „Czas” i „Dziennik Poznański”. Autor pi-

sał, rzecz jasna, nie pod dyktando prasy, brał atoli pod uwagę jej oczekiwania i starał się 

– jeśli tylko mógł – zawczasu przygotować stosowny zapas tekstu. W przypadku Ogniem 

i mieczem miał gotowy pierwszy z czterech tomów i pracował nad drugim, zanim w dniu 

2 maja 1883 r. w „Słowie” i nazajutrz w „Czasie” ujrzały światło dzienne sceny w owego 

„dziwnego roku 1647”33. 

Zdaniem M. Kosmana, H. Sienkiewicz „czuł się właścicielem pomysłu arty-

stycznego” Trylogii. Dlatego też zirytowała go wiadomość, że „pewna egzalto-

wana dama” wyraziła chęć napisania powieści o Małym Rycerzu. Historyk ko-

mentował:  

prawda, podobne sytuacje zdarzają się, przykładem choćby Scarlett czy Złoto z Porto 

Bello – jednak wówczas, gdy twórcy oryginalnego pomysłu nie ma już pośród żywych. 

Sienkiewicz tymczasem mimo ustawicznych kłopotów ze zdrowiem miał się dobrze  

i w ciągu trzydziestu lat, jakie los mu jeszcze wyznaczył, oprócz ostatniej części wielkie-

go cyklu dane mu było jeszcze stworzyć Krzyżaków, Bez dogmatu, Rodzinę Połaniec-

kich, Quo vadis i W pustyni i w puszczy, nie mówiąc o listach z afrykańskiej wyprawy 

czy utworach mniej udanych (Na polu chwały, Legiony, Wiry)34. 

M. Kosman podkreślił, że Trylogii nie można traktować całościowo
35

. Po 

pierwsze, nie należy traktować tego dzieła „jako coś zwartego”. Niewątpliwie ze 

względu na objętość dzieła. Notabene Ogniem i mieczem początkowo przewi-

dywał autor na 60 felietonów. Zatem 3,5- krotnie mniej, niż wynosiła ostateczna 

objętość. Co więcej, Sienkiewicz nie myślał o pisaniu kontynuacji. Mimo to  

w wydaniu książkowym ukazało się 13 tomów. Najobszerniejsza druga część 

Trylogii liczyła ich 6. Część pierwsza liczyła ich 4, a trzecia 3
36

.  

Po drugie, H. Sienkiewicz w trakcie pisania dzieła „dojrzewał jako artysta  

i jako historyk, jeden z lepszych w swoich czasach znawców dziejów Rzeczypo-

spolitej w połowie wieku XVII”
37

. M. Kosman pisał:  

przystępując do pracy nad zbeletryzowanym obrazem wieku XVII […] Sienkiewicz miał 

za sobą piętnastolecie doświadczeń pisarskich, na które przypadł ogromny rozwój pisarza 

jako znawcy współczesności i przeszłości. Liczył 34 lata, kiedy zaś kończył Trylogię – 

był 42-latkiem i trzeba powiedzieć, że bodaj wówczas nastąpiła jego najbardziej znaczą-

                                                 
32  Idem, Boje o Skrzetuskiego…, s. 65. 
33  Ibidem. Zob.: idem, Wilcze gniazdo, [w:] idem, Na tropach bohaterów Trylogii…, s. 14. 
34  Idem, Boje o Skrzetuskiego…, s. 65. 
35  Idem, Ogniem i mieczem. Historia – powieść – film – polityka…, s. 46. 
36  Ibidem, s. 44. 
37  Ibidem, s. 54. 
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ca ewolucja wnętrza, uświadomił sobie bowiem ciężar własnej osobowości, fakt – że 

znalazł się w kręgu zainteresowania całego społeczeństwa, od mas ludowych po elitę in-

telektualną. Toteż niejedno przemyślał, sam zdecydowanie dojrzał jako znawca dziejów 

ojczystych i ich popularyzator38.  

W przekonaniu badacza, H. Sienkiewicz miał świadomość odpowiedzialno-

ści, jaka na nim ciąży. Dlatego też wielokrotnie poprawiał tekst.  

Zdaniem M. Kosmana, szczególna dbałość o detale charakteryzowała po-

czątkowy okres pracy nad powieścią. Zachowane z tego czasu karty z tekstem 

powieści zawierają liczne poprawki
39

. Były one wynikiem konsultowania kolej-

nych odcinków Ogniem i mieczem z żoną – Marią z Szetkiewiczów – oraz z wy-

branymi jej przyjaciółkami. Niewątpliwie zaangażowanie wszystkich dam było 

duże. Bardzo chętnie roztrząsały losy niektórych bohaterów powieści. Twierdzi-

ły nawet, że „zbyt dobrze dzieje się głównym bohaterom powieści: mimo tych 

ciągłych niebezpieczeństw nigdy żaden z nich nie ginie”. Być może właśnie te 

dyskusje wpłynęły na staranność oraz wewnętrzną zgodność narracji. 

M. Kosman uznał, że staranności z pierwszego okresu nie odnajdziemy  

w późniejszym czasie – gdy H. Sienkiewicz pisał powieść w podróży, gdy jeź-

dził z chorą żoną z uzdrowiska do uzdrowiska. Był to bowiem czas, w którym 

powstawała narracja niespójna. Zapewne była ona wynikiem braku kopii tekstu 

już wysłanego do redakcji. Należy jednak podkreślić, że nawet i w tym okresie 

pisarz starał się sumiennie przygotowywać rękopisy
40

. 

Poprawione przez H. Sienkiewicza teksty trafiały do redakcji. Również i na 

tym etapie powieściopisarz czuwał nad korektami. Interesował się m.in. przygo-

towaniem zawodowym osób je przeprowadzającymi. Z narracji M. Kosmana 

wynika jednak, że wydawnicza korekta wskazywała, iż Sienkiewiczowski tekst 

zawierał wiele błędów
41

. Co więcej, wnikliwy czytelnik odnajdzie ich w tekście 

drukowanym nadal całkiem sporo
42

.   

 Zdaniem M. Kosmana, należy wyróżnić „dwa oblicza” powieści i jej autora. 

                                                 
38  Idem, Historia w Trylogii…, s. 84–85. 
39  Idem, Ogniem i mieczem. Historia – powieść – film – polityka…, s. 54–55. Zob. H. Sienkie-

wicz, Listy, t. 1, cz. 1, wyd. J. Krzyżanowski i M. Bokszczanin, Warszawa 1977, s. 253 i n. 
40  M. Kosman, Wilcze gniazdo…, s. 17–18. 
41  M. Kosman podkreślił, że zdaniem Stanisława Lama „pan Sienkiewicz to niby czytał swoje korekty,  

a błędów to tyle zostawiał, że musiałem dwa razy po nim [poprawiać], aby te świństwa zecerskie nie 

pstrzyły takich cudowności” – ibidem, s. 18. Zob.: S. Lam, Życie wśród wielu, Warszawa 1968, s. 244. 
42  M. Kosman wymienia: „– Jakim sposobem ocalał Soroka po napaści na Wołmontowicze, skoro 

wyginęli tam wszyscy kompani i podkomendni Kmicica? 

–  Zagłoba początkowo ma na imię Jan, jako dziad jest Onufrym i… pozostaje nim do końca, gdy 

będąc znaczną personą, wyjeżdża do Chreptiowa. 

–  Jednego z pięciu braci Kurcewiczów, Jura, Helena pewnego razu nazywa Fedorem. 

–  Charłamp raz dowodzi petyhorską chorągwią komputu litewskiego, kiedy indziej zaś pułkiem 

dragońskim. Mirski porucznikuje w pancernej chorągwi hetmana, innym razem dowodzi całą 

husarią radziwiłłowską. 
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Jedno – pisał badacz – to wielka baśń o zmaganiach dobra i zła. Pierwsze reprezentuje 

Jeremi, ów wielki wódz, który porzucił prywatę i stał się czołowym obrońcą Rzeczypo-

spolitej; przy jego boku spotykamy szlachetnych rycerzy Skrzetuskiego, Podbipiętę, za-

cnego, choć niezbyt rozgarniętego Wołodyjowskiego i spryciarza-hulakę Zagłobę. Zło to 

Chmielnicki, który dla prywaty sprzymierzył się z odwiecznymi wrogami swego ludu – 

Tatarami; podobnie rzecz się ma z jego podkomendnymi, na przykład z Bohunem, którzy 

zresztą często są godni współczucia, bo osobiście nieszczęśliwi43. 

W drugim – H. Sienkiewicz został ukazany jako sumienny badacz i znawca 

opisywanej epoki. M. Kosman podkreślił, że pisarz przez kilka lat przygotowy-

wał się do pisania Trylogii. Historyk postawił wręcz hipotezę, że H. Sienkiewicz 

początkowo nie zdawał sobie nawet sprawy z poziomu owej wiedzy. Niewątpli-

wie uświadomił to sobie w trakcie lektury recenzowanych przez niego na łamach 

prasy warszawskiej prac, m.in.: Karola Szajnochy, Antoniego Józefa Rollego  

i Ludwika Kubali
44

.  

M. Kosman wielokrotnie podkreślał, że H. Sienkiewicz prowadził także do-

głębne kwerendy i znał podstawowy zasób źródeł drukowanych. Korzystał rów-

nież z rękopisów m.in. znajdujących się w Bibliotece Przeździeckich. W prze-

konaniu tegoż historyka, największą inspiracją dla H. Sienkiewicza była „Księga 

pamiętnicza kasztelana bieleckiego Jakuba Michałowskiego (1612–1663), obej-

mująca lata 1647–1655, wydana w 1864 r. przez Antoniego Zygmunta Helca  

w Krakowie. Niemal połowa zawartości tego opasłego tomu dotyczyła przeło-

mowego dla dziejów Rzeczypospolitej roku śmierci Władysława IV i objęcia 

tronu przez Jana Kazimierza”
45

. 

H. Sienkiewicz szukał w źródłach inspiracji. W Trylogii wykorzystywał za-

czerpnięte z nich fakty oraz postacie. Tak też było w przypadku Małego Ryce-

rza. M. Kosman zaakcentował, że dopóki pisarz nie przeczytał pracy A.J. Rolle-

go podejmującej tematykę zdrady kamienieckiej, czyli dopóki nie poznał dzie-

jów Jerzego i Krystyny (z Jeziorkowskich) Wołodyjowskich, dopóty z rozma-

chem planował historię Małego Rycerza z Hajduczkiem. Jednak znajomość źró-

deł zachwiała wyobrażenie H. Sienkiewicza o dalszych losach tych bohaterów. 

Pisarza opanowały bowiem wątpliwości, czy może lekceważyć informacje źró-

                                                 
–  Dla odbicia Heleny Wołodyjowski został wysłany z podjazdem przez księcia Jeremiego, a spo-

tykamy go przy Skrzetuskim na zgliszczach Rozłogów, gdy tymczasem ów podjazd wrócił do-

piero następnego dnia. 

–  Mały Rycerz udaje się z oświadczynami do Wodoktów w towarzystwie dwóch pacholików, 

tymczasem w drodze powrotnej jest przy nim tylko Syruć” – M. Kosman, Wilcze gniazdo…,  

s. 18–19. 
43  Idem, Pan na Łubniach i Wiśniowcu, [w:] idem, Na tropach bohaterów Trylogii…, s. 34–35. 
44  Idem, Informacje bibliograficzne…, s. 414 i n.; idem, Pod znakiem Mohorta – z dziejów kultury 

politycznej w XIX wieku, [w:] idem, Henryka Sienkiewicza wizja Polski wspaniałej…, s. 41; 

idem, Ogniem i mieczem. Historia – powieść – film – polityka…, s. 55; idem, Boje o Skrzetu-

skiego…, s. 67–68; idem, Twórca Trylogii i źródła historyczne, [w:] Henryk Sienkiewicz w kul-

turze polskiej, red. K. Stępnik i T. Bujnicki, Lubin 2007, s. 141–149. 
45  Idem, Twórca Trylogii i źródła historyczne…, s. 141–149. 
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dłowe. Powstały dylemat H. Sienkiewicz rozwiązał dzięki sugestii Stanisława 

Tarnowskiego, czyli autorytetu w zakresie literatury
46

. S. Tarnowski uznał bo-

wiem, że „Wołodyjowski należy tylko trochę do historii, jego żona wcale”
47

. 

Stanowisko S. Tarnowskiego spowodowało, że H. Sienkiewicz zrealizował swo-

je pierwotne założenia dotyczące tegoż wątku
48

. 

M. Kosman z całą świadomością podkreślał „specyficzny” stosunek pisarza 

do „prawdy o przeszłości […] przekazywanej przez źródła”. Historyk podkre-

ślał, że H. Sienkiewicz informacje źródłowe „przetwarzał na własne potrzeby”. 

Nie miał też „skrupułów”, gdy dysponował dwoma odmiennymi w treści źródła-

mi, by wybrać to, które odpowiadało jego wizji wydarzeń
49

. M. Kosman pisał:  

tak właśnie rzecz się miała z bitwą pod Machnówką. Nie miał zamiaru [H. Sienkiewicz – 

uzup. A.C.-H.] przeprowadzać analizy historiograficznej i rekonstruować faktu histo-

rycznego: wystarczył mu fakt źródłowy, choć nie był on jedyny. Dodajmy, że większość 

badaczy uważała – zresztą słusznie – że wspomnianej bitwy nie było, co potwierdził nie-

dawno w subtelnym wywodzie Alojzy Sajkowski, uznając zarazem, że Sienkiewicz miał 

podstawy do umieszczenia owej batalii w panteonie roku 164850.  

Tak nonszalancka postawa H. Sienkiewicza stanowiła punkt wyjścia dla 

rozważań M. Kosmana – znakomitego badacza, mistrza naukowej kwerendy. 

Zatem dociekliwego badacza, który odkrywa nieznane dokumenty, a w konse-

kwencji fakty pozwalające na wnikliwą interpretację wydarzeń zobrazowanych 

przez H. Sienkiewicza
51

.  

M. Kosman ma jednak świadomość ilości błędów, które wnikliwy czytelnik 

Trylogii może odnaleźć. Pisał bowiem: „a ileż jeszcze pozostaje do rozwiązania 

podobnych zagadek? Możemy sądzić, że niejedno pytanie doczeka się jeszcze – 

dzięki przypadkowym odkryciom archiwalnym – w przyszłości odpowiedzi”
52

. 

Dlatego też narracja M. Kosmana ma charakter analityczny. Stanowi konfronta-

cję tekstu Sienkiewicza z faktami historycznymi
53

. M. Kosman pisał:  

chciałem jednak dać […] okazję do konfrontacji z prawdą historyczną. Otóż Sienkiewicz 

nie tworzy fałszywego obrazu, ale daje obraz złudny. Kto dokładnie nie wczyta się w je-

                                                 
46  Idem, Historia w Trylogii…, s. 87; idem, Ogniem i mieczem. Historia – powieść – film – polity-

ka…, s. 56. 
47  H. Sienkiewicz, Listy do Mścisława Godlewskiego (1878–1904), oprac. E. Kiernicki, Wrocław 

1956, s. 62. 
48  M. Kosman, Historia w Trylogii…, s. 87; idem, Ogniem i mieczem. Historia – powieść – film – 

polityka…, s. 56. 
49  Idem, Historia w Trylogii…, s. 87; idem, Boje o Skrzetuskiego…, s. 67; idem, Twórca Trylo-

gii…, s. 141–149. 
50  Idem, Historia w Trylogii…, s. 87. Por.: A. Sajkowski, W stronę Wiednia. Dole i niedole wo-

jenne w świetle listów i pamiętników, Poznań 1984, s. 154 i n. 
51  L. Ludorowski, Wstęp…, s. 9. 
52  M. Kosman, Historia w Trylogii…, s. 87. 
53  Idem, Od autora…, s. 5; J. Załubski, Profesor Marceli Kosman kończy 60 lat…, s. 34–35;  

Z. Bosacki, op. cit., s. 56; M. Zaradniak, op. cit., s. 66; E. Podolska, op. cit., s. 77. 
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go kolejne tomy, to wyobraża sobie zupełnie inaczej tamte czasy. Trzeba wczytać się  

w Sienkiewicza jako pisarza-artystę, ale też jako badacza, który jest krytykiem czasu”54.  

Należy podkreślić, że M. Kosman nie ma zamiaru zbyt brutalnie odzierać 

ludzi ze złudzeń. Ma bowiem świadomość, że są tacy, którzy żyją obrazami 

skonstruowanymi na podstawie lektury Trylogii
55

. Ta część odbiorców nie chce 

przyjąć do wiadomości, że Zagłoba nie był postacią historyczną, albo że Baśka, 

wcale nie była młoda i niewinna
56

. 

M. Kosman nie zapominał, oraz starał się przypominać odbiorcom swoich 

prac, że H. Sienkiewicz był przede wszystkim pisarzem. Oczywiście, pisarzem 

mającym ogromny wpływ na kształtowanie świadomości historycznej społe-

czeństwa, który poprzez narrację narzuca czytelnikowi jednostronny obraz prze-

szłości. M. Kosman, mając świadomość subiektywności Trylogii, zaakcentował, 

iż mimo wszystko zawiera ona wiele trafnych uwag, które rzucone mimocho-

dem, niestety, pozostają niezauważane
57

. 

                                                 
54  T. Agatowski, Typy Trylogii, [w:] L. Ludorowski, Sienkiewiczowskie fascynacje…, s. 75. 
55  J. Sienkiewicz, Czy ludziom potrzebne są mity?, [w:] L. Ludorowski, Sienkiewiczowskie fascy-

nacje…, s. 59. 
56  E. Podolska, op. cit., s. 78. 
57  Kosman pisał: „«Książę nie spostrzegł się może, że torem innych «królewiąt» politykę na wła-

sną rękę prowadził, ale gdyby się w tym i obarczył, byłby jej nie odstąpił, bo to jedno czuł do-

brze, iż honor Rzeczypospolitej ratuje». 

Czy istotnie chodziło tu o ratowanie honoru ojczyzny? Wiśniowieckiego, Koniecpolskiego  

i innych latyfundystów kresowych zjednoczyło co innego: ratowanie własnych fortun znajdują-

cych się na ziemiach ruskich. Użyli do tego celu swych prywatnych wojsk, wciągnęli do akcji 

władze centralne. Podobnie ich ojcowie samowolnie mieszali się do awantur w Mołdawii, po-

wodując wyprawy tureckie na swój kraj. 

Wojewoda Tyszkiewicz w powieści upomina księcia: – Jeżeliś zaś wasza książęca mość 

krzyw o to, że cię regimentarstwo minęło, tedy tak powiem: z męstwa należało ci się słusznie, 

wszelako może lepiej, że ci go nie dali, bo ty byś bunt, ale razem z nim i tę nieszczęsną ziemię 

we krwi utopił. 

Słowa te dowodzą wątpliwości artysty co do metod pacyfikacyjnych stosowanych przez Wi-

śniowieckiego, ale zaraz zostają one zagłuszone: «Jowiszowe brwi Jeremiego ściągnęły się, kark 

mu napęczniał, a oczy poczęły ciskać błyskawice, że wszyscy obecni struchleli o wojewodę…» 

Wzniosły i szlachetny rycerz Jan Skrzetuski, wysyłany na Sicz, bez wahania zgodził sie być 

nie posłem, ale szpiegiem. Taki był bowiem faktyczny cel wyjazdu. Na Siczy, wzięty do nie-

woli, miał już zginąć, kiedy Chmielnicki poznał w nim swego wybawcę. Przy okazji odbyli 

rozmowę na temat przyczyn powstania: 

– «Spójrz, co się dzieje na Ukrainie. Hej, ziemia bujna, ziemia matka, ziemia rodzona, a kto 

w niej jutra pewien? Kto w niej szczęśliw? Kto wiary nie pozbawion, z wolności nie obran, kto 

w niej nie płacze i nie wzdycha? Sami jeno Wiśniowieccy, a Potoccy, a Zasławscy, a Kalinow-

scy, a Koniecpolscy i szlachty garść. Dla nich starostwa, czekając bożego zmiłowania, bo i kró-

lewskie nie pomoże. Ileż to szlachty nawet, nieznośnego ich ucisku wytrzymać nie mogąc, na 

Sicz ucieka, jako ja sam uciekłem? Nie chcę tej wojny z królem, z Rzeczpospolitą. Ona mać, 

on ojciec Król, miłościwy pan, ale Królewięta? Z nimi nam nie żyć. Ich to zdzierstwa, ich to 

arendy, stawszczyzny, pojemszczyzny, suchomielszczyzny, oczkowe i rogowe, ich to tyrania  

i ucisk przez Żydów czynione o zemstę do nieba wołają». 
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Należy podkreślić, że dla M. Kosmana tematyka Sienkiewiczowska jest nie-

zwykle ważnym problemem badawczym, który zgłębia od początku swojej drogi 

naukowej i którym stara się inspirować innych. W tym celu wskazał nowe kie-

runki badawcze. Uznał bowiem, że brakuje pracy poświęconej miejscu Trylogii 

w kulturze narodowej ostatniego stulecia
58

. Założył, że Trylogia stanowi interdy-

scyplinarny obszar badawczy, który powinien zainteresować nie tylko historyka, 

ale również politologa, a przede wszystkim socjologa
59

. L. Ludorowski pisał:  

jest bowiem profesor bacznym obserwatorem i wnikliwym komentatorem ważnych dla 

kultury narodowej wydarzeń związanych z twórczością i obywatelsko-patriotycznymi 

dokonaniami wielkiego pisarza. Z właściwym sobie znawstwem objaśnia fenomen jego 

nieustającej recepcji (także zagranicznej), uczestniczy z młodzieńczą energią w przeróż-

nych inicjatywach rocznicowych, a zwłaszcza w najbardziej spektakularnych, najgło-

śniejszych przedsięwzięciach o zupełnie wyjątkowym znaczeniu, jakim stały się ekrani-

zacje arcydzieł polskiej literatury – Ogniem i mieczem i Quo vadis60. 
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“On the pathways of the Trilogy”. Sienkiewicz and his Trilogy in 

the approach of Marceli Kosman 

Summary 

The work of Henryk Sienkiewicz constitutes the scope of interest of not only literature histori-

ans but also historians themselves. Historians concentrate on these books whose narration was 

placed in the past. Marceli Kosman is one of those Polish historians who made the Trilogy the sub-

ject of his research. In case of this scholar, the choice of Henryk Sienkiewicz was not accidental. 

This writer had fascinated M. Kosman since his teenage years. Initially, he believed that the Trilo-

gy constituted a description faithful to historical truth. However, as M. Kosman’s historical aware-

ness developed, his faith in the indisputable truth of Henryk Sienkiewicz’s narration weakened. 

That is why his research confronted Sienkiewicz’s narration with historical facts. 
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Kampania korsuńska 1648 r. hetmana w. kor.  

Mikołaja Potockiego 

Początkowy okres powstania B. Chmielnickiego doczekał się wielu opraco-

wań i studiów, tak historyków polskich, jak ukraińskich, które ukazują zarówno 

przygotowania hetmana do zdławienia kolejnego wystąpienia Kozaków siczo-

wych, jak i przebieg całej kampanii żółtowodzko-korsuńskiej
1
. Genezę wybuchu 

powstania najlepiej oświetla artykuł W. Majewskiego, który także dokonał prze-

glądu źródeł do początkowego okresu powstania
2
. I mimo, że źródeł, a w szcze-

gólności korespondencji, do tego okresu mamy wiele, to nadal w polskiej histo-

riografii zdania co do planu kampanii, dowodzenia i szans uniknięcia rozbicia 

armii koronnej w maju 1648 r. są rozbieżne. Większość bowiem relacji suchej 

nitki nie pozostawia na hetmanach, a w szczególności na hetmanie w. kor., 

oskarżając go o zlekceważenie przeciwnika, a nawet o zachowania niegodne bu-

                                                 
1  M. Dubiecki, Pole bitwy u Żółtych Wód stoczonej w maju 1648 r. z planem i mapką, Warszawa 

1880; W. Biernacki, Żółte Wody – Korsuń 1648, Warszawa 2004; M. Rogowicz, Skład sił pol-

skich nad Żółtymi Wodami i pod Korsuniem w 1648 roku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, 

R.16 (57), nr 2 (252), Warszawa 2015, s. 39–62; M. Franz, Bitwy pod Żółtymi Wodami i Kor-

suniem – kampania hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego na Ukrainie w 1648 

roku, [w:] Historia bliższa i dalsza. Polityka – Społeczeństwo – Wojskowość. Studia z historii 

powszechnej i Polski, Poznań – Kalisz 2001, s. 361–380; idem, Żółte Wody i Korsuń w polskiej 

historiografii wojskowej, [w:] Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, t. 4, Poznań 

2000, s. 35–48; idem, Idea państwa kozackiego na ziemiach ukrainnych w XVI–XVII wieku, To-

ruń 2006, s. 266–267; W. Serczyk, Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648–1651, War-

szawa 1998, s. 65–80; M. Hruszewski, Istoria Ukrainy – Rusy, t. 8, cz. 2, Kijów 1995, s. 186–

190; I.S. Storożenko, Bohdan Chmielnicki i wojenne mistectwo u wizwolnij wijni ukrainskogo 

narodu seredini XVII stolitja, Dniepropetrowsk 1996, s. 136–139; Żółte Wody 1648, oprac.  

T. Krząstek, W. Majewski, M. Nagielski, I.S. Storożenko, Warszawa 1999. 
2  W. Majewski, Krytyczny przegląd źródeł do dziejów powstania Chmielnickiego w okresie po-

czątkowym (jesień 1647 – maj 1648), „Studia Źródłoznawcze” 1981, s. 141–164. 
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ławy, które miały prowadzić do osłabienia morale i ducha walki żołnierzy. 

Oczywiście, szereg relacji o pijaństwie i chorobliwej zazdrości o swoją reputację 

i autorytet zawdzięczał Potocki swym wrogom, ale powtarzające się w tej mierze 

oskarżenia zmuszają do refleksji. Zdanie bowiem o dowodzeniu obu hetmanów pod 

Korsuniem, Bogusława Kazimierza Maskiewicza, przeszło już do historii:  

I diabła tam miał być dobry rząd, kiedy pan krakowski, hetman wielki koronny, Mikołaj 

Potocki ustawnie się opił gorzałką, jako i w te czasy pijany w karycie siedział, a drugi 

polny hetman, Kalinowski, choć chciał co począć, nie barzo go posłuchano, a do tego 

wzroku dobrego nie miał, bo na staje nie widział dobrze i kiedy na strzelanie z łuku od 

niego kto był, ledwo rozeznał, że to człowiek stoi3.  

Jeszcze ostrzejszy osąd o hetmanie wydał Joachim Jerlicz, który wprost 

stwierdzał, że M. Potocki  

więcej radził o kieliszkach i szklanicach niżeli o dobru Rzeczypospolitej i całości onej; 

jakoż w nocy radził o pannach albo dziewkach młodych i nadobnych żonkach, będąc sam 

w starości lat podeszłych; nie znosząc się ani radząc kolegi swego Marcina Kalinowskie-

go, hetmana polnego, ani innych pułkowników i rotmistrzów, tak też Towarzystwa.  

Z powodu pijaństwa ustawicznego i wielkiego wszeteczeństwa zatracił wojsko, uczynił 

hańbę i niesławę Koronie Polskiej, potracił synów koronnych, żołnierzy starych i czela-

dzi niemało, Niemców i innych cudzoziemców”4. 

Z sądami tymi polemizuje M. Franz, wskazując na duże doświadczenie bo-

jowe hetmana przed 1648 r. oraz to, iż po klęskach 1648 r. brać szlachecka zna-

lazła kozła ofiarnego odpowiedzialnego za nie, który będąc w niewoli, nie mógł 

się bronić
5
. Widać jednak z tego, że siłami koronnymi dowodzili pijak i ślepiec, 

stąd taki, a nie inny, rezultat batalii pod Korsuniem stoczonej 26 maja 1648 r. 

Oczywiście, na klęskę niemal 6-tysięcznej armii złożyło się wiele przyczyn, ale 

nie ulega wątpliwości, że hetmani mogli uratować swe siły od pogromu nawet 

po rozbiciu zgrupowania syna hetmańskiego Stefana Potockiego 16 maja tr.  

W niniejszym artykule nie przedstawię zwartej analizy całej kampanii żółto-

wodzko-korsuńskiej, lecz zwrócę uwagę na te elementy, które doprowadziły do 

likwidacji starego zaciągu i wobec śmierci króla Władysława IV postawiły 

Rzeczpospolitą niemal bezbronną wobec rozpoczynającego się powstania ko-

zackiego.  

Jak M. Potocki widział rozpoczęcie działań przeciwko powstańcom  

B. Chmielnickiego na Siczy, doskonale widać z jego listu skierowanego do króla 

z 31 marca 1648 r. Pisał w nim o konieczności natychmiastowego rozpoczęcia 

kampanii, aby bunt nie rozszerzył się na włości ukrainne, co mogło zapoczątko-

                                                 
3  Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskiewiczów, oprac. A. Sajkowski, Wrocław 

1961, s. 241. 
4  J. Jerlicz, Latopisiec albo Kroniczka różnych spraw i dziejów, t. 1, Warszawa 1853, s. 64. 
5  M. Franz, Mikołaj Potocki – hetman pozbawiony chwały. Droga ku sławie (cz. 1), [w:] Nad Wi-

słą i Dnieprem. Nad Dniprom i Wisłoju. Ukraina i Polsza w europejskomu wimiri, t. 2–3, To-

ruń – Kijów 2003–2004, s. 14–21. 
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wać powstanie, jakie miało miejsce w latach 1637–1638. „Racz WKM. uważyć 

numerum ludzi jego, w tych czasiech 3000, z któremi, strzeż Boże, żeby  

w Ukrainę wszedł, te trzy tysiące prędko by się we sto tysięcy obróciły i mieli-

byśmy co z temi swawolnikami czynić”
6
. Jednocześnie idąc za zdaniem kancle-

rza w. kor. J. Ossolińskiego, był zdania „pozwolić Kozakom na morze” tak, aby 

nie doszło do współpracy z Tatarami; obawiał się także, że gdyby ten bunt  

B. Chmielnickiego się nie uspokoił, a Kozacy „wyszli na morze, wróciwszy się, 

wszczęliby bunt nieugaszony i ledwo by ordynacyja Rzeczypospolitej evanesce-

re nie musiała, przy której jeslibysmy stali mordicus, gotową będziemy mieli  

z niemi wojnę”
7
. Nie przewidział hetman, że już toczyły się rozmowy przedsta-

wicieli B. Chmielnickiego z Tatarami, którzy pałali żądzą zemsty za klęskę 

ochmatowską w styczniu 1644 r., w wyniku której Rzeczpospolita zawiesiła 

przesyłanie upominków dla chana, a Władysław IV przystąpił do przygotowań 

do wojny z Turcją
8
. 

Odrębną kwestią jest odpowiedź na pytanie, kto był autorem planu kampanii 

przeciwko Kozakom w 1648 r. Większość historyków uważa, że w tej mierze 

hetman posiłkował się radami Stefana Czarnieckiego oraz komisarza kozackiego 

Jacka Szemberga, którzy sugerowali podzielenie sił na trzy części
9
. Wg M. Ro-

gowskiego, idącego za relacją J. Bełchackiego, autorem planu kampanii prze-

ciwko Kozakom był komisarz Jacek Szemberg, którego oskarżano o złe rady 

także po zakończeniu kampanii
10

. Wyprawa składała się ze szpicy przedniej zło-

żonej z jazdy, dragonii oraz ok. 1500 Kozaków z pułków białocerkiewskiego  

i perejasławskiego, grupy wodnej złożonej z ok. 3,5 tysiąca Kozaków oraz od-

wodów, gdzie siły główne z hetmanami. Taką koncepcję przyjął M. Potocki, in-

formując o tym wojewodę bracławskiego A. Kisiela w liście z 25 marca
11

. Tenże 

okazał się wielce sceptyczny wobec rozpoczynania wczesną wiosną kampanii 

przeciwko Kozakom, którzy mogą uchylić się od walki, chroniąc się na licznych 

wyspach dnieprowych na Siczy. Trudne warunki terenowe (roztopy) oraz przed-

nówek (trudności z zaopatrzeniem wojska w żywność), także niemal pewne 

przejście sił rejestrowych na stronę powstańców, co miało miejsce w trakcie 

wcześniejszych buntów kozackich, skłaniało A. Kisiela do rady, aby hetman nie 

zaczynał kampanii, lecz kordonem odseparował buntowników od włości ukrain-

nych. W żadnym zaś razie nie dzielił i tak małych sił koronnych na części. Pisał 

bowiem: „Zatrzymać by Kozaków tak, jakoby żaden tam nie mógł się wykraść  

                                                 
6  Zob. Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnic-

kiego okresu „Ogniem i Mieczem” (1648–1651), oprac. M. Nagielski, Warszawa 1999, s. 91. 
7  Ibidem, s. 92.  
8  Zob. W. Czermak, Plany wojny tureckiej Władysława IV, Kraków 1895. 
9  W. Majewski, Przebieg wydarzeń w powstaniu Chmielnickiego 1648–1651, [w:] O. Górka, 

„Ogniem i mieczem” a rzeczywistość historyczna, Warszawa 1986, s. 238; por. A. Kersten, Ste-

fan Czarniecki 1599–1665, Warszawa 1963, s. 127–143. 
10  M. Rogowski, Skład sił polskich nad Żółtymi Wodami i pod Korsuniem w 1648 roku, s. 40. 
11  Zob. W. Biernacki, Żółte Wody – Korsuń, Warszawa 2004, s. 75. 
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i te passus wodne, którędyby plebs wykradać się mogła do tych zdrajców, do-

brze opatrzyć. Bo insza im kupić się, kiedy nie masz wojska na karkach, a insza 

teraz”
12

. Jednocześnie, doskonale znając realia ukrainne, pewny był, iż bez 

„opieki” ze strony wojsk kwarcianych także Kozacy rejestrowi przy nadarzającej 

się okazji przejdą na stronę B. Chmielnickiego. „Kozacy już mym zdaniem są 

wszyscy zdrajcy, bo i Chmielnicki to wynurzył w listach swoich i sami wydali 

się z fortelu, gdy in congressu odbieżeli pp. pułkowników”
13

. 

To, że M. Potocki mógł zlekceważyć powstańców, szczególnie po krwawym 

zdławieniu powstania lat 1637–1638, wynikało z awiz doń napływających  

o niewielkich siłach kozackich zgrupowanych na Siczy przy Chmielnickim.  

Z doniesień choćby Łukasza Miaskowskiego sędziego podolskiego z Baru, gdzie 

przebywał hetman, wynika, że siły powstańców nie przekraczały 2,5 tysiąca lu-

dzi, w tym 500 Tatarów
14

. Z innych awiz dochodzących do hetmana wynikało, 

że „tegoż hultajstwa jest na tem Ostrowiu namniej 1500, bo im paszy [passy – 

M.N.] wszędzie przestępowano, aby się do kupy nie schodzili”
15

. To skłoniło 

hetmana do działań, gdyż obawiał się napływu czerni z włości do taboru 

Chmielnickiego. Jak wynika z korespondencji z A. Kisielem, uzyskał hetman je-

go akceptację rozpoczęcia działań wojennych już w kwietniu przeciwko Koza-

kom
16

. Zdławienie rebelii B. Chmielnickiego zostało postanowione i hetman  

w początkach kwietnia ruszył z Baru ku Czerkasom. Wg W. Majewskiego po-

dział sił własnych na cztery grupy (czwarte zgrupowanie stanowiły siły J. Wi-

śniowieckiego na Lewobrzeżu, które blokowały działania powstańców w kie-

runku Perejasławia) nie był błędem, ale wymagał świetnego współdziałania  

i koordynacji w czasie i przestrzeni dowódców wydzielonych oddziałów. Wy-

dzielenie odwodu operacyjnego w postaci głównych sił, na czele których stali 

hetmani, dawało możliwość reagowania na zmieniającą się sytuację w trakcie 

walk, wszak pod warunkiem realizacji założonego planu operacyjnego
17

. 

Szpica przednia, pod dowództwem S. Potockiego starosty niżyńskiego
18

  

w sile ok. 3 tysięcy ludzi (1 rota husarska, 11 kozackich, 700–800 dragonów 

oraz ok. 1500 Kozaków), wyruszyła 21 kwietnia z Czerkas, kierując się na Za-

                                                 
12  A. Kisiel woj. bracławski do M. Potockiego; marzec 1648, [w:] Dokumenty ob. osvoboditelnoj 

vojne ukrainskogo naroda 1648–1654, Kiev 1965, nr 4, s. 17. 
13  Ibidem.  
14  Ł. Miaskowski do niewiadomego z Baru 3 IV 1648, [w:] Jakuba Michałowskiego wojskiego 

lubelskiego, a później kasztelana bieckiego księga pamiętnicza, wyd. A.Z. Helcel, Kraków 

1864, nr 6, s. 10.  
15  Bezimienny do niewiadomego z Czerkas 2 IV 1648, ibidem, nr 5, s. 9–10. 
16  A. Kisiel do M. Potockiego z przełomu III/IV i z początku IV 1648 r., [w:] Dokumenty ob. 

osvoboditelnoj vojne ukrainskogo naroda 1648–1654, nr 5, s. 21–22; nr 7, s. 26–27. 
17  W. Majewski, Żółte Wody 1648, [w:] Żółte Wody 1648, oprac. T. Krząstek, W. Majewski,  

M. Nagielski, I.S. Storożenko, Warszawa 1999, s. 23–36. 
18  W źródłach występuje także jako starosta dereziński; zob. list J. Bełchackiego do niewiadome-

go z 20 V 1648 r., [w:] F. Rawita-Gawroński, Sprawy i rzeczy ukraińskie. Materiały do dziejów 

Kozaczyzny i Hajdamaczyzny, Lwów 1914, s. 110–112. 
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poroże
19

. W tym samym czasie grupa wodna, która miała się połączyć z lądową, 

złożona z ok. 3500 Kozaków z pułków czehryńskiego, czerkaskiego, korsuń-

skiego i kaniowskiego oraz ok. 80 dragonów, wypłynęła Dnieprem z Woronów-

ki (ok. 15 km na płn.-zach. od Kryłowa), aby zająć tyły rebeliantom
20

. Grupa  

S. Potockiego sprawnie dotarła do Kryłowa, skąd 25 kwietnia ruszyła na Cybulnik, 

a następnie Omelnik, by dotrzeć do Kniażych Bajraków i 29 kwietnia stanąć u Żół-

tych Wód, gdzie „tylko konie powyprzągli z taboru napawać, straż wojska naszego 

postrzegła straż tatarską”
21

. Mowy zatem nie było o wcześniejszym wycofaniu się, 

dziwi jednak to, że nie prowadzono żadnego rozpoznania przed idącą taborowym 

szykiem szpicą. Jak czytamy w tej relacji, „straż bokową naszego wojska zaraz orda 

pobrała”. S. Potocki i jego doradcy liczyli jednak na oddział Adama Duszyńskiego 

płka perejasławskiego, który na „Sagsahani” został rozgromiony przez Tatarów, jak 

i na mającą się połączyć z nim grupę wodną, złożoną głównie z kozaków pod ko-

mendą wiernych Rzeczypospolitej pułkowników: S. Krzeczowskiego, Barabasza,  

S. Wadowskiego i W. Górskiego. Kozacy jednak po dopłynięciu do Kamiennego 

Zatonu (obecnie Kamionki na lewym brzegu Dniepru), wykorzystując nieobecność 

S. Krzeczowskiego, który wraz z Barabaszem popłynął do Bucku zajętego przez si-

czowców B. Chmielnickiego, podnieśli 4 maja bunt i aresztowali pułkowników, 

starszyznę wierną Rzeczypospolitej z I. Karaimowiczem na czele oraz dragonami. 

W dniu następnym rada czerniecka skazała większość z nich na śmierć i ruszyła  

6 maja na spotkanie z głównymi siłami kozacko-tatarskimi. Dnia 13 maja oddziały 

Kozaków rejestrowych w sile ponad 3 tysięcy ludzi wkroczyły do taboru Chmiel-

nickiego, przystępując do szturmów obozu polskiego S. Potockiego
22

. Następnego 

dnia Kozacy będący w obozie polskim także przeszli na stronę powstańców i – wraz 

z dragonią J. Wiśniowieckiego i A.H. Sieniawskiego, formacjami złożonymi z ele-

mentu ruskiego – uciekli do taboru kozackiego
23

.  

                                                 
19  Szczegółowo przedstawił liczebność korpusu S. Potockiego M. Rogowicz, uwzględniając także 

porcje w jeździe i dragonii; stwierdził, iż łącznie kwarcianych, sił magnackich i Kozaków idą-

cych z S. Potockim było ok. 3 tysięcy ludzi, co zgadza się z wieloma relacjami, m.in. Mikołaja 

Ostroroga. Siłom tym towarzyszyła liczna czeladź i służba obozowa, których szacowano nawet 

do tysiąca ludzi. Stąd w relacji B.K. Maskiewicza czytamy, iż wyszło na Zaporoże „kwarciane-

go wojska komunika 4000”; zob. Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskiewiczów, 

oprac. A. Sajkowski, Wrocław 1961, s. 238; por. M. Rogowicz, Skład sił polskich nad żółtymi 

Wodami i pod Korsuniem w 1648 roku, s. 49. 
20  Skład grupy S. Potockiego podaje szczegółowo W. Biernacki, Żółte Wody – Korsuń 1648, s. 86–

88. Wg M. Rogowicza w skład grupy wodnej wchodzili także Kozacy białocerkiewscy i pereja-

sławscy i liczba ich łącznie ze służbą starszyzny kozackiej mogła dochodzić do 4 tysięcy mołoj-

ców; M. Rogowicz, Skład sił polskich nad Żółtymi Wodami i pod Korsuniem w 1648 r., s. 51–52. 
21  Zob. relację ihumena Jana Karola Czołhańskiego do księcia D.W. Zasławskiego-Ostrogskiego 

z 26 V 1648; [w:] Dżereła z istorii nacjonalno-wizwolnoi wijni ukrainskogo narodu 1648–

1658, t. 1, oprac. J. Mycyk, Kiiw 2012, nr 27a, s. 37–38. 
22  Szerzej o działaniach u Żółtych Wód i losach oddziału wodnego zob.: W. Majewski, Żółte Wo-

dy 1648, s. 27–32. 
23  W. Biernacki, Żółte Wody – Korsuń 1648, s. 114. 
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W polskim obozie pozostało do obrony zaledwie ok. tysiąca żołnierzy,  

w tym kilkaset jazdy kwarcianej. Po wydaniu armaty w dniu 15 maja w zamian 

Chmielnicki z Tuhaj-bejem zgodzili się na swobodny wymarsz Polaków spod 

Żółtych Wód do Kryłowa. Układ został jednak zerwany, Polacy nadal się bronili 

i szturmy kozackie na szańce polskie zostały odparte. Tabor polski został rozbity 

dopiero 16 maja w trakcie marszu ku Kniażym Bajrakom, a większość obroń-

ców poległa. Z oficerów do niewoli dostali się m.in. S. Potocki, J. Szemberg,  

S. Czarniecki i J. Sapieha. Hetmanowicz, ciężko ranny, z powodu gangreny 

zmarł 19 maja przy przeprawie na Tawani, a opiekujący się nim późniejszy het-

man polny kor. S. Czarniecki zdołał uciec do Kudaku
24

. Szpica przednia została 

zniszczona; broniła się od 29 kwietnia do 16 maja, tj. 17 dni, oczekując darem-

nie na pomoc głównych sił koronnych prowadzonych przez hetmanów. Co  

w tym czasie robili hetmani z głównymi siłami idącymi za szpicą przednią?  

Hetman M. Potocki został zaskoczony rozwojem sytuacji całkowicie rujnu-

jącej jego plany. Już 1 maja w Czerkasach otrzymał pewne informacje od Koza-

ka o oblężeniu oddziałów jego syna przez siły tatarsko-kozackie. Informacje te 

zostały potwierdzone w kolejnych dniach przez A. Duszyńskiego, a następnie  

4 maja przez jednego z rejestrowców, przesadnie oceniającego siły Tatarów Tu-

haj-beja na 30–50 tysięcy szabel
25

. Rozpoczął koncentrację swej dywizji, wysy-

łając jednocześnie ordynanse do dygnitarzy i urzędników ukrainnych o posiłki. 

Ordynans skierowany do braci szlacheckiej hetman wydał dopiero 4 maja  

w Czerkasach. Pisał w nim o coraz trudniejszej sytuacji na Zaporożu:  

wiadomo czynię, iż to Tuhaj-bej z inszemi mordercami w ordzie potężnej przez pola ku 

państwom JKM. ciągnie i już z naszemi ludźmi u Żółtych Wód dni kilka potyka się, a że 

nie wiedzieć, którym szlakiem w państwa JKM. wynidzie, z mojej powinności przestrze-

gam WMMciów i napominam, abyście WMM. w domach swoich ostrożni byli, a do woj-

ska JKM. zwykłej swej ochoty przeciwko temu nieprzyjacielowi krzyża świętego kupili26.  

Dnia 7 maja wyruszył hetman z Czerkas, kierując się na Czehryń, by tu 

oczekiwać na posiłki wojsk nadwornych magnatów. W Czehryniu stanął 10 ma-

ja, aby w dniu następnym przeprawić się na prawy brzeg Tasminy. Jakimi siłami 

rozporządzał?  

Rdzeń stanowiło 2600 kwarcianych, 1000 ludzi A.H. Sieniawskiego, ok. 800 

ludzi wojewody ruskiego J. Wiśniowieckiego pod komendą Aleksandra Zamoy-

skiego oraz przybyły kontyngent sił nadwornych W.D. Zasławskiego-Ostrogs- 

kiego pod wodzą Krzysztofa Koryckiego (ok. 1000 ludzi przybyłych 11 maja). 

Wg W. Majewskiego, hetmani dysponowali 5400 żołnierzami zawodowymi, nie 

                                                 
24  A. Kersten sugeruje, że został wykupiony przez brata Marcina będącego na załodze Kudaku;  

A. Kersten, Stefan Czarniecki 1599–1665, s. 134–135. 
25  W. Majewski, Żółte Wody 1648, s. 33; por. W. Biernacki, Żółte Wody – Korsuń 1648, s. 129.  
26  Uniwersał hetmana w. kor. M. Potockiego z Czerkas 4 maja 1648 r., [w:] Dżereła z istorii na-

cjonalno-wizwilnoi wiini ukrainskogo narodu 1648–1658 rr, t. 1: (1648–1649 rr.), Kiiw 2012, 

nr 3, s. 13. 
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licząc czeladzi – w sumie ponad 6 tysiącami ludzi
27

. Z kolei M. Rogowicz – 

ostatnio zajmujący się liczebnością sił polskich pod Korsuniem – zaprezentował 

następujące ich wyliczenie:  

— 1051 koni husarii, 510 jazdy kozackiej, 110 wołoskiej, czyli łącznie 1671 

koni jazdy kwarcianej;  

— 7 chorągwi dragonii liczących 700 koni dragonów;  

— 2 chorągwie polsko-węgierskie obu hetmanów liczące 300 ludzi, co dawało 

łącznie 2671 etatowych żołnierzy (ok. 2700). 

Wśród wojsk prywatnych wymienia:  

— pułk księcia Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego – 650–700 

jazdy i drobne oddziały piechoty i dragonii, łącznie 1000 koni i ludzi;  

— pułk Adama Hieronima Sieniawskiego, o nieznanej liczebności, złożony  

z jazdy, piechoty i dragonii (ok. 1000 ludzi);  

— pułk białocerkiewski S. Lubomirskiego liczący 400 koni, a z czeladzią nawet 

600. 

Łącznie szacuje liczebność sił hetmanów na 2700 kwarcianych i ok. 2800 

ludzi w pocztach panięcych, co dawało po odliczeniu ślepych porcji realnie do bo-

ju ok. 4 tysięcy ludzi, nie licząc czeladzi. Tej natomiast, biorąc pod uwagę, iż wię-

cej jej było w formacjach panięcych, mogło być nawet 4 tysiące. W sumie, łącznie 

z ciurami obozowymi, z hetmanami mogło ciągnąć pod Korsuń ok. 8000 ludzi
28

. 

Jak widać, liczebność armii dowodzonej przez hetmanów do dziś budzi kon-

trowersje. I to nie ze względu na brak dokładnych danych dot. sił kwarcianych, 

znamy bowiem skład chorągwi husarskich i kozackich tworzących gros tych sił, 

lecz ilości czeladzi zawsze towarzyszącej działaniom wojennym. R. Sikora 

przyjmuje, że na jednego towarzysza przypadało średnio 2–3 czeladników,  

a więc przykładowo na poczet 2–3 konny mamy 5–6 luźnej czeladzi
29

. Wg tego 

założenia na 2600 kwarcianych, nie licząc sił nadwornych elity ukrainnej, przypa-

dało ok. 5200 czeladzi, licząc jedynie dwóch pachołków obsługujących towarzy-

sza. Jeśli do tego dodamy roty jednostek nadwornych, złożonych przecież ze 

szlachty i mających podobną strukturę organizacyjną co siły kwarciane, to może-

my uzyskać dane mocno odbiegające od relacji ukazującej potrzebę korsuńską. Si-

ły bowiem hetmanów złożone były głównie z jazdy zaciągu narodowego (ponad  

3 tysiące), co dawało ok. 6 tysięcy luźnej czeladzi, nie licząc innego elementu sta-

le towarzyszącego każdej armii (handlarzy, markietanek etc). Z przedstawionego 

wyliczenia wynika, że liczebność całego wojska koronnego idącego pod Korsuń 

mogła liczyć nawet 12 tysięcy ludzi, w tym 6 tysięcy zawodowych wojskowych. 

                                                 
27  W. Majewski, Żółte Wody 1648, s. 33. Przed potrzebą korsuńską 15 maja przybyły do obozu 

hetmanów siły złożone z 400 ludzi białocerkiewskich S. Lubomirskiego. 
28  M. Rogowicz, Skład sił polskich nad Żółtymi Wodami i pod Korsuniem w 1648 roku, s. 55–59. 
29  R. Sikora, Zapomniana armia, [w:] W kręgu Hadziacza AD. 1658: Od historii do literatury, pod red. 

P. Borka, Kraków 2008, s. 159; por. W. Biernacki, Kilka uwag do początków powstania Bohdana 

Chmielnickiego, [w:] Od Zborowa do NATO (1649–2009). Studia z dziejów stosunków polsko- 

-ukraińskich od XVII do XXI wieku, pod red. M. Franza, K. Pietkiewicza, Toruń 2009, s. 64–65.  
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Jak było w rzeczywistości, zapewne nie dowiemy się nigdy, gdyż w historiografii 

ukraińskiej siły hetmanów są szacowane przesadnie wysoko
30

. Dane te przyjmuje 

także W. Biernacki, podkreślając że szacunki względem dużej ilości czeladzi  

w polskiej armii przyjmuje także ukraińska historiografia
31

. Większość relacji 

strony polskiej szacuje siły hetmanów od 5 do 6 tysięcy żołnierzy
32

. 

Z tymi siłami hetmani mogli kontynuować marsz w kierunku Żółtych Wód 

oddalonych od Czehrynia o ok. 120 km. Dystans ten przy sprawnej organizacji 

przemarszu siły dowodzone przez hetmanów mogły pokonać w 4–5 dni, biorąc 

pod uwagę tak niesprzyjające warunki pogodowe (ulewy), jak i konieczność cią-

gnięcia taborów stanowiących zaopatrzenie armii. Broni hetmana fakt, iż pod-

jazdy, które wysyłał w kierunku Żółtych Wód, nie mogły dostarczyć mu pew-

nych informacji o położeniu grupy S. Potockiego. Wysyłał jednak drobne roty 

jazdy lekkiej zamiast silnego ugrupowania jazdy, które przebiłyby się do oblę-

żonego obozu hetmanowicza.  

Kunktatorstwo hetmanów doprowadziło do rozgromienia szpicy przedniej, a ci 

zmuszeni zostali do odwrotu, oddając inicjatywę operacyjną powstańcom. Późno 

także zaczął M. Potocki rozsyłać ordynanse do paniąt o posiłki, co potwierdza list 

jednego z oficerów z 9 maja, który pisał „nie masz z kim [wojować – M.N.] gdyż 

pp. hetmanów dwa, a wojska mało, atoli rozpisał jmp. krakowski do panów, prosząc 

ich o kompanię”
33

. Jednocześnie hetman M. Potocki, nie mając przy sobie autorów 

planu kampanii, okazał się bezradny wobec zachodzących wydarzeń. W obawie 

przed wybuchem powstania „na włości”, nie zamierzał oddalać się w głąb Zaporoża, 

poświęcając grupę idącą przodem; tym bardziej, że obawiał się ruchliwej jazdy ta-

tarskiej wzmocnionej przez piechotę kozacką – groźną dla Tatarów w dotychczaso-

wych walkach. Stąd niechęć do aktywniejszych działań i oczekiwanie na dalsze po-

siłki napływające od paniąt ukrainnych. Jednocześnie niezdecydowanie hetmana 

wpływało na morale i postawę wojska, które nie rozumiało decyzji dowództwa. Jak 

czytamy w relacji o pogromieniu hetmanów pod Korsuniem:  

Było to wojsko już z tamtej strony Czehrynia jeno 16 mil od Żółtych Wód. Już tam byli 

pokopali szańce porządnie na armatę, a jako wzięli wiadomość o wielkiej nieprzyjaciel-

skiej potędze, mieli tabor okopać34.  

                                                 
30  Hetmani mieli dysponować 5,5 tysiącem jazdy, 1600 piechoty i 30–40 armatami, nie licząc 

czeladzi, co w sumie dawało 20 tysięcy ludzi; zob.: Korsuńskaja bitwa 1648, [w:] Ukrainskie 

Kozactwo. Mała Enciklopedija, Kiiw 2002, s. 261–262. 
31  W. Biernacki, Kilka uwag do początków powstania Bohdana Chmielnickiego, s. 65. Por.:  

J. Tis-Krochmaljuk, Boi Chmielnickogo, München 1954, s. 67–68 (6 tysięcy wojska zawodo-

wego, nie licząc kilkakrotnie większej ilości ciurów i służby obozowej).  
32  W sumie 2800 jazdy, ok. 3100 dragonii i piechoty oraz 12 działek polowych; zob.: W. Biernac-

ki, Kilka uwag do początków powstania Bohdana Chmielnickiego, s. 60. 
33  List anonimowego wyższego oficera z 9 maja 1648 r., [w:] W. Biernacki, Żółte Wody – Korsuń 

1648, aneks nr 5, s. 195. 
34  Zob. relację o pogromieniu hetmanów pod Korsuniem 26 maja 1648 r. [w:] Jakuba Michałow-

skiego księga pamiętnicza, nr 11, s. 20. 
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Dalej jednak czytamy, iż  

nescitur quo fato et consilio, bo tego nie dostało się wszystkim wiedzieć, cofnął p. kra-

kowski obóz 13 maji na pół mile z tej strony Czehrynia; stąd die 14 przez ten wszystek 

czas żadnego nie mogli dostać języka, przyczynę dawali tę, że zawsze potężne stoją stra-

że, trudno dostać, i nie przynieśli nic pewnego, jeno co słyszeli z Kniaskich Bajeraków, 

kędy się zakradali, strzelbą, iż się mocno bronią35. 

Widać wyraźnie, że M. Potocki, zawierzając niesprawdzonym danym  

o wielkiej potędze tatarskiej, sięgającej kilkudziesięciu tysięcy ordyńców, nie 

zamierzał iść na odsiecz synowi, poświęcając grupę walczącą u Żółtych Wód. 

Hetman zdobył się jeszcze na wysłanie 13 maja w kierunku Żółtych Wód pod-

jazdu złożonego ze 150 jazdy pod komendą kasztelana czernihowskiego Jana 

Odrzywolskiego, który nie zdołał przedrzeć się przez kordon tatarsko-kozacki 

pod Kniażnymi Bajrakami, i powrócił w nocy z 15/16 maja jedynie z informacją 

o potężnej kanonadzie w okolicach Żółtych Wód. Już jednak 15 maja hetman za-

rządził ewakuację obozu, a wojsko ruszyło do Borowicy, pozostawiając część 

oddziałów hetmana polnego kor. M. Kalinowskiego pod Czehryniem, aby na-

wiązać kontakt z rozbitkami żółtowodzkimi. Ściągnął je M. Potocki 16 maja 

także do Borowicy, rozpoczynając odwrót na Czerkasy, gdzie siły hetmanów 

stanęły 19 maja (faktycznie pod Czerkaskimi Folwarkami). Tu podjazdy rot lek-

kich (Wołosza) przyniosły wieści, iż kanonada od strony Żółtych Wód ucichła,  

a wieczorem dotarł rozbitek (pachołek M. Jaskólskiego), informując o likwidacji 

obozu polskiego 16 maja. Wieści te załamały hetmana, który zrezygnował z dal-

szego postoju pod Czerkasami i ruszył na Moszny, które wojsko osiągnęło  

o północy po przejściu 28 km
36

. 

Jak podaje W. Majewski, wśród wyższych dowódców otaczających hetma-

nów starły się dwie koncepcje dalszego prowadzenia działań. Jedni nadal opto-

wali za wariantem ofensywnym, iż należy iść naprzeciw sił nieprzyjacielskich  

i rozbić je, póki masy czerni i chłopstwa z włości nie przyłączą się do Chmiel-

nickiego. Drudzy, idąc za zdaniem oboźnego wojskowego Mikołaja Bieganow-

skiego, proponowali głęboką rejteradę z Naddnieprza ku Białej Cerkwi, aby ze-

brać większe siły do decydującego starcia z powstańcami. To drugie rozwiązanie 

było rozsądne, ale winno być wykonane sprawnie, nawet przy zniszczeniu części 

taboru spowalniającego przemarsz 6-tysięcznej armii
37

. Na to rozwiązanie zde-

cydował się hetman M. Potocki, ale jego wykonanie pozostawiało wiele do ży-

                                                 
35  Ibidem. 
36  W. Majewski, Żółte Wody 1648, s. 34. 
37  Siły hetmanów zostały wzmocnione przez oddziały białocerkiewskie S. Lubomirskiego w sile 

400 ludzi, wg doniesień J. Bełchackiego, lub 600 – wg awiz K. Koryckiego; zob.: J. Bełchacki 

do NN. z obozu pod Czerkasami, [w:] F. Rawita-Gawroński, Sprawy i rzeczy ukraińskie. Mate-

riały do dziejów Kozaczyzny i Hajdamaczyzny, Lwów 1914, s. 111–112; K. Kłobukowski do 

woj. kijowskiego J. Tyszkiewicza z 20 V 1648 r., [w:] Dokumenty ob osvoboditelnoj vojne 

ukrainskogo narodu, nr 9, s. 32. Siły zatem wycofującej się armii w kierunku Korsunia szaco-

wać należy na 6,5 tysiąca żołnierzy, nie licząc czeladzi.  
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czenia
38

. Uskarżał się hetman na złe rady, którym uległ, wyprawiając się na Za-

poroże; informuje o tym Jakub Bełchacki, który stwierdzał: „bo to nie nasza 

rzecz Kozaków na Zaporożach bić, na co bardzo narzeka p. krakowski [M. Po-

tocki – M.N.], że mu na to radzono, a nikt inszy przyczyną tego, powiadają, nie 

był, tylko p. komisarz [Jacek Szemberg – M.N.], który i sam zginął bogdaj, żeby 

za wszystkich”
39

. 

Dalsze losy korpusu M. Potockiego ilustruje relacja muszkietera – z regi-

mentu Henryka Denhoffa – któremu udało się zbiec z pobojowiska pod Korsu-

niem. Nie mając żadnych informacji o nieprzyjacielu, hetmani zdecydowali się 

21 maja kontynuować rejteradę ku Szachnówce, „uszli trzy mile, przeprawa 

przed Szachnówką w wielką niepogodę bawiła dzień i noc, bo się był most po-

łamał. Nie stanął aż drugiego dnia drugą stroną Szachnówki. Stał tam tabor 

przez dzień i przez noc drugą”
40

. Z tekstu wynika, że hetmani pod Szachnówką 

stali dwa dni i ruszyli na Korsuń dopiero 23 maja, stając nad rzeką Rosią pod 

Folwarkami Korsuńskimi. Wydaje się, że choć decyzja zniszczenia zbędnych 

wozów taborowych, na których wojsko miało nie tylko zapasy, ale wszystką 

aparaturę wojenną, była niepopularna, to jednak jedyna, aby szybko oderwać się 

od nieprzyjaciela przy trudnych warunkach pogodowych, co utrudniało prze-

marsz błotnistymi traktami. Na takie rozwiązanie hetmani się jeszcze nie zdecy-

dowali. Gdy 24 maja z podjazdu wrócił Marek Gdeszyński z doniesieniem, iż 

Tatarzy 6 mil od Korsunia przeprawili się przez Tasmin, M. Potocki podjął de-

cyzję usypania szańców w zakolu Rosi na zachód od miasta, zamierzając bronić 

się w oparciu o ufortyfikowany tabor. Jednocześnie, aby miasto nie dostało się  

w ręce Kozakom, „dał in praedam Korsuń” żołnierzom, którzy całkowicie go 

złupili. Decyzja hetmanów była podyktowana także oczekiwaniem na posiłki 

napływające z głębi Ukrainy i koniecznością utrzymania kontaktu ze zgrupowa-

niem woj. ruskiego J. Wiśniowieckiego. Już opuszczając Czerkasy, M. Potocki 

tracił możliwość szybkiego połączenia się z oddziałami woj. ruskiego, który nie 

orientował się w planach hetmanów i ich dalszych działaniach na Prawobrzeżu. 

Wielce wymowne są wspomnienia sługi księcia Bogusława, Kazimierza Ma-

skiewicza, który dotarł do obozu hetmanów w trakcie ich wycofywania się na 

Korsuń. Jak pisał: „naleźliśmy za Kumejkami na Sachnowym Moście wojsko 

koronne i hetmanów w milach trzy od Moszen. Tamem oddał listy hetmanom, 

którzy żadnej o nieprzyjacielu nie mieli ponowy i wiadomości”
41

. Jak dodawał, 

wojska wraz z pocztami panięcymi było 6 tysięcy, które stanęło w okopie ży-

                                                 
38  W. Majewski, Żółte Wody 1648, s. 37. 
39  List Jakóba Bełchackiego z obozu pod Czerkasami do niewiadomego 20 maja 1648 r., [w:] 

Sprawy i rzeczy ukraińskie. Materyały do dziejów Kozaczyzny i Hajdamaczyzny, s. 110–112.  

J. Szemberg nie zginął, lecz dostał się do niewoli. 
40  Relacyja jednego niedobitka muszkietera spod regimentu pana Henryka Denhoffa obersztera  

o pogromie panów hetmanów pod Korsuniem (dalej cyt. relacja muszkietera), [w:] Relacje wo-

jenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich…, s. 117. 
41  Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskiewiczów, s. 239. 
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dowskim zaraz za Korsuniem na trakcie od Bohusławia. Niestety, nie wiemy, co 

zawierały listy hetmanów kierowane do księcia Wiśniowieckiego, ale Maskie-

wicz, wyjeżdżając z ich obozu, zapisał, iż „nic nie mając pewnego, gdyż i sami 

hetmani żadnego nie mieli języka spod Korsunia” ruszył na Perejasław
42

. 

25 maja przed szańcami sił polskich pojawili się Kozacy. Jakimi siłami dys-

ponował przeciwnik? Po przejściu grupy wodnej i rejestrowych z obozu S. Po-

tockiego siły Chmielnickiego mogły liczyć 6–7 tysięcy powstańców. Tatarów 

Tuhaj-beja szacuje się na 5–7 tysięcy, co łącznie dawało zaledwie 14 tysięcy 

zbrojnych. Historycy jednak szacują siły tatarsko-kozackie znacznie wyżej, na-

wet na 18 tysięcy, wobec przyłączania się w trakcie pochodu Chmielnickiego na 

Korsuń dużej ilości wypiszczyków
43

. Ilu ich było – nie wiemy, ale uzbrojenie  

i wyposażenie armii sojuszniczej było o wiele gorsze od pozostających w szań-

cach pod Korsuniem sił koronnych. Przewagę mieli jednak w artylerii polowej, 

dysponując 26 działkami, przejętymi tak od grupy S. Potockiego, jak i z grupy 

wodnej. Strona polska dysponowała pod Korsuniem 12 działami
44

. W wyniku 

harców przed szańcami pod wieczór wzięto do niewoli 9 Tatarów i buta, tj. tłu-

macza kozackiego. „Pan krakowski [M. Potocki – M.N.] kazał ich męczyć,  

a najbardziej buta. Powiedział but, że tu jest 44 000 Tatarów, Kozaków 4000, ale 

dzisiejszego dnia przyszło Kozactwa zewsząd z różnemi orężami więcej niż  

15 tysięcy. Chan [Islam Gerej III – M.N.] w polach jest z większą jeszcze potę-

gą”
45

. Nie ulega wątpliwości, że dane te były wyssane z palca, a liczebność sił 

sojuszniczych nie przekraczała kilkunastu tysięcy. Zeznania zrobiły jednak duże 

wrażenie na M. Potockim, który w obawie przed podzieleniem losu szpicy 

przedniej nie godził się na danie walnej bitwy, na co mocno napierał się hetman 

polny kor. M. Kalinowski. Jakie były racje kasztelana krakowskiego? Hetman 

„tę najpierwszą dawając racyją, że nie chce wszystkiej Rzeczypospolitej poda-

wać w niebezpieczeństwo, i to przypomniał, że w dzień poniedziałkowy tak wie-

le razy tego doświadczał, nigdy szczęścia nie miał”
46

. Wieczorem złożono radę 

wojenną, na której starły się dwa zdania dot. dalszego prowadzenia działań. Czy 

bronić się w wytyczonym miejscu, czy uchodzić taborem. Wielu, na czele  

z M. Kalinowskim i kasztelanem czernihowskim Janem Odrzywolskim, było 

zdania, że marsz w szyku taborowym doprowadzi do nowej Cecory. Przeważyło 

zdanie, że pozostanie w miejscu – bez paszy dla koni i przy stale przybywają-

cych posiłkach dla Kozaków – to pewna zguba. Tym bardziej, że zauważono, iż 

woda w Rosi zaczęła opadać, co było skutkiem zbudowania na niej tamy pod 

                                                 
42  Ibidem, s. 240. W. Serczyk podaje, że B.K. Maskiewicz otrzymał ordynans hetmana, aby siły  

J. Wiśniowieckiego jak najszybciej kierowały się do Korsunia celem połączenia się z armią ko-

ronną; W. Serczyk, Na płonącej Ukrainie, s. 73. 
43  W. Majewski, Żółte Wody 1648, s. 37; por.: W. Biernacki, Żółte Wody – Korsuń 1648, s. 142–147.  
44  W. Kucharski, Rozważania nad artylerią kozacką w latach 1648–1649, „Przegląd Historyczno- 

-Wojskowy”, R. XVI (57), nr 3 (253), Warszawa 2015, s. 9–10. 
45  Relacja muszkietera, s. 119. 
46  Ibidem. 
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Steblowem, milę za Korsuniem
47

. Nie mamy dokładnej relacji dot. wypowiedzi 

uczestników tej narady, ale zwyciężyło zdanie hetmana w. kor., który nakazał, 

aby towarzystwo porzuciło ciężkie wozy, biorąc do otaborowania jedynie lekkie. 

Tabor był duży, skoro Jan Uliński i Stanisław Jaskólski podali w swej relacji  

o pogromie korsuńskim, iż dowódcy poszczególnych rot musieli drastycznie 

ograniczyć liczbę wozów chorągiewnych, co musiało wpłynąć na morale i dys-

cyplinę panującą w poszczególnych oddziałach. Ordynans hetmana stanowił, iż 

„chorągiew, pod którą sto koni, aby nie brała więcej nad 26 wozów, pod którą 

sześćdziesiąt – wozów 18, pod którą 50 – wozów 15”
48

. 

W obozie polskim było wielu Rusinów; jeden z nich zbiegł do Chmielnic-

kiego, informując go, że nazajutrz Lachy będą wychodzić z obozu i taborem ru-

szą w kierunku Bohusławia. Spotykamy także informację, że hetmani mieli za-

wierzyć Kozakowi, niejakiemu Samojle Zarudnemu, który wiadomy traktu na 

Bohusław miał prowadzić wojsko, ale zdradził i dał znać Chmielnickiemu, jaką 

drogą będą przemieszczać się Polacy. Trudno się dziwić, że wódz kozacki wy-

słał Kozaków na trakt bohusławski i nakazał na trasie przemarszu polskiego ta-

boru usypać szańce, a pod Grochowcami, w wąwozie zwanym Krutą Bałką, 

przeciąć jar głębokim rowem, przez który nie sposób było przeprowadzić tabor. 

O tym jednak hetmani nie wiedzieli, nie próbując prowadzić żadnego rekonesan-

su przed sporządzonym taborem ani nie desygnując straży przedniej, która mia-

łaby wgląd w obszar między Korsuniem a Bohusławiem, poprzerzynany licz-

nymi jarami. Według W. Majewskiego hetman, świadomie rezygnując z zaczep-

nej roli jazdy, zamknął ją w taborze, spieszając chorągwie. Antidotum na ru-

chliwą jazdę widział w zwiększeniu siły ognia, stawiając na piechotę i dragonię. 

Raczej jednak należało pozostawić część jazdy przed taborem, która byłaby 

chroniona ogniowo przez piechotę, jednocześnie spełniając rolę szpicy przedniej 

dla rozpoznania traktu przemarszu
49

. 

Decyzja opuszczenia dopiero co oszańcowanego obozu musiała zaskoczyć wie-

lu żołnierzy, choć w radzie wojennej uczestniczyli także rotmistrze i porucznicy jaz-

dy kwarcianej i mogli przekazać podkomendnym decyzje hetmanów. Gdy jednak  

o świcie 26 maja okazało się, że całe wojsko będzie spieszone przed taborem, mu-

siało to wywołać niezadowolenie w szeregach towarzystwa chorągiewnego. Wszak 

jeszcze w dniu poprzednim domagano się ataku na przybyłe siły kozacko-tatarskie, 

stąd długo wojsko stało w szyku przed obozem. Sceptycyzm wobec decyzji M. Po-

tockiego potwierdzają późniejsze relacje po potrzebie korsuńskiej. M. Ostroróg  

w liście do J. Ossolińskiego kanclerza w. kor. pisał wprost, iż klęska była  

za złą radą i małem sercem JMP. krakowskiego, który by był serca nie stracił, a trwał na 

dobrem miejscu, kędy się byli okopali i mieli municyją wojenną, także żywności na dwa 

                                                 
47  Zob. J. Uliński i S. Jaskólski do podkanclerzego kor. A. Leszczyńskiego z Baru 9 VI 1648, [w:] 

Jakuba Michałowskiego księga pamiętnicza, nr 18, s. 36–37. 
48  Ibidem, s. 37. 
49  W. Majewski, Żółte Wody 1648, s. 33. 
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labo trzy miesiące, mogli się bronić i wstręt nieprzyjacielowi uczynić; albo osobliwie 

musieliby Tatarowie ustąpić pola. JMP. krakowski nie chciał słuchać rady starego żołnie-

rza, ale osób niewiadomych. Ustąpił z tego miejsca na gorsze50. 

Już w nocy z 25/26 maja oboźny wojskowy Mikołaj Bieganowski i jego 

podkomendni zaczęli ustawiać wozy do szyku marszowego. Wg badaczy przed-

stawiających batalię pod Korsuniem tabor tworzyło ok. 1400 wozów, a wozy 

ustawiono w 8 rzędów, czyli po cztery rzędy z każdego boku; przy ośmiu rzę-

dach mamy ok. 170 wozów w każdym, co umożliwia określenie długości taboru 

(ok. 1500–1700 m. w zależności od bliskości posuwania się wozów taboro-

wych). Tabor był więc bardzo rozciągnięty i nawet spieszenie jazdy nie gwaran-

towało pełnego zabezpieczenia koni ciągnących wozy przed atakami sił tatarsko-

kozackich. Z istniejących relacji o pogromie hetmanów pod Korsuniem możemy 

odtworzyć organizację przemarszu w szyku taborowym wojsk polskich. Czołem 

taboru dowodził hetman w. kor. M. Potocki, który dysponował swym własnym 

pułkiem, wojskiem nadwornym księcia J. Wiśniowieckiego, ludźmi S. Lubomir-

skiego z Białej Cerkwi oraz piechotą węgierską pod komendą Pawła Kochana, 

dragonią i 4 armatkami polowymi. Środkiem taboru dowodził J. Odrzywolski na 

czele swego pułku jazdy, pułku złożonego z wojsk nadwornych W.D. Zasław-

skiego-Ostrogskiego pod dowództwem K. Koryckiego, drobnych rot piechoty  

i dragonii oraz 4 działek. Tył taboru, dowodzony przez hetmana polnego kor.  

M. Kalinowskiego, składał się z jego pułku jazdy dowodzonego przez Jerzego 

Bałabana, pułku A.H. Sieniawskiego
51

, dragonii płka Henryka Denhoffa, piecho-

ty polsko-węgierskiej hetmana oraz także 4 działek
52

. Tak jak to już podkreślali-

śmy, hetmani nie zadbali, aby na czele taboru wystawić straż przednią, która 

ubezpieczałaby przemarsz całego wojska.  

Teren, przez który przemieszczała się armia koronna, był doskonale znany 

nie tylko hetmanom, ale większości towarzystwa spod chorągwi kwarcianych, 

choćby z walk z Kozakami w trakcie powstań lat 1637–1638. Dziwi więc, że 

wybrano trakt bohusławski, który między Bohusławiem a Korsuniem był pocię-

ty licznymi jarami, trudnymi dla przeprowadzenia wojska w szyku taborowym
53

. 

Czy zatem były inne możliwości dla przemarszu sił kwarcianych? Hetmani wy-

brali trakt idący doliną Rosi, tj. najkrótszą drogę prowadzącą przez Bohusław, 

Sinicę, Sieniawę, Rokitnę na Białą Cerkiew. Warto jednak podkreślić, że do Bo-

husławia wiodły dwa trakty z Korsunia: jeden otwartym polem idący nad rzeką 

Rosią, drugi jarami i lasami. Słusznie przewidział B. Chmielnicki, że hetmani 

                                                 
50  M. Ostroróg podczaszy kor. do J. Ossolińskiego kanclerza w.kor. z 17 VI 1648 r., [w:] Jakuba 

Michałowskiego księga pamiętnicza, nr 25, s. 52. 
51  Wg relacji J. Ulińskiego i S. Jaskólskiego z Baru 9 VI 1648 r., pułk A.H. Sieniawskiego miał 

znajdować się w czele taboru obok rot pułku kasztelana krakowskiego M. Potockiego; zob.: ciż 

do A. Leszczyńskiego podkanclerzego kor. [w:] Jakuba Michałowskiego księga pamiętnicza, nr 

18, s. 37; por.: W. Majewski, Żółte Wody 1648, s. 38–39, 50–51. 
52  W. Biernacki, Żółte Wody – Korsuń 1648, s. 164–165. 
53  W. Majewski, Żółte Wody 1648, s. 38; por.: W. Biernacki, Żółte Wody – Korsuń 1648, s. 161–162.  
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wybiorą drugi trakt, gdyż teren ponad Rosią obsadziły sotnie kozackie, a na 

otwartym terenie wojsko byłoby narażone na stały ostrzał mołojców i ataki ordy 

tatarskiej
54

. Odrzucili także hetmani możliwość przemarszu traktem na Kaharlik, 

Wasilków – miejscowości położone bliżej Dniepru, co jednoznacznie wyklucza-

ło nawiązanie kontaktu z dużymi siłami księcia J. Wiśniowieckiego.  

Nie ulega wątpliwości, iż żadne rozwiązanie nie było dobre wobec bliskości 

wojsk przeciwnika towarzyszących siłom hetmanów. Oderwanie się nie było już 

możliwe. Hetmani bowiem stracili bezpowrotnie czas od 16 maja (rozbicie szpi-

cy przedniej S. Potockiego) do 26 maja (batalia pod Grochową Dąbrową). W tej 

sytuacji należało poświęcić artylerię i część piechoty, której nie udałoby się po-

konić (posadzić na konie), i przebijać się dużym zgrupowaniem jazdy w kierun-

ku Białej Cerkwi. Tabor natomiast pozostawić na łup Tatarów, którzy mając do 

wyboru walkę z jazdą polską, rzuciliby się na łupy. Takiego rozwiązania nie 

brano pod uwagę i jego realizacja już w trakcie przemarszu  zapewne wywołała-

by panikę i trudne do przewidzenia skutki. Obaj hetmani swymi decyzjami  

w trakcie kampanii wiosennej 1648 r. zarobili na złą sławę i nie mieli autorytetu 

wśród żołnierzy, co potwierdzają relacje podkomendnych już po pogromie kor-

suńskim.  

Nietrudno było przewidzieć, jak skończy się przemarsz taboru rozciągnięte-

go na długości ok. 1,5 km, idącego bez ubezpieczenia. Nie sprawdzono także, 

czy na drodze przemarszu Kozacy nie poczynili przeszkód i zasadzek utrudnia-

jących prowadzenie taboru. Dziwi to tym bardziej, że w otoczeniu hetmanów 

było wielu doświadczonych oficerów, jak: J. Odrzywolski, J. Bałaban, K. Ko-

rycki czy H. Denhoff, mających długie lata służby. Jak pisał Samuel Kuszewicz, 

dziwi, że hetmani „tak nieostrożnie z okopu uchodzili, że speculatores” przed 

taborem nie wysunęli
55

. Potwierdza te oskarżenia B.K. Maskiewicz w swym 

pamiętniku, pisząc, iż  

przyszli tedy [Polacy] nad tę nieszczęsną Krutą Bałkę, nie wiedząc o zasadzce, gdzie ta-

kie zaslepienie pańskie było, że wprzód, nim się wozy spuszczać w dół poczęły, nie po-

słali chorągwi jakiej, ale zaraz piechota szeregiem przed armatą szła, armata za nimi,  

a wozy za armatą56. 

Tabor posuwał się traktem bohusławskim, a po przejściu około „ćwierć mili” 

rozpoczął się ostrzał Kozaków i atak jazdy tatarskiej. Polacy ogniem piechoty  

i dragonii odparli te ataki, nie przerywając marszu. Po przejściu ok. półtorej mi-

li, gdy wojsko weszło do  

Dąbrówki pod Grochową, na wchodzonym do lgnącej Dąbrowy siła wozów uwięzło  

i powywracało się, do których ubiegali się tatarowie i Kozacy. Odstrzeliwali nasi z dział 

                                                 
54  J. Tis-Krochmaljuk, Boi Chmielnickogo, s. 74. 
55  S. Kuszewicz z 4 VI 1648 r., [w:] Żereła do istorii Ukrainy – Rusy, t. 6, Lwów 1913, s. 109; za: 

W. Biernacki, Żółte Wody – Korsuń 1648, s. 165.  
56  Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskiewiczów, s. 241. 



 Kampania korsuńska 1648 r. … 51 

srutem nabitych i muszkietów; oni się też potężnie między nasze darli i był wspólny 

ciężki raz z obydwu stron. Wszedł tabor na swoją zgubę w tę Dąbrowę, w której Kozacy 

na wyjściu zakopali drogę, pokopali szańce, także z obydwu stron drogi, na stronach57.  

Jak dalej donosił muszkieter spod regimentu H. Denhoffa, walki trwały czte-

ry godziny, zanim tabor rozerwano, a w  

południe, kiedy już Tatarowie przez trupy nasze ulicami taborowemi wpadli w tabor, sie-

kli, bili i ostatek taboru rozgromiwszy, padli na łupy. Wtenczas uchodził, kto mógł58.  

Z kolei podstarości białocerkiewski Czerny potwierdzał, że żołnierze bronili 

się do upadłego  

do samej nocy; nie mogli wytrzymać; i ci Kozacy ruscy, którzy byli w taborze, za pierw-

szym rozerwaniem taboru zaraz się obrócili na naszych. Działa były polgnęły w błocie;  

i to był najpierwszy kunszt nieprzyjacielski, że konie pod działami wyzabijał. Potem 

wszystką potęgą przed południem nastąpił. Trwała bitwa do wieczora59.  

Widzimy, że w taborze znajdowało się jeszcze sporo Rusinów, którzy w ob-

liczu klęski sił polskich przeszli na stronę Chmielnickiego, zwiększając panikę  

i umożliwiając Tatarom wtargnięcie w głąb obozu. Natomiast relacje przekazu-

jące informacje o przejściu Kozaków na stronę B. Chmielnickiego są bałamutne, 

gdyż w obozie hetmanów nie było już żadnych sotni kozaków rejestrowych. 

Interesującą relację sporządzili z batalii korsuńskiej słudzy M. Potockiego – 

J. Uliński i S. Jaskólski, którzy podkreślili, iż: „kozacka armata przy fortelach 

raziła, aniżeli nasza Kozaków. Mając nas w takowem osadzeniu, nieprzyjaciel 

odważnie ze wszystkich stron rzucił się do taboru” i wnet go rozerwano i będą-

cych tamże żołnierzy wysieczono i wzięto w niewolę. Co ciekawe, tłumaczą klę-

skę nie błędami hetmanów, lecz olbrzymią dysproporcją sił ze strony nieprzyja-

cielskiej. „Przy Chmielnickim było 12 tysięcy Kozaków, przy Tokajbeju ordy 

krymskiej 40 tysięcy. Ozowski i Astrahański han, którzy nigdy u nas w Polsce 

nie bywali, 4 tysiące, nohajskiej hordy 12 tysięcy, biłgorodzkiej i budziackiej 20 

tysięcy”, gdy naszego wojska nie było nad 4 tysiące
60

. Przy takiej dysproporcji 

sił w zasadzie wszelka obrona była niemożliwa; wiemy jednak, że sprzymierzeńcy 

nie posiadali więcej jak 20 tysięcy ludzi, a wielu z napływających chłopów do 

obozu Chmielnickiego nie miało broni poza siekierami, kijami i włóczniami. 

Wiele nowych elementów do starcia pod Krutą Bałką wnosi relacja Krzysz-

tofa Rajeckiego. Podaje on, że przeciwnik atakował poszczególne części taboru, 

znosząc po kolei pułki tam pozostające; i tak, gdy orda z Kozakami wzięła pa-

nów hetmanów, a także J. Odrzywolskiego z A.H. Sieniawskim,  

                                                 
57  Ibidem. 
58  Relacja muszkietera, s. 120–121. 
59  List pana Czernego podstarościego z Białej Cerkwi z 26 maja i 6 czerwca 1648 r., [w:] Jakuba 

Michałowskiego księga pamiętnicza, nr 12, s. 25. 
60  J. Uliński i Stanisław Jaskólski do księdza podkanclerzego A. Leszczyńskiego z Baru 9 VI 

1648, [w:] Jakuba Michałowskiego księga pamiętnicza, nr 18, s. 38. 
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oczem jeszcze naszym, we środku chorągwiom na skrzydłach taborowych będącym, nie 

dostało się wiedzieć, bośmy, kilka nas chorągwi, w gęstwinie tej odstrzeliwali tabor, któ-

ry we wertepach powywracał się był. Tam tedy, gdy już przestrzeżono, że Ich M. Panów 

hetmanów nie było, czeladź i chłopcy nasi, jako na koniach siedzieli, z taboru razem wy-

frunęli61.  

W taborze znajdowała się bowiem czeladź pilnująca koni, gdy towarzystwo  

i pocztowi z rozkazu M. Potockiego szli przed taborem i po jego bokach.  

W trakcie paniki już po rozerwaniu taboru to właśnie czeladź, wsiadłszy na ko-

nie, miała szansę ucieczki, gdyż panowie musieli dotrzeć do własnych koni, czę-

sto dostając się do niewoli tatarskiej. Najszybciej zorientował się w tragicznej 

sytuacji dowódca pułku nadwornego D.W. Zasławskiego-Ostrogskiego –  

K. Korycki, który miał domagać się od hetmana w. kor., aby wobec pewnego ro-

zerwania taboru rejterować całą jazdą z pola bitwy. Hetman jednak nie zgodził się 

na opuszczenie podkomendnych, co skutkowało tym, iż K. Korycki na czele kilku 

chorągwi uderzył na szańczyk kozacki przy Krutej Bałce (ob. Sarnorodni) i prze-

biwszy się, ruszył ku Bohusławiu. Dopiero po pewnym czasie ruszyła za nim orda 

i cześć uciekinierów się rozproszyła
62

. Wobec opanowania ulic taborowych przez 

Tatarów, także M. Potocki próbował wydostać się z pułapki. Otoczony jednak 

przez ordę, „trzykroć szablą w głowę uderzony”, dostał się do niewoli.  

Najdłużej broniły się siły w tyle taboru, gdzie znajdował się hetman polny 

kor. M. Kalinowski. Walki rozpoczęły się po powrocie ordy z pogoni, która 

szybko go zaniechała z racji pozostawienia olbrzymich łupów w polskim tabo-

rze, które mogły stać się udziałem Kozaków. Wówczas wycięto niemal do nogi 

kilkuset dragonów H. Denhoffa oraz część piechoty węgiersko-polskiej hetma-

na. Sam natomiast M. Kalinowski „przez łokieć u prawej ręki postrzelony [przez 

Kozaków], od Tatarów zaś szablą przez puls [w rękę] cięty” dostał się do niewo-

li
63

. Uratowało się wiele czeladzi i tych żołnierzy, którym udało się pochwycić 

konie. Muszkieter spod regimentu H. Denhoffa także uratował swoje życie, za-

bierając rumaka jakiemuś czeladnikowi. Tak pisał o swojej ucieczce z taboru:  

za nami […] udało się z półtorasta Tatarów, a jużeśmy mieli wszyscy konie, bośmy po-

wydzierali konie uciekającym chłopcom. Widząc Tatarowie, że nas nie ułowią, a spo-

dziewając się, że się będziem bronić, wszyscy dobyte w ręku trzymając bronie, widzieli, 

że nas przecie animował pan Kochan64, pospołu z nami uchodząc, woleli się wrócić do 

taboru rozgromionego na lepszy obłów65. 

                                                 
61  K. Rajecki do K. Lubomirskiego starosty sandeckiego z Połonnego 23 maja (data błędna; po 26 

maja) 1648, [w:] Jakuba Michałowskiego księga pamiętnicza, nr 10, s. 18–19. 
62  W. Majewski, Żółte Wody 1648, s. 39–40; W. Biernacki, Żółte Wody – Korsuń 1648, s. 174–175. 
63  W. Majewski, Żółte Wody 1648, s. 40. 
64  Paweł Kochan dowódca piechoty polsko-węgierskiej M. Potockiego hetmana w. kor. stojący na 

czele ok. 180 ludzi (200 porcji); J. Wimmer, Materiały do zagadnienia organizacji i liczebności 

armii koronnej w latach 1648–1655, b. pag. 
65  Relacja muszkietera, s. 122. 

 



 Kampania korsuńska 1648 r. … 53 

Klęska była jednak dotkliwa, a armia uległa zniszczeniu, gdyż udało się 

uciec zaledwie ok. 1500 jeźdźcom, w tym głównie pachołkom i ciurom – jak 

donosił M. Ostroróg
66

. Ilu żołnierzy zginęło, nie wiemy, większość dostała się 

do niewoli. Wojciech Miaskowski podkomorzy lwowski dwa dni po bitwie pi-

sał, iż „500 towarzystwa zginęło, ostatek w więzieniu”
67

. Tyle jednak towarzy-

stwa liczyły roty kwarciane, więc zapewne straty te dotyczyły także pocztowych 

i czeladzi. Do niewoli natomiast dostała się niemal cała starszyzna z hetmanami 

M. Potockim i M. Kalinowskim, wiele osób ze sztabu hetmańskiego: syn hetma-

na oboźny kor. Samuel Kalinowski, strażnik wojskowy Stanisław Mariusz Ja-

skólski, oboźny wojskowy Mikołaj Bieganowski, a także wojewoda czernihow-

ski Jan Odrzywolski, star. lwowski Adam Hieronim Sieniawski, chor. sando-

mierski Adam Hieronim Kazanowski, podczaszy bełski Stefan Chomentowski  

i wielu innych. Z wyższych oficerów Jerzy Bałłaban, Mikołaj Chmielecki, Piotr 

Komorowski, płk Henryk Denhoff, płk Coridon, kapitanowie Flik i Lokiesztali
68

. 

Skutki klęski korsuńskiej były opłakane. Na Lewobrzeżnej Ukrainie znaj-

dowały się izolowane siły księcia J. Wiśniowieckiego, który z trudnością po po-

gromie hetmanów przedostał się na Prawobrzeże. Pozostali magnaci i urzędnicy 

ukrainni – w panice wobec buntów chłopskich i spodziewanego marszu armii 

kozacko-tatarskiej w głąb Rzeczypospolitej – kierowali się na zachód. Śmierć 

króla Władysława IV w Mereczu 20 maja 1648 r. pogłębiała chaos w organizacji 

oporu przeciwko powstańcom. W wir nowej wojny kozackiej Rzeczpospolita 

wchodziła bez monarchy, hetmanów oraz sił zbrojnych, gdyż stary zaciąg prze-

stał istnieć. Kto zatem ponosił winę za tak nieudolnie prowadzoną kampanię 

przeciwko Kozakom? Oczywiście trudno winić jedynie hetmanów, a w szcze-

gólności M. Potockiego, który po rozbiciu szpicy przedniej zdawał sobie dosko-

nale sprawę z faktu, iż Rzeczpospolita dysponuje tylko oddziałami pozostający-

mi pod jego dowództwem. Zamiast jednak wybrać jedną z dwóch opcji: ofen-

sywną, tj. iść wszystkimi siłami na odsiecz oblężonego taboru syna S. Potockie-

go, lub defensywną – dokonać szybkiej rejterady w głąb Rzeczpospolitej, aby 

dokonać uzupełnień ze strony sił nadwornych, elity paniąt ruskich i chorągwi 

powiatowych, tracił czas i jak kunktator oczekiwał dalszego rozwoju wydarzeń, 

oddając inicjatywę operacyjną przeciwnikowi. Być może, nie tylko liczył na 

przybycie części sił rozbitych u Żółtych Wód, ale także na wzmocnienie swych 

oddziałów przez przybywające chorągwie pańskie i zgrupowanie J. Wiśniowiec-

kiego, lecz odchodząc w kierunku Korsunia, oddalał się od zgrupowania woje-

                                                 
66  M. Ostroróg do J. Ossolińskiego, [w:] Pamiętniki o Koniecpolskich, Lwów 1842, s. 424; za:  
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przywieźli do Chocimia Tatarzy Tuhaj-beja; Dżereła z istorii nacjonalno-wizwolnoj wijni ukra-

inskogo narodu 1648–1658 rr., t. 1, nr 25, s. 35. 
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wody ruskiego. Jednocześnie hetmani napotkali w osobie B. Chmielnickiego 

godnego przeciwnika, który doskonale znał walory, jak i słabości staropolskiej 

sztuki wojennej i potrafił przewidzieć działania strony polskiej. To Kozacy mieli 

dokładne informacje o ruchach sił kwarcianych, w odróżnieniu od hetmanów, 

którzy idąc w kierunku Żółtych Wód, niewiele wiedzieli o siłach przeciwnika, 

jego liczebności i zamiarach
69

. Nie ulega jednak wątpliwości, że wódz bierze 

zawsze na siebie pełną odpowiedzialność za podjęte decyzje, bez względu na to, 

czy owocują one zwycięstwem, czy klęską. W tym wypadku pełną odpowie-

dzialność za klęski sił koronnych u Żółtych Wód, jak i pod Korsuniem, ponosił 

hetman w. kor. Mikołaj Potocki. 

 

Mapka pochodu wojsk w kampanii 1648 r. 

Źródło: W. Biernacki, Żółte Wody – Korsuń 1648, Warszawa 2004, s. 216. 
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Korsuń Campaign of 1648  

Summary 

The Grand Hetman of the Crown Mikołaj Potocki’s spring Zaporizhian campaign was launched 

to nip in the bud Chmielnicki Uprising. Numerous mistakes made by Hetmans, including division 

of the Crown Army into small groups, led to defeat of a quarter of the army in the Battle of Zhovti 

Vody and Korsuń. This paper presents both sides of the conflict as well as a struggle course until 

May 26 of that year. What is more, the reader is able to ascertain Crown commanding ability and 

to try to answer the following question: was it possible to avoid the slaughter of an old type draft 

troops and enter the Kingdom of Poland into the war without a king, hetmans and the army, which 

led to tragedy. 

Keywords: hetmans, Zhovti Vody (Yellow Waters), Korsuń, Zaporizhian Cossaks, Chmielnic- 

ki Uprising, Mikołaj Potocki. 

Słowa kluczowe: hetmani, Żółte Wody, Korsuń, Kozacy zaporoscy, powstanie Chmielnickie-

go, Mikołaj Potocki. 
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Król Jan Kazimierz Waza w Ogniem i mieczem –

prawda czy obraz skrzywiony 

Król Jan Kazimierz Waza, panujący na tronie Rzeczypospolitej Obojga Na-

rodów w latach 1648–1668, był postacią fascynującą, wielowątkową, uciekającą 

od łatwych i jednoznacznych ocen. Jego panowanie przypadło na czas szczegól-

nie trudny, kryzysu państwa polsko-litewskiego. Klęski pod Żółtymi Wodami, 

Korsuniem i Piławcami przypadły na chwilę przed jego wyborem na tron, ale 

zdecydowanie zaważyły na całym jego panowaniu
1
. Wojna na ziemiach ukrain-

nych, bunt kozacki, wtargnięcie Tatarów uniemożliwiły mu prowadzenie polity-

ki takiej, jaką chciałby prowadzić. Stał się, zwłaszcza w pierwszych miesiącach 

swojego panowania, zakładnikiem wydarzeń, które z wielką siłą i dynamiką 

rozgrywały się na kresie jego państwa. Wojna na Ukrainie miała potrwać dłużej 

niż do roku 1651, który pozostaje rokiem granicznym dla pierwszej części Try-

logii Henryka Sienkiewicza. To właśnie ta wojna miała też w znacznym stopniu 

wpłynąć na to wszystko, co nastąpiło w latach następnych.  

Postać króla Jana Kazimierza Wazy nie jest postacią wiodącą w całej Trylo-

gii Henryka Sienkiewicza. Można wręcz uznać, że jest to postać z drugiego,  

a nawet trzeciego planu tej powieści. Nie inaczej jest w jej pierwszej części, czy-

li Ogniem i mieczem
2
. Po raz pierwszy pojawia się wręcz bezpostaciowo, trochę 

w tle, schowany za postacią z jednej strony księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, 

a z drugiej – swojego brata królewicza Karola Ferdynanda Wazy
3
. Dokonuje się 

                                                 
1  Śmierć Władysława IV Wazy była sporym zaskoczeniem, i to pomimo wiedzy o tym, że król 

podupada na zdrowiu: „O Królu JeMci powiadają, że nad zwyczai był zdrow w Wilnie…”, 

Wiadomości z Warszawy a 24 May, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Akc. 1949/440, 

Steinw. I F 37 /III/, k. 223. 
2  W toku prac nad tym szkicem Autor posiłkował się wydaniem powieści Henryka Sienkiewicza 

z 2000 roku: H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2000. 
3  H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, s. 229. 

http://dx.doi.org/10.16926/zh.2017.16.04
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to w czasie rozmowy księcia z Janem Skrzetuskim, rozmowy trudnej, bo po uzy-

skaniu informacji, że książę nie otrzyma władzy regimentarskiej ani dowodzenia 

armią pozbawioną władzy hetmanów znajdujących się już w tym czasie w nie-

woli tatarskiej po klęsce pod Korsuniem. To w tej rozmowie padają słowa Jana 

Skrzetuskiego: „– Gdy Bóg da, królewicz Karol infułę na koronę zamieni, bę-

dzie wiedział, kogo wynieść, a kogo ukarać, wasza książęca mość zaś dość po-

tężny jesteś, by o nikogo teraz nie dbać”
4
. Już tylko tym jednym zdaniem  

H. Sienkiewicz spozycjonował przyszłego króla Jana Kazimierza. To jego brat 

będzie lepszym przyszłym królem – wg słów i myśli Skrzetuskiego i księcia Je-

remiego – tym, który sprawiedliwie rozsądzi spory w Ojczyźnie i który właści-

wym ludziom powierzy jej sprawy. To automatycznie ustawiało jego brata, 

przyszłego króla – Jana Kazimierza – w roli tego, któremu Bóg nie powinien 

państwa dać, który tymi dobrymi ludźmi się nie otoczy, sprawiedliwie nie na-

grodzi. Co prawda, Jan Kazimierz jeszcze się na kartach powieści nie pojawił, 

lecz jego postać już przybrała ciemne kolory.  

W powieści są jeszcze dwa momenty, gdy postać króla staje się ważna dla 

prowadzonej narracji, wyłania się z cienia, stając się istotną dla wydarzeń, dla 

trwającej wielkiej rozgrywki, na tle której bohaterowie kreślą swoje losy. Pierw-

szy to okoliczność elekcji królewskiej, która na chwilę wdziera się na karty po-

wieści Henryka Sienkiewicza. Druga zaś to dramatyczne fragmenty oblężenia 

Zbaraża, a zwłaszcza misji Jana Skrzetuskiego, który przedzierając się z twierdzy, 

dociera do króla znajdującego się ze swoim dworem w Toporowie. Przy tej okazji 

pisarz kreśli także jego rys postaci, fizjonomii, czy też psychologicznego tła. Tak-

że niejednoznacznego. Obok widocznego dążenia do ukazania króla jako ostoi 

państwa, wskazuje na zmęczenie, pewną nieobecność, wręcz zapadnięcie się  

w sobie. Król dla Henryka Sienkiewicza to postać ważna, choć z tła wielkich bo-

haterów, bo to postać tego, który uosabia państwo. Jednak nie jest to postać wzor-

cowa, ten idealny bohater godny naśladowania, wzorzec majestatu dla innych, jak 

skreślony został książę Jeremi Wiśniowiecki. Sienkiewicz pisał swoją powieść  

w dniach rozbiorów, gdy brak państwa był największą bolączką. Brak zgody na-

rodowej, swary, intrygi, zdrada, a zarazem nadmierna ugodowość wobec wrogów 

państwa – pozostają głównymi grzechami, które gdzieś w domyśle odpowiadają 

za los Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W tym obrazie dobra i zła król nie jest 

dla Sienkiewicza złem, ale też nie jest dokładnie tam, gdzie powinien zawsze być.  

Te wspomniane powyżej dwa momenty w Ogniem i mieczem są najważniej-

sze. To w nich postać Jana Kazimierza wdziera się do opowieści, zyskuje w niej 

właściwą pozycję. Co prawda, król pojawia się jeszcze w scenach związanych  

z bitwą pod Beresteczkiem, ale to jest już tylko epilog właściwej narracji, będą-

cy raczej historycznym zamknięciem dla losów postaci, które zawładnęły karta-

mi Ogniem i mieczem. 

                                                 
4  Ibidem.  
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Wskazane wcześniej epizody ukazują króla w różnym świetle, nie czynią  

z niego postaci kryształowej, tak jednoznacznej jak Jan Skrzetuski, Michał Wo-

łodyjowski, Longinus Podbipięta, książę Jeremi Wiśniowiecki czy nawet Onufry 

Zagłoba. Dla Sienkiewicza król pozostał postacią nadmiernie ugodową i otoczo-

ną złymi doradcami, niejako stojącymi po złej stronie, władcą, który nie dość 

wspiera tych, których wesprzeć należy, tych, którzy swoje życie poświęcili  

w obronie Ojczyzny – bezwarunkowo, nie oczekując żadnej za to nagrody. 

Można w tym miejscu postawić tezę, że takie widzenie króla zaważyło w jakimś 

stopniu na sposobie postrzegania Jana Kazimierza i ocenach, jakich się doczekał 

w historiografii, także i na tym, że obraz ten nie zawsze i w nie dość zdecydo-

wany sposób bywał konfrontowany ze źródłami historycznymi. Można postawić 

ponadto tezę, że nawet jeśli Jan Kazimierz Waza w początkach swojego pano-

wania był władcą szczęśliwie rządzącym, to znajdował się w cieniu innych po-

staci i niekoniecznie za te pierwsze lata jest dobrze oceniany. 

Spoglądając na biografię monarchy, pióra Tadeusza Wasilewskiego, trudno 

odnaleźć w niej informację, jakoby Jan Kazimierz był gorzej przygotowany do 

swojej przyszłej roli, czy też mógł być postrzegany jako ten, który gorzej dobie-

ra doradców
5
. Można odnieść wrażenie, że znakomity polski historyk, znawca 

epoki, dostrzegał gwałtowność rozpadu narodu szlacheckiego, i to nie na dwa 

obozy polityczne, ale więcej, w efekcie choćby kandydatury siedmiogrodzkiej, 

czy też duńskiej, jednak nie przedstawiał postaci Jana Kazimierza jako gorszego 

kandydata do tronu, zwłaszcza wobec swojego brata. Co prawda, oparcie polityczne 

Jan Kazimierz zawdzięczał raczej wyborom brata i wspierającej go magnaterii niż 

własnym koncepcjom politycznym, w żadnym jednak stopniu nie koresponduje to  

z zawoalowaną opinią, która znalazła się w powieści H. Sienkiewicza.  

W Ogniem i mieczem kwestia elekcji króla powraca kilka razy. Jan Kazi-

mierz jest przedstawiany jako „słynny z męstwa i pan wcale wojenny”
6
, jednak 

związany z kanclerzem Jerzym Ossolińskim, czyli stronnictwem dążącym do „ 

polityki układów z Kozakami i znacznych dla nich ustępstw”
7
. Kreowany był 

obraz Jana Kazimierza jako zagrożenie dla idei wojny z Kozakami, wojny uzna-

nej za słuszną i konieczną. I tu znów odwołując się do biografii monarchy, pióra 

T. Wasilewskiego, można powiedzieć, że przyszły król nie mógł początkowo li-

czyć na wsparcie kanclerza, a wielu magnatów od początku zdecydowanie opo-

wiedziało się po stronie jego brata, dobrze akceptowanego przez hierarchię ko-

ścioła katolickiego i sporą część narodu szlacheckiego, także ze względu na 

opowieści o jego majątku prywatnym
8
.  

Sama elekcja w powieści nie jest wydarzeniem szczególnie mocno rozbu-

dowanym, choć najważniejsze elementy sporu zostają zarysowane, także fakt, że 

                                                 
5  T. Wasilewski, Ostatni Waza na polskim tronie, Katowice 1984, s. 56–59. 
6  H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, s. 329. 
7  Ibidem.  
8  T. Wasilewski, Ostatni Waza na polskim tronie, s. 59–61. 
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Jan Kazimierz nie dysponował w tym czasie takimi środkami, jak jego brat, choć 

jako starszy uważał, że posiada większe prawo do tego, by zasiąść na tronie. Je-

go wybór zaś powiązano z „głosem Chmielnickiego”, który miał wesprzeć wła-

śnie tego kandydata. To zaś czyniło z niego znów postać z cieniem w powieści. 

Podobnie zresztą jak sformułowanie, że co prawda obiecał stronnikom brata, że 

będzie ich miłował i że duszę ma wspaniałą, ale ulegał kanclerzowi J. Ossoliń-

skiemu i w efekcie tego podejmował za jego radą złe decyzje, jak choćby od-

mowę buławy dla księcia Jeremiego Wiśniowieckiego
9
. Ten cień, że król jest 

szlachetny, ale jednak zaufał złym ludziom, pozostaje obecny w dalszej części 

powieści, nawet gdy towarzyszymy świętu jego koronacji, a potem ustąpieniu 

Kozaków spod Zamościa na Ukrainę
10

.  

Król Jan Kazimierz mocno wkracza na karty powieści ponownie przy okazji 

oblężenia Zbaraża. Tym razem jest ostatnią deską ratunku dla obrońców. Sam 

przedstawiony ponownie jako postać czysta, ale jednak znajdująca się w cieniu 

doradców, kunktatorów gotowych poświęcić Zbaraż, jego obrońców, księcia Je-

remiego Wiśniowieckiego, nie podejmując żadnych decyzji, czekając i odsuwa-

jąc wszelkie decyzje na czas dalszy, realnie niemający kresu. Obok kanclerza Je-

rzego Ossolińskiego do roli szczególnie czarnego charakteru urasta tu późniejszy 

podkanclerzy koronny Hieronim Radziejowski. Jednak najgorszym wrogiem sta-

ją się niezdecydowanie i kunktatorstwo, które otaczają króla, wręcz panują 

wśród jego najbliższych doradców. Powieść nie zostawia czytelnikowi żadnych 

wątpliwości – obrońcy Zbaraża bronią się resztką sił, ponad siły, stają się hero-

sami tamtych czasów, a w otoczeniu króla są tylko wątpliwości, strach przed Ta-

tarami i brak odwagi, by ruszyć z wojskiem na pomoc obrońcom
11

. Nawet przez 

chwilę uznając, że to jednak jest język poetyki, dopuszczalny dla powieści, to 

przecież ten obraz zaważył na świadomości pokoleń Polaków. Warto więc bę-

dzie choćby spróbować zderzyć ten obraz nie tylko z tym, co odnajdujemy w lite-

raturze przedmiotu, ale zwłaszcza z tym, co przynoszą nam źródła i ich analiza.  

Jan Kazimierz Waza nie jest postacią łatwą do oceny ani tym bardziej do 

analizy. W okresie jeszcze panowania swojego starszego przyrodniego brata 

Władysława IV Wazy dużo podróżował, ale też chyba początkowo cieszył się 

jego zaufaniem. Nie bez powodu reprezentował go w Wiedniu, przybywając po 

narzeczoną króla arcyksiężniczkę Cecylię Renatę. Oczywiście, ta współpraca 

miała miejsce do momentu wyjazdu królewicza z kraju w 1637 roku. Z biegiem 

bowiem lat pojawiało się coraz więcej niezrozumienia. Jednocześnie kolejne 

dziwne tytuły i godności, jak admirała floty hiszpańskiej czy też wicekróla Por-

tugalii, wstąpienie do zakonu jezuitów, itd., nie czyniły z niego polityka przewi-

dywalnego. Dla polskiej i litewskiej magnaterii i szlachty był nawet nie tyle nie-

znanym członkiem rodziny królewskiej, ile mało przewidywalnym. To zaś było 

                                                 
9  H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, s. 339–340. 
10  Ibidem, s. 357. 
11  Ibidem, s. 501–503. 
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poważnym problemem, podobnie jak i brak odpowiednich środków finansowych 

dla pozyskiwania stronników, kupowania poparcia czy choćby demonstrowania 

własnej potęgi, a tym samym budowania powagi w społeczeństwie szlacheckim. 

Jego powagi na pewno nie budował także fakt pojmania przez francuskich agen-

tów i uwięzienia na polecenie kardynała A. de Richelieu. Francuski minister grał 

kartą uwięzionego polskiego księcia na tyle długo, że wielu polskich i litewskich 

magnatów zaczęło go postrzegać jako problem, a nie rozwiązanie problemów. 

W tym względzie śmierć brata, króla Władysław IV Wazy nie wiele zmieniała.  

Pomimo wielu miesięcy spędzonych poza granicami kraju Jan Kazimierz nie 

miał aż tak wielu okazji do tego, by poznawać zachodnioeuropejską sztukę wo-

jenną czy też system zarządzania państwem. Pomimo więc tego, że na pewno 

należał do tej części rodziny Wazów, która nie czuła się ograniczona tylko hory-

zontem Rzeczypospolitej, to jednak trudno było uznać, że posiadał duże i solid-

ne doświadczenie, czy to w sprawach państwowych, czy to w sprawach woj-

skowych. To zaś miało znaczenie dla losów jego późniejszego panowania.  

Jan Kazimierz Waza utrzymywał ożywione kontakty z przedstawicielami 

magnaterii litewskiej. Widać to, choćby przeglądając kolejne listy królewicza 

kierowane do najważniejszych litewskich urzędników. Obok zwyczajowych 

uprzejmości wskazują one na częste kontakty, także pewną zażyłość, wręcz po-

strzeganie w ich osobach doradców
12

. Trudno jednoznacznie ocenić, czy to 

wskazuje na to, że był gorzej przygotowany do roli przyszłego króla lub też go-

rzej dobierał doradców. Opinia, jaka pojawia się w Trylogii, jest więc raczej 

przyjęciem pewnej koncepcji literackiej lub uznaniem argumentów, które powta-

rzane były przez środowiska przyszłemu królowi nieprzychylne. Nie widać, by 

choćby w maju–czerwcu 1648 roku wojewoda bracławski Adam Kisiel widział 

w Janie Kazimierzu jakieś rozwiązanie, czy też w ogóle namawiał do jakiś kom-

promisowych rozwiązań z Bohdanem Chmielnickim. W liście do arcybiskupa 

gnieźnieńskiego Macieja Łubieńskiego, w momencie śmierci Władysława IV 

Wazy – osoby szczególnie ważnej – przedstawia nie tylko wodza kozackiego ja-

ko wroga państwa polsko-litewskiego, ale i bunt – jako skrajne zagrożenia
13

. 

Ewolucja poglądów i postaw miała potrwać i być raczej efektem rozgrywki poli-

tycznej wokół tronu, której elementem był Jan Kazimierz, w zdecydowanie 

większym stopniu, niż chciał to widzieć Henryk Sienkiewicz
14

.  

                                                 
12  List Jana Kazimierza do Krzysztofa Radziwiłła wojewody wileńskiego, hetmana wielkiego litew-

skiego z Warszawy, dnia 30 Novembra 1637, Biblioteka Książąt Czartoryskich, rkp 2239, k. 16; List 

Jana Kazimiera do Leona Kazimierza Sapiehy marszałka nadwornego Wielkiego Księstwa Litew-

skiego z Warszawy, dnia 22 Aprilis 1641, ibidem, k. 18; List Jana Kazimierza do podkanclerzego 

Wielkiego Księstwa Litewskiego Kazimierza Leona Sapiehy z czerwca 1646, ibidem, k. 20. 
13  Copia listu od Je Mci pana Woiewody Bracławskiego do Je Mci Xdza Arcibuskupa Gnieznien-

skiego z Husczy dnia 31 maja 1648, Biblioteka Książąt Czartoryskich, rkp. 2576, k. 105–107. 
14  Zwłaszcza że Karol Ferdynand starał się pozyskiwać każde poparcie, mając w tym względzie 

duże możliwości finansowe, Copia listu Królewicza JeMci Carola Ferdinanda z Warszawy, Bi-

blioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Akc. 1949/440, Steinw. I F /III/, k. 243. 
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Jednocześnie pozycja samego królewicza Jana Kazimierza jako kandydata 

do tronu nie zależała do końca od niego samego. Wspierające go stronnictwo 

powstawało w efekcie różnych procesów politycznych, które dokonywały się w 

drugiej połowie 1648 roku. Na pewno jego pozycję wzmocnił fakt klęski pod Pi-

ławcami, gdzie nie najlepiej zapisali się główni zwolennicy jego brata Karola 

Ferdynanda. Osłabienie ich pozycji przyczyniało się do wzmocnienia jego ewen-

tualnych sojuszników. Piławce były jednak klęską dla narodu szlacheckiego 

trudną do zrozumienia i wskutek tego – do zaakceptowania. Widać to nie tylko 

w Ogniem i mieczem, ale także w wielu zachowanych źródłach, jak choćby Pie-

śni żałosnej po rozproszeniu Wojska pod Piławcami będącego in Anno 1648  

d. 12 Septembris
15

, czy też Żałobnym lamencie na rozproszenie Wojska pod Pi-

ławcami Anno 1648 D. 12. 7
bri16

. Słowami takimi, jak: „brzydką ucieczką co 

żywo uchodzą”
17

, określano jednak wodzów dotąd jednoznacznie wspierających 

Karola Ferdynanda. Ucieczka z pola walki nie przynosiła popularności, zwłasz-

cza że szlachta dość powszechnie powtarzała: „Lecz y ostatka nie myśleie bro-

nić, Raczey pytaiąc, gdzieby się uchronić”
18

. 

Jan Kazimierz nie mógł liczyć na silne wsparcie najwyższych hierarchów 

Kościoła katolickiego w Koronie, którzy dość jednoznacznie popierali jego bra-

ta. Co prawda, powieść nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak wy-

glądał ten stosunek, ale wiadomo, że tym razem głos hierarchii kościelnej nie 

był jednobrzmiący, a stosunek szlachty – choćby do arcybiskupa gnieźnieńskie-

go – był mało entuzjastyczny. Kolejne wydawane przez prymasa jako interreksa 

uniwersały traktowano jako mało zdecydowane dążenie do zakończenia wojny
19

. 

Tym bardziej, że w początkowym okresie powstania przynosiły one tylko złe 

wieści i raczej nikogo, do niczego, nie mobilizowały
20

. Dla szukającego popar-

cia Jana Kazimierza było to korzystne. Trylogia nie daje tu nam jednoznacznej 

podpowiedzi, jak jej Autor postrzegał te wydarzenia i jak oceniał w nich osobę 

przyszłego króla, to jednak brak w całym Ogniem i mieczem u boku króla wyso-

kich przedstawicieli hierarchii kościelnej także jest dość wymowny.  

Wydarzenia elekcji, opisane przez H. Sienkiewicza, nie są dla powieści 

szczególnie ważne. Jednak to, czy Jan Kazimierz, czy też Karol Ferdynand zo-

stanie królem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, nie było bez znaczenia
21

. Jak 

                                                 
15  Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Branickich z Suchej, sygn. 155/181, k. 26–26v. 
16  Ibidem, k. 27–27v. 
17  Ibidem, k. 27. 
18  Ibidem, k. 27v. 
19  Archiwum Główne Akt Dawnych, Dział kozacki, karton 42, nr 3, k. 4. 
20  Uniwersał od Xsiążęcia Je M. Arcybiskupa z Łowicza dnia 5 Junij 1648, Biblioteka Uniwersy-

tecka we Wrocławiu, Akc. 1949/440, Steinw. I F 37 /III/, k. 229v. 
21  Na pewno nie było to bez znaczenia dla samego Jana Kazimierza, co doskonale widać w jego 

liście skierowanym na sejmiki szlacheckie zwoływane przed sejmem elekcyjnym, zob.: Copia 

Listu od Króla JMci Szwedzkiego Jana Kazimierza Królewicza Polskiego na Seymiki przed 

Seymem Electionis, Biblioteka Ossolińskich we Wrocławiu, rkp. 3564, Kopiariusz listów, dia-
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wskazuje wielu, jednym z ważniejszych wydarzeń, które zadecydowały o losach 

elekcji, a przypomnianym na kartach Trylogii, była deklaracja Bohdana Chmiel-

nickiego wspierająca Jana Kazimierza w staraniach o tron, deklaracja, która nie 

była w żaden sposób oczekiwana przez przyszłego króla. Ta deklaracja wpisy-

wała się w oceny dokonywane przez B. Chmielnickiego, który swojego najwięk-

szego wroga widział w osobie księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, przedstawia-

jąc go jako strasznego okrutnika, faktycznie winnego krwawej wojny
22

. Dla 

szlachty zatrzymanie nawały kozacko-tatarskiej było w tym czasie najważniej-

sze, więc wybór Jana Kazimierza stawał się naturalną decyzją
23

. Tu literatura 

piękna idealnie spotyka się z obrazem wyłaniającym się z zachowanych źródeł. 

Jednocześnie jednak na ocenę postaci króla to nie wpływa, bo trochę wszystko 

to odbywało się poza nim. Jan Kazimierz oczywiście cieszył się z rezygnacji ze 

strony brata, zawartego ze wspierającymi go magnatami porozumienia i osta-

tecznie dość zgodnego wyboru, to jednak wsparcie ze strony Bohdana Chmiel-

nickiego było dla niego raczej kłopotliwe. 

Okres po koronacji był dla Jana Kazimierza bardzo trudny. Ilość spraw do 

załatwienia ogromna, a czas biegł jakby szybciej, zwłaszcza że już wczesną wio-

sną, bo w marcu, dochodziły jednoznaczne wieści o nieprzyjacielu, który po-

nownie stanowił zagrożenie dla państwa polsko-litewskiego
24

. 

Kwestia oblężenia Zbaraża, decyzji króla i jego najbliższych doradców już 

wielokrotnie były rozpatrywane z historiografii. Można więc dość jednoznacznie 

uznać, że faktycznie w otoczeniu króla w tym czasie szczególną rolę ogrywał 

kanclerz wielki koronny Jerzy Ossoliński, mocno odpowiedzialny za rokowania 

pod Zborowem i ostateczne porozumienie króla Jana Kazimierza z chanem ta-

tarskim Islamem Girejem III oraz wodzem kozackim Bohdanem Chmielnickim. 

Jednocześnie część źródeł wskazuje, że istotniejszą rolę niż późniejszy czarny 

charakter wojny ze Szwedami Hieronim Radziejowski odgrywał wtedy jednak 

                                                 
riuszy, akt publicznych i innych materiałów odnoszących sie do spraw politycznych Polski z lat 

1648–1674, k. 101–103. Z samej tytulatury widać, że kandydat do tronu polskiego podchodził 

do kwestii elekcji poważnie, tytułując się już dziedzicznym królem szwedzkim, a nie jedynie 

królewiczem na tymże tronie. Jego brat Karol Ferdynand w tym samym czasie zdecydowanie 

roszczeń do tytulatury króla szwedzkiego nie wysuwał, posługując się nadal godnością „króle-

wicza”, patrz choćby: Od Królewicza JMci Carola na też Seymiki przed Electia, Carol Ferdy-

nand. Królewicz Polski, Szwedzki, Biblioteka Ossolińskich we Wrocławiu, rkp. 3564, Kopia-

riusz listów, diariuszy, akt publicznych i innych materiałów odnoszących sie do spraw poli-

tycznych Polski z lat 1648–1674, k. 102–103. 
22  Copia listu Chmielnickiego do Rzeczypospolitej z 15 listopada 1648 roku pod Zamościem, Ar-

chiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Branickich z Suchej, sygn. 155/181, k. 28–28v. 
23  Jednocześnie sam książę Jeremi Wiśniowiecki starał się przedstawiać te wydarzenia dużo spo-

kojniej i racjonalniej, List księcia Jeremiego do Je Mci X Biskupa Żmudzkiego z Warszawy  

28 Septembra 1648, Archiwum Główne Akt Dawnych, Dział kozacki, karton 42, nr 4, k. 5–6. 
24  Wspomina o tym wyraźnie Jan Białobłocki w liście do chorążego koronnego Aleksandra Ko-

niecpolskiego: Wielmożny Mści Panie Chorąży Koronny mi wielce Mściwy Panie, Archiwum 

Główne Akt Dawnych, Archiwum Ordynacji Zamoyskich, sygn. 449, k. 14. 
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wojewoda bracławski Adam Kisiel
25

. Dla H. Sienkiewicza postać A. Kisiela by-

ła raczej postacią tragiczną, rozerwaną pomiędzy odpowiedzialnością za Rzecz-

pospolitą a przywiązaniem do ruskiej religii. Nie wkomponowywał więc go  

w rolę złego doradcy króla. Pojawienie się zaś Radziejowskiego nie może dzi-

wić. Ostatecznie król właśnie złym doradcom zawdzięczał błędy czy też naraża-

nie „zbaraskich Hektorów”, którzy z takim poświęceniem swego życia bronili tej 

ostoi Rzeczypospolitej otoczonej morzem wrogów
26

. 

Trudno odnaleźć w powieści jednoznaczną ocenę stosunku króla do wojska 

koronnego, zwłaszcza po zakończeniu kampanii 1649 roku, jednak na pewno nie 

ma sygnału, by król nie doceniał jego roli i znaczenia dla swojego panowania. 

Dowodem na to, że król nie zapomniał zadbać o zaspokojenie podstawowych 

potrzeb owego wojska, może być rozlokowanie go na hibernę
27

. Król może nie 

był aż tak rycerskim i znakomitym wodzem, jak początkowo zarysował Henryk 

Sienkiewicz, ale na pewno był władcą rozsądnym i rozumiał, że wojsko to bę-

dzie mu potrzebne później. Z biegiem kolejnych miesięcy miał także zyskiwać 

szacunek u współczesnych. Odnosiło się to także do jego brata i niedawnego 

kontrkandydata do korony polskiej
28

. Stosunki pomiędzy braćmi miały układać 

się poprawnie, a Karol Ferdynand nie próbował w kolejnych miesiącach w ża-

den sposób podważać pozycji króla. Co prawda, w Trylogii postać brata królew-

skiego pojawia się rzadko, pozostając dalekim tłem dla wydarzeń powieści, to 

jednak nie jest to perspektywa odległa od tej, jaka faktycznie miała miejsce po 

1648 roku. Jan Kazimierz był bowiem w tych bardzo trudnych miesiącach kró-

lem, który wzniósł się ponad swoje słabości. Tak w każdym razie zdecydowanie 

chciał go widzieć także Henryk Sienkiewicz, pisząc pierwszą część Trylogii. 

Zachowana zaś korespondencja pomiędzy braćmi z rodu Wazów pokazuje, że 

obaj potrafili szukać tego, co ich łączy, a nie generować kolejne osie konfliktów. 

Tych w ówczesnej Rzeczypospolitej nie brakowało. 

Dla Henryka Sienkiewicza Ogniem i mieczem stało się punktem wyjścia do 

Potopu, powieści jeszcze bardziej skomplikowanej wewnętrznie. W niej król Jan 

Kazimierz pozostaje ostoją państwa, jego uosobieniem
29

. Pisarz przesuwa postać 

monarchy ewidentnie do obozu dobra w opisywanym dramacie, dobiera mu lep-

szych doradców, jak choćby Stefana Czarnieckiego – jakby chciał przekonać 

czytelnika, że Jan Kazimierz dorastał do roli króla, władcy ojczyzny zagrożonej 

                                                 
25  Rozprawa pod Zborowem, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, rkp. 30, k. 378v. 
26  Każdy z uczestników obrony Zbaraża zyskiwał sobie szacunek i to dość powszechny, zob.: Lu-

dwika Maria z Bożej Łaski królowa Polski […] do Aleksandra Koniecpolskiego, Archiwum 

Główne Akt Dawnych, Archiwum Ordynacji Zamoyskich, sygn. 449, k. 16. 
27  Dispositio Woyska JeKrlMści Pana Naszego pro Hibernis A. 1649 d. Septembris, Biblioteka 

Książąt Czartoryskich, sygn. 2247, k. 59–61. 
28  List Karola Ferdynanda do KJM Jana Kazimierza z 12 lipca 1652 roku, Biblioteka Narodowa, 

rkp. 3091, k. 40. 
29  W ten sam sposób postrzega go jeden ze znawców Trylogii, poznański historyk Marceli Kos-

man, patrz: idem, Ogniem i mieczem – prawda i legenda, Poznań 1999, s. 177–179. 
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przez wrogów. Jednocześnie dorysowuje kolejne fragmenty już wcześniej sy-

gnalizowanych postaci. Podział na dobrych i złych jest tu już zdecydowany. 

Pierwszą powieść Trylogii często uważa się za najlepszą część dzieła Hen-

ryka Sienkiewicza, m.in. dlatego, że Autor nie tworzył postaci jednowymiaro-

wych, a swoim bohaterom, nawet tym z drugiego planu narracji, dawał wiele 

odcieni. Przykładem jest choćby postać króla Jana Kazimierza Wazy. Sposób 

spojrzenia Henryka Sienkiewicza na króla czasów kryzysu państwa polsko- 

-litewskiego nie odbiega od tego, jak postrzegają jego osobę historycy. Król nie 

jest postacią zawsze pozytywną, budzi wątpliwości i kontrowersje, zwłaszcza  

w odniesieniu do późniejszych lat panowania. Błędy popełnione w toku wojen  

z państwem moskiewskim, doprowadzenie do eskalacji kryzysu wewnętrznego 

Rzeczypospolitej, w tym zwłaszcza wybuchu rokoszu, na czele którego stanął 

Jerzy Lubomirski, utrudniają jednoznacznie pozytywną ocenę króla Jana Kazi-

mierza. Jednak w pierwszych miesiącach po elekcji król skutecznie zdołał sku-

pić wokół siebie naród szlachecki i doprowadzić do zakończenia początkowej 

fazy powstania Bohdana Chmielnickiego. To dla jego oceny – zawartej zarówno 

w Trylogii, jak i w późniejszej historiografii – ma ogromne znaczenie.  

Można więc powrócić do myśli, że dopiero co wyniesiony na tron monarcha 

powoli, ale z sukcesem, dorastał do swojej roli w tych miesiącach. O ile dla pisa-

rza taka koncepcja była zapewne naturalna, o tyle dla historyka już niekoniecz-

nie i nie zawsze. Nie wchodząc w ocenę działań Jana Kazimierza w okresie 

wojny ze Szwecją czy też w czasie wojny domowej, trzeba zauważyć, że  

w pierwszym okresie powstania Bohdana Chmielnickiego, a więc w latach 

1648–1651, był to monarcha, który zdał egzamin, utrzymując jedność państwa 

pomimo wojny, narastających kłopotów czy też postępującego rozpadu we-

wnętrznych struktur, także tych społecznych. To, co można mu zarzucić, wynika 

z faktu, iż nie zdołał zdusić buntu kozackiego do końca. Jednocześnie już na 

zawsze kwestią dyskusji pozostanie to, czy bunt w owym czasie państwo było  

w stanie zdusić.  
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King John II Casimir Vasa in the novel With Fire and Sword – 

the truth or the forged image  

Summary  

The novel With Fire and Sword written by Henryk Sienkiewicz, is one of the most important 

books in the history of Polish literature. In the nineteenth century this book played a big role in the 

process of expressing Polish patriotism. Nowadays it is still an important source of knowledge 

about the past. We see all of the characters through Sienkiewicz’s eyes. The image of Poland por-

trayed by the author is so deeply rooted that people often see it as true, when in fact the reality can 

be very different. Here we will take a look at the King John II Casimir Vasa and we will try to 

compare his image with a book of history.  
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Jak Skrzetuski z Małym Rycerzem Zbaraż ocalili, 

chana i Kozaków porobili… Obraz obrony Zbaraża 

na kartach Ogniem i mieczem H. Sienkiewicza  

a badania historyków 

Obrona Zbaraża skupiała na sobie uwagę czytelników Ogniem i mieczem 

Henryka Sienkiewicza śledzących z przejęciem wydarzenia związane z losami 

głównych bohaterów powieści i przeżywających wraz z nimi wypadki tamtych 

dni. Walki w obozie zbaraskim stanowią niejako finał pierwszej części Trylogii  

i obejmują kilka ostatnich rozdziałów drugiego tomu powieści
1
. Z kolei w dziejach 

Kozaczyzny zaporoskiej, a jednocześnie w okresie pierwszych lat powstania 

Chmielnickiego, wieńczą one wysiłek obu stron walczących w latach 1648–1649. 

O historyczności i zgodności tych opisów z rzeczywistością historyczną pi-

sano już niejednokrotnie. Kwestie te wywoływały rozmaite spory oraz cieszyły 

się szerokim zainteresowaniem wśród historyków oraz literaturoznawców. 

Równocześnie samo oblężenie Zbaraża w 1649 roku pozostawało przedmiotem 

badań historyków zajmujących się dziejami Kozaczyzny czy chociażby biogra-

fią Jeremiego Wiśniowieckiego. Znalazło swoje miejsce także w odrębnych stu-

diach poświęconym właśnie tym walkom
2
. Dlatego nie chcąc powtarzać czy też 

                                                 
1  Dokładnie jest to pięć rozdziałów tomu drugiego Ogniem i mieczem (od XXIV do XXIX). 
2  Wśród nich wymienić można takie pozycje, jak: K. Śledziński, Zbaraż 1649, Warszawa 2005; 

D. Andrzejczak, Kampania zbaraska 1649 roku, Toruń 2012; L. Frąś, Obrona Zbaraża  

w r. 1649, Kraków 1932; L. Kubala, Oblężenie Zbaraża i pokój pod Zborowem, [w:] Szkice hi-

storyczne, serya I, Warszawa 1924, s. 73–115; S. Alexandrowicz, Plan obronnego obozu woj-

ska koronnego w Zbarażu z 1649 roku, [w:] Litwa i jej sąsiedzi od XII do XX wieku, red.  

G. Błaszczyk, A. Kijas, Poznań 1994, s. 147–169; P. Szlezynger, Przyczynek do obrony Zbara-

ża w 1649 roku, „Forteca” 1998, nr 3, s. 12–20; I. Kienzler, 1649 Zbaraż, t. 11, seria Zwycię-

skie Bitwy Polaków, Warszawa 2014. 
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powielać pewnych ustaleń, zamierzam przyjrzeć się kilku aspektom walk oraz 

wydarzeniom towarzyszącym obronie Zbaraża, by porównując obrazy tejże 

obrony, spróbować odpowiedzieć na pytanie, jak dalece H. Sienkiewiczowi uda-

ło się oddać „ducha” tego starcia. 

Henryk Sienkiewicz przy tworzeniu swojej wizji obrony Zbaraża wnikliwie 

korzystał z dwóch diariuszy oblężenia – krótszego i obszernego, które zamiesz-

czone są w Jakuba Michałowskiego… księdze pamiętniczej…
3
. Widać to bardzo 

dobrze podczas analizy kolejnych fragmentów opisów walk pod Zbarażem
4
. 

Niekiedy te fragmenty brzmią niemal identycznie, a czasem są parafrazą słów 

zawartych w źródłach. Można się tylko domyślać, czy pisarz cytował je z pa-

mięci i stąd pojawiły się te niedokładności, czy też były one mimowolne. Jednak 

nie tylko one stanowiły podstawę do stworzenia powieściowego obrazu oblęże-

nia. Swoje piętno na ich kształcie odcisnął przede wszystkim Ludwik Kubala. 

Pewne fragmenty z kolei swój opis zawdzięczają Samuelowi Twardowskiemu 

czy także Wespazjanowi Kochowskiemu. Zestawienie tych zależności odnaleźć 

można w artykułach poświęconym temu problemowi, jak choćby J. Kijasa
5
 czy 

M. Nagielskiego
6
. 

W powieści wraz z rozwojem akcji docieramy do Zbaraża razem z panem 

Zagłobą i Wołodyjowskim, którzy wracali z wyprawy po Helenę. W zamku  

w tym czasie przebywają już Podbipięta, Skrzetuski i Zaćwilichowski. Czytelni-

cy mogą śledzić losy bohaterów i zacięte walki o polski obóz aż do momentu 

wyjścia z obozu Jana Skrzetuskiego
7
, z którym przedzierają się poprzez staw, 

błota, mijając tabor kozacki, docierają w końcu do lasów, by ostatecznie dojść 

do króla Jana Kazimierza do Toporowa z informacjami o sytuacji oblężonych. 

                                                 
3  Jakuba Michałkowskiego wojskiego lubelskiego, a później kasztelana bieckiego księga pamięt- 

nicza z dawnego rękopisma będącego własnością Ludwika hr. Morsztyna, wyd. Z.A. Helcel, 

Kraków 1864, s. 444–470. Przedruki tych diariuszy znajdują się: Relacje wojenne z pierwszych 

lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu „Ogniem i mieczem” 

(1648–1651), oprac. M. Nagielski, Warszawa 1999, s. 135–174; Dyjariusz zbaraskiego oblę- 

żenia 1649, [w:] P. Borek, Od Piławiec do Humania. Studia staropolskie, Kraków 2005,  

s. 263–266; Diariusz zbaraskiego oblężenia 1649, [w:] Документы об освободительной 

войне украиского народа 1648–1654 г.г., Киев 1965, s. 249–259. 
4  M. Nagielski, Relacje zbaraskie z Księgi pamiętniczej Jakuba Michałkowskiego a „Ogniem  

i mieczem” Henryka Sienkiewicza, [w:] Epoka „Ogniem i mieczem” we współczesnych bada-

niach historycznych, red. M. Nagielski, Warszawa 2000, s. 165–170; idem, Epoka „Ogniem  

i mieczem” Henryka Sienkiewicza a rzeczywistość historyczna doby powstania Bohdana 

Chmielnickiego, „Ostródzki Przegląd Historyczny”, t. 1, Ostróda 2005, s. 100–102. 
5  J. Kijas, Źródła historyczne powieści „Ogniem i mieczem”, „Pamiętnik Literacki” 1927,  

s. 130–133. 
6  M. Nagielski, Relacje zbaraskie z Księgi pamiętniczej…, [w:] Epoka „Ogniem i mieczem”…,  

s. 170–171. 
7  Warto zaznaczyć, że ukraiński badacz wskazuje, że istnieje taka możliwość, że był on 

Ukraińcem; Ю.А. Мицик, Облога Збаража (1649 р.): відоме й невідоме, „Укранський 

Історичний Журнал”, № 5, Киів 2008, s. 26. 
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W Ogniem i mieczem głównym powodem zamknięcia się wojsk polskich  

w warownym obozie pod murami Zbaraża była osobista deklaracja księcia Je-

remiego, który przyrzekł, że osobiście stanie do walki z Kozakami, jeżeli to wła-

śnie Zbaraż zostanie wybrany jako miejsce przyszłego starcia z wojskami ko-

zacko-tatarskimi
8
. W konsekwencji takiego stanowiska wojewody ruskiego do-

datkową presją dla regimentarzy była postawa żołnierzy i dlatego „regimentarze 

musieli ruszyć pod Zbaraż, gdzie władza mimo nominacji królewskich miała siłą 

rzeczy przejść w ręce Wiśniowieckiego, bo jego tylko chciało słuchać wojsko, 

bić się i ginąć pod nim jednym”
9
. Źródłem tego poglądu był zapewne Ludwik 

Kubala, który wskazał, że na decyzję regimentarzy wpływ miało właśnie stano-

wisko księcia Jeremiego, wedle którego Zbaraż był najlepszym miejscem dla 

odparcia ataku Chmielnickiego i, co ciekawe, również rozkaz królewski
10

. Tym-

czasem Władysław Tomkiewicz wątpi w to, czy książę faktycznie był zadowo-

lony z zamknięcia się sił polskich w Zbarażu, dodając jednocześnie, że sam Jan 

Kazimierz wyrażał swoją dezaprobatę związaną z wycofaniem i założeniem 

obozu w Zbarażu
11

. Zwłaszcza listy pisane przez króla do Andrzeja Firleja po-

twierdzają duże niezadowolenie monarchy z takiego rozwoju sytuacji. Należy 

pamiętać jeszcze o tym, że sam zamek został w poprzednim roku zdobyty przez 

Kozaków, a także o tym, że – choć nowoczesny – to jednak był twierdzą stosun-

kowo niewielkich rozmiarów
12

. Jedna studnia, jaką posiadał, miała okazać się 

prawdziwym problemem dla oblężonych w nim wojsk. 

30 czerwca regimentarze przybyli pod Zbaraż i przygotowali obóz. Rozle-

głość pierwszych umocnień tłumaczyć można tym, że liczyli oni na to, że napły-

nie większa liczba posiłków wojskowych przed nadejściem Chmielnickiego
13

. 

Jednak samo wycofanie tutaj sił polskich wcale nie uspokoiło sytuacji w wojsku. 

Zgromadzeni żołnierze nie ufali swoim wodzom, a sposób wycofania się pod 

Zbaraż tylko pogłębił chaos, niechęć i brak wiary. Brakowało współpracy po-

między dowódcami, a ich sprzeczne rozkazy były niechętnie wykonywane.  

W dodatku nie znano ruchów przeciwnika, a żołnierze byli bliscy paniki. Najle-

piej ilustruje to sytuacja, kiedy to wysłany przez regimentarzy podjazd na widok 

                                                 
8  H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, t. 2, Warszawa – Inowrocław 1999, s. 496. 
9  Ibidem, s. 497. 
10  L. Kubala, Szkice historyczne, serya pierwsza, Lwów 1880, s. 107–108. 
11  W. Tomkiewicz, Jeremi Wiśniowiecki (1612–1651), Warszawa 1933, s. 310, przypis 4. 
12  Podstawowe informacje o samym zamku w Zbarażu można odnaleźć w pozycjach omawiają-

cych oblężenie, jak również, Zbaraż, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych 

krajów słowiańskich, t. 14, Warszawa 1880–1914, s. 509–512; A. Smoliński, Zbaraż – ślad 

Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz miejsce literackiej inspiracji Henryka Sienkiewicza. 

Dzieje i współczesność, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, R. 12, 2008, s. 37–57; idem, Zbaraż 

jako miejsce literackiej inspiracji Henryka Sienkiewicza. Tradycje i współczesność, „Wiadomo-

ści Historyczne” 2008, nr 2, s. 55–64; M. Karpowicz, Matteo Castello i zamek w Zbarażu, „Sa-

eculum Christianum”, R. 10, 2003, nr 2, s. 79–82. 
13  J. Widacki, Kniaź Jarema, Katowice 1984, s. 171. 
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chorągwi wołoskiej Wiśniowieckiego poszedł w rozsypkę
14

. Dezercja była na 

porządku dziennym, czego dowodem może być fakt, że z 10 tysięcy żołnierzy, 

którymi od początku działań wojennych w 1649 roku dysponował Firlej, zostało 

6 tysięcy – już po otrzymaniu przez niego posiłków wojskowych. Dodatkowo 

żołnierze coraz częściej domagali się pieniędzy
15

. Zdawano sobie sprawę z tego, 

że sytuację opanować może Wiśniowiecki. Samo wojsko, co tak dobitnie ukazał 

również w swojej powieści Sienkiewicz, życzyło sobie obecności księcia Jere-

miego w obozie, ponieważ wierzyło w niego jako wodza i ufało mu, że będzie 

tym, który zdoła „przeciwstawić się Kozakom i Tatarom”
16

. 
W Ogniem i mieczem nie ma opisu działań księcia Jeremiego bezpośrednio 

przed walkami w Zbarażu. Tymczasem na wieść o wycofywaniu się sił koron-

nych Wiśniowiecki przebudził się z dotychczasowego letargu i wyruszył począt-

kowo z niewielkimi siłami w przeciwnym kierunku w stosunku do rejterady 

wojsk polskich
17

. Jednocześnie rozsiewał zmyślone informacje o liczebności 

własnych sił, co powstrzymało na jakiś czas napływ oddziałów kozackich. Po 

przybyciu i założeniu odrębnego obozu pod Szymkowcami, do którego dołącza-

ły kolejne oddziały wojskowe m.in. Koniecpolskiego
18

, wojewoda ruski fak-

tycznie wyręczał w działaniach regimentarzy, rozsyłając podjazdy, orientując się 

w sytuacji i bliskości nieprzyjaciela. Schwytanych jeńców odsyłał regimenta-

rzom, ukazując tym samym chęć współpracy z nimi. W. Tomkiewicz podkreśla, 

że planowe działania książęce korzystnie wpływały również na siły regimentar-

skie
19

. Autor Trylogii przemilczał, że po wydarzeniach związanych z sejmem 

koronacyjnym Wiśniowiecki demonstracyjnie czekał na zaproszenie do obozu. 

W tym to przecież celu regimentarz Stanisław Lanckoroński pojechał do księcia 

i tam też proponował objęcie naczelnego dowództwa nad zgromadzonymi siłami
20

. 

Po rozmowach książę przyjechał do obozu z wizytą na naradę, by ostatecznie  

9 lipca wprowadzić swoje oddziały do obozu pod Zbarażem
21

. 

                                                 
14  W. Tomkiewicz, Jeremi Wiśniowiecki…, s. 311; L. Frąś, Obrona Zbaraża…, s. 12. 
15  M. Ostroróg Podczaszy koronny do kanclerza koronnego, [w:] Jakuba Michałkowskiego woj-

skiego lubelskiego, a później kasztelana bieckiego księga pamiętnicza…, s. 410–412. 
16  T. Szul-Skjoeldkrona, Dyscyplina i morale armii koronnej w okresie pomiędzy Piławcami  

a kampanią zborowską 1649 r., [w:] Staropolska sztuka wojenna. Prace ofiarowane Profeso-

rowi Jaremie Maciszewskiemu, red. M. Nagielski, Warszawa 2000, s. 110. 
17  Początkowo dysponował on 200-osobowym oddziałem. Kierował się do Wiśniowca, gdzie 

czekał na niego 1 tys. żołnierzy. Po drodze oddział książęcy powiększał się poprzez napływ in-

nych oddziałów. Wszedł do obozu, mając 3 tysiące żołnierzy. 
18  W przeciwieństwie do opisu H. Sienkiewicza, Aleksander Koniecpolski po skrytykowaniu 

koncepcji obrony w tym miejscu opuścił obóz regimentarski pod Zbarażem i połączył się wła-

śnie z wojewodą ruskim. 
19  W. Tomkiewicz, Jeremi Wiśniowiecki…, s. 313. 
20  Wiśniowiecki argumentował założenie odrębnego obozu brakiem odpowiedniej ilości zapasów 

żywności, gdy jednak Lanckoroński zapewnił księcia, że zgromadzone wojska będą się dzielić 

swymi zapasami również z książęcymi oddziałami, 7 lipca książę przybył do regimentarzy do 

Zbaraża z deklaracją wejścia wraz z wojskiem do obozu. 
21  D. Andrzejczak, Kampania zbaraska…, s. 188–189. 
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W powieści Lanckoroński próbuje wręczyć Jeremiemu swoją oznakę władzy 

regimentarskiej na oczach zgromadzonych w obozie żołnierzy zaraz po wjeździe 

księcia do obozu zbaraskiego. Jednak ten nie przyjął ofiarowanej mu buławy. 

Kniaź dołączył do regimentarzy, mając być „trzema czwartą”. 

Przybycie wojewody ruskiego wywołało entuzjazm wśród żołnierzy, którzy 

obiecywali służyć za darmo – według H. Sienkiewicza – przez kwartał, nato-

miast W. Tomkiewicz podaje, że miały być to nawet dwa kwartały
22

. Z tą chwilą 

zakończył się nieład w polskim obozie, ostatnie chwile przed przybyciem sił ko-

zacko-tatarskich książę poświęcał na uporządkowanie niecierpiących zwłoki 

kwestii. Euforię i entuzjazm po przybyciu Jeremiego odnotowały także źródła, 

które wspominają, że wojsko wniosło go na ramionach do obozu
23

. 

Określając dysproporcję sił, Sienkiewicz ukazał oczom czytelnika wizję nie-

przeniknionej rzeszy kozacko-tatarskiej, a porównując proporcję walczących, 

posłużył się metaforą: „garść przeciw krociom, wyspa naprzeciw morzu!”
24

. Hi-

storycy nie mogą pozwolić sobie na tak plastyczne ujęcie tej kwestii, dlatego ist-

nieją rozbieżności w przytaczanych przez nich liczbach. Jeśli chodzi o siły pol-

skie zamknięte w obozie, to rozbieżności są raczej niewielkie, szacuje się je bo-

wiem od 9 do 15 tysięcy żołnierzy, w zależności od tego, czy liczba ta obejmuje 

również czeladź
25

. O 15 tysiącach mówił także pisarz w swej powieści. Gorzej 

przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o wojska kozacko-tatarskie, tutaj liczby 

różnią się już znacznie. Przeważnie podawana jest liczba 300 tysięcy, ale ze 

względu na problemy z zaopatrzeniem takiej armii czy dowodzeniem można 

przyjąć, że w przyprowadzonych pod Zbaraż 21 pułkach kozackich znajdowało 

się 70 tysięcy Kozaków i tyleż czerni. W rezultacie można przyjąć, że 150- 

-tysięczną armię Chmielnickiego wspierało około 40 tysięcy Tatarów
26

.  

Na kartach Ogniem i mieczem książę Jeremi jest sercem i duszą całej obrony. 

To jemu Sienkiewicz poświęca najwięcej uwagi. To jego żołnierze są szczegól-

nie aktywni w czasie oblężenia. Wreszcie to jego podkomendny dociera do kró-

la. Jednocześnie autor przemilczał podobne dokonanie Krzysztofa Stapkowskie-

go czy Daniela Czaplińskiego. Równocześnie cały czas pisarz ukazuje korzystny 

wpływ księcia na regimentarzy, którzy dzielą trudy z prostymi żołnierzami i dają 

przykład męstwa, oraz na zwykłych żołnierzy, którzy pod jego ręką nie liczą się 

z niebezpieczeństwem ani ze śmiercią. Wszyscy zgromadzeni w obozie są goto-

wi umrzeć, a myśl o kapitulacji w ogóle nie rodzi się w ich umysłach. Rozkazy 

książęce są bezzwłocznie wykonywane, a jego autorytet zdecydowanie przewyż-

sza zgromadzonych dowódców, w tym oczywiście regimentarzy. Dlatego sku-

                                                 
22  W. Tomkiewicz, Jeremi Wiśniowiecki…, s. 314. Natomiast według Jana Widackiego żołnierze 

obiecali służyć za darmo przez kwartał; J. Widacki, Kniaź Jarema…, s. 173. 
23  Relacje wojenne z pierwszych lat walk…, s. 135–136. 
24  H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, s. 506. 
25  D. Andrzejczak, Kampania zbaraska…, s. 104. 
26  Ibidem, s. 113 i 133. 
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tecznie może się im przeciwstawić chociażby w kwestii przenosin do zamku, 

kiedy Chmielnicki rozpoczął regularne oblężenie. Autor nie mógł wymarzyć so-

bie lepszego ukoronowania swojej wizji tej postaci w Ogniem i mieczem. 

Ten obraz nie odbiegał zresztą od oceny jego zaangażowania i wkładu  

w obronę, wyrażanej wśród szlachty. To właśnie Wiśniowieckiemu przypisała 

ona rolę osoby opatrznościowej, która po Bogu utrzymała całość obozu polskie-

go. Należy w tym miejscu podkreślić, że szlachta w nim właśnie widziała tego, 

który przyczynił się do sukcesu pod Zbarażem. Dla przynajmniej części z niej 

stał się on symbolem. Jego obecność w obozie już wtedy obrosła legendą i przy-

ćmiła pozostałych dowódców, czego przykładem utwory wierszowane, ale nie 

tylko one. Można odnaleźć takie opinie, jak: „Sczęściu i odwadze książęcia Wi-

śniowieckiego to wszystko najbardziej przypisywano, bo ilekolwiek na jego 

imię i pod jego dyrekcją wycieczka trafiła się, zawsze szkody wielkie w nieprzy-

jacielu czynili”
27

, czy także taką, że to „jednak za sprawą i dzielnością, i niewy-

powiedzianym męstwem, i odwagą […] książęca Jeremiego Korybuta na Wi-

śniowcu sześćniedzielne wytrwało oblężenie”
28

. Także tutaj, w Zbarażu, ugrun-

towała się jego pozycja jako wodza. Nie bez znaczenia jest również fakt, że 

obrona Zbaraża jest jednym z najmniej kontrowersyjnych momentów w życiu 

wojewody ruskiego. Owszem, istnieją rozbieżności co do interpretacji jego 

udziału w walkach, niemniej jednak sama ocena działań księcia jest pozytywna 

także wśród historyków. 

Co prawda, nie był książę głównodowodzącym obroną Zbaraża, tak jak tego 

chciał H. Sienkiewicz. Formalnie, z racji nominacji królewskiej, był nim An-

drzej Firlej
29

. Dowództwo było jednak kolektywne i wszystkie ważniejsze decy-

zje zapadały na radach
30

. Zgromadzone siły podzielono na pięć dywizji pod do-

wództwem: Wiśniowieckiego, Firleja, Lanckorońskiego, Ostroroga i Koniecpol-

skiego. Poszczególne dywizje odpowiadały za obronę przydzielonych odcinków 

wałów i w miarę możliwości miały pomagać sobie nawzajem.  

Ułożenie polskiego obozu pod Zbarażem można zrekonstruować na podstawie tzw. „pla-

nu berlińskiego”, który opublikowali niezależnie od siebie Alexandrowicz i Szlezynger31. 

                                                 
27  M. Jemiołowski, Pamiętnik dzieje Polski zawierający (1648–1679), oprac. J. Dzięgielowski, 

Warszawa 2000, s. 66. 
28  J. Łoś, Pamiętnik towarzysza chorągwi pancernej, oprac. R. Średniawia-Szczypiowski, War-

szawa 2000, s. 58. 
29  To właśnie regimentarz utrzymywał bezpośredni kontakt z Janem Kazimierzem i na jego ręce 

docierały listy z obozu królewskiego; M. Nagielski, Relacje zbaraskie z Księgi pamiętniczej…, 

[w:] Epoka „Ogniem i mieczem”…, s. 160. 
30  W powieści, co prawda ,Jeremi zapraszał pozostałych dowódców na rady wojenne m.in. doty-

czące zorganizowania wycieczki, jednak całościowy obraz nie pozostawiał złudzeń, kto był 

tym najważniejszym z dowódców zbaraskich. 
31  S. Alexandrowicz, Plan obronnego obozu…, [w:] Litwa i jej sąsiedzi od XII do XX wieku…,  

s. 147–169; P. Szlezynger, Przyczynek do…, s. 12–20; D. Andrzejczak, Kampania zbaraska…, 

s. 158–159. 
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Widać na nim zarówno rozmieszczenie kolejnych wałów polskich i kozackich. Pierwszy 

rozległy obóz polski był położony „na wschód od zamku i miasta, z odchyleniem ku pół-

nocy, lewym skrzydłem opierając się o brzeg Stawu Bazarzynieckiego”32. Pierwszy plan 

fortyfikacji polowych był autorstwa Mikołaja Dubcisa z Lotaryngii. Rozmieszczenie 

kwater polskich było następujące: przy stawie Bazarzynieckim stał Rozrażewski, dalej 

Przyjemski, Firlej, Lanckoroński, Koniecpolski, Ostroróg, chorągwie Marka Sobieskiego 

i Sieniawskiego, Jeremi i Dymitr Wiśniowieccy razem z chorągwiami Zamoyskiego, sa-

mego miasta broniła piechota łanowa razem z mieszczanami. Natomiast Przygródka  

i grobli – Bobrowiecki z piechotą łanową i dragonią Kalinowskiego. Ze względu na roz-

ległość pierwotnego obozu nieprzystosowanej do takiej ilości wojska zaczęto sypanie 

nowych wałów, kończąc jednocześnie te „stare”. Ich rozległość krytykował Jeremi. Prze-

noszenie do zmniejszonego obozu odbyło się w nocy z 13 na 14 lipca zaraz po pierw-

szym szturmie generalnym. Jednak nie były to ostatnie prace ziemne. Podejmowano je, 

aby zniweczyć kozackie prace ziemne oraz dopasować wielkość obozu do stale zmniej-

szającej się liczby obrońców. Ich autorem był Aders, a po jego śmierci ostatnią czwartą 

linię sypano pod kierunkiem Radwańskiego. Przeniesienia się za nie dokonano 30 lipca. 

Obejmowały około 1∕3 powierzchni pierwszego obozu i w nich wojsko polskie broniło się 

już do końca oblężenia33. 

Samo oblężenie Sienkiewicz przedstawił w dość długim, ale niezwykle 

przejmującym opisie walk. Odnotował w nim kolejne szturmy na obóz zbaraski 

w konkretnych dniach, podając daty: 13, 14, 15 oraz noc 16 na 17 lipca. Rze-

czywiście, w tych dniach odbyły się szturmy na polski obóz
34

. Kozacy zaciekle 

                                                 
32  D. Andrzejczak, Kampania zbaraska…, s. 158. 
33  A. Kryszak, Rola księcia Jeremiego Wiśniowieckiego w powstaniu Bohdana Chmielnickiego, 

Poznań 2009, maszynopis pracy magisterskiej, w posiadaniu Autora, s. 75–77. 
34  Nie będę w tym miejscu dokładnie opisywać przebiegów szturmów. O samym oblężeniu patrz 

chociażby: Akta Anni 1649 pod Zbarażem Nowym albo raczej diariusz w miesiącu lipcu za re-

gimentu jm. pana Andrzeja z Dąbrowice Firleja kasztelana natenczas belskiego, jm. pana Sta-

nisława z Brzezia Lanckorońskiego kasztelana kamienieckiego, jm. pana Mikołaja Ostroroga 

podczaszego koronnego, [w:] Relacje wojenne z…, s. 135–167; Anno 1649. Stanąwszy w obo-

zie pod Zbarażem ultima junii spod Konstantynowa przy nędzy, krótkie opisanie ciężkich pro-

gresów naszych od wojska kozackiego i ordy za następowaniem post nonam julii in obsidione 

będąc, [w:] Relacje wojenne z…, s. 169–174; Dyjariusz zbaraskiego oblężenia 1649, [w:]  

P. Borek, Od Piławiec do Humania…, s. 263–266; Hadży Mehmed Senai z Krymu, Historia 

chana Islama Gereja III, przeł. i oprac. Z. Abrahamowicz, Warszawa 1971, s. 120–132;  

W. Radwański, Zbaraska ekspedycyja powazna i sławna i oblężenie niesłychane z dawna. przez 

jednego z Radwanów i herbu Radwan podana do wiadomości wszelakiego stanu, [w:] Arma co-

sacica. Poezja okolicznościowa o wojnie polsko-kozackiej (1648–1651), oprac. P. Borek, Kra-

ków 2005, s. 122–134; M. Frykacz, Zabawy rycerstwa polskiego po szczęśliwej elekcyej nie-

zwyciężonego Jana Kazimierza, szczęśliwie panującego Króla Jego Mości. Wespół z oblęże-

niem zbaraski i szczęśliwie dokończoną ekspedycyją zborowską. Wydane przez jednego żołnie-

rza w roku 1649. w Lublinie w drukarni Jana Wieczorkowicza r[oku] P[ańskiego]1650, [w:] 

Arma cosacica…, s. 148–170; M. Kuczwarewicz, Relacyja ekspedycyjej zbaraskiej w roku 

pańskim 16649 przeciw Chmielnickiemu rytmem polskim przez Marcina Kuczwarewica roku 

pańskiego 1650 przełożona, [w:] Arma cosacica…, s. 172–202; J. Białobłocki, Poematy rycer-

skie, oprac. P. Borek, Kraków 2004, s. 56–66; W.J. Rudawski, Historja Polska od śmierci Wła-

dysława IV aż do pokoju oliwskiego, czyli dzieje panowania Jana Kazimierza, przeł. i oprac.  
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atakowali szczególnie pozycje zajmowane przez Wiśniowieckiego. Nieustępli-

wie walczono też na kwaterach zajmowanych przez Firleja. Przez całe oblężenie 

oddziały polskie pomagały sobie nawzajem odeprzeć ataki nieprzyjaciół. W dal-

szej części opisu autor powieści już nie podaje konkretnych dat, tylko opisuje 

kolejne wydarzenia, tworząc jedną ciągłą opowieść o codzienności obrońców, 

ukazując coraz trudniejszą sytuację oblężonych wojsk. Kolejne zatem dni były 

wypełnione „zwykłą” strzelaniną, od której „zginęła połowa wojska”. Nie za-

pomniał także o warunkach atmosferycznych, czyli o ulewach, które towarzy-

szyły walkom, m.in. 19 lipca, kiedy to deszcz uniemożliwił dalsze ataki, po któ-

rym Jeremi zorganizował wycieczkę 500 żołnierzy, którzy spalili hulajgrody 

niezwykle niebezpieczne dla obrońców
35

. 

Pewne wydarzenia przytaczane przez Sienkiewicza znalazły swoje inspiracje 

w zdarzeniach spod oblężonego Zbaraża. I tak wymienić tutaj można moment 

ulewy z 8 lipca, burzy i roztrzaskania chorągwi Firleja, który ma swoje miejsce 

zarówno w przekazach źródłowych dotyczących oblężenia, jak też w odpowied-

nim fragmencie powieści: „Wieczorem piorun huknął w piechotną chorągiew 

kasztelana bełskiego, Firleja; zabił kilku ludzi, a samą chorągiew rozstrzaskał na 

szczypki”
36

. Z kolei w diariuszu zapisano: „piorun uderzył i rozbieł piechotną 

chorągiew jm. pana bełskiego”
37

. Wespazjan Kochowski również odnotował ten 

wypadek
38

. Oszczędził pisarz regimentarza, pomijając jego niefortunny wypadek 

przy okazji powitania księcia w obozie, kiedy to spadł z konia
39

. 

Starcie z 10 lipca z kolei bardzo dokładnie przedstawia moment walki cho-

rągwi tatarskiej z komunikiem tatarskim w obronie książęcego taboru
40

. Co cie-

                                                 
W. Spasowicz, t. 1, Petersburg – Mohylew 1855, s. 75–76; W. Kochowski, Historyja panowa-

nia Jana Kazimierza, t. 1, Poznań 1859, s. 49–64; D. Andrzejczak, Kampania zbaraska…,  

s. 194–259; L. Frąś, Obrona Zbaraża w…, s. 11– 66; K. Śledziński, Zbaraż 1649…, s. 66–91  

i 113–124; Ю.А. Мицик, Облога Збаража (1649 р.)…, s. 15–38; L. Kubala, Oblężenie Zba-

raża i pokój pod Zborowem, [w:] Szkice historyczne…, s. 73–115; S. Alexandrowicz, Plan 

obronnego obozu…, [w:] Litwa i jej sąsiedzi od XII do XX wieku…, s. 147–169; P. Szlezynger, 

Przyczynek do…, s. 12–20; W. Tomkiewicz, Jeremi Wiśniowiecki…, s. 315–331; W.A. Ser-

czyk, Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648–1651, Warszawa 2007, s. 230–252;  

J. Widacki, Kniaź Jarema…, s. 170–195. 
35 Należy tutaj pamiętać o wątpliwościach dotyczących daty tego szturmu. Część historyków 

uważa, że był to szturm z 17 lipca, a inni, że z 19 lipca; K. Śledziński, Zbaraż 1649…, s. 76–

79; D. Andrzejczak, Kampania Zbaraska…, s. 207–208, przypis 48; Ю.А. Мицик, Облога 

Збаража (1649 р.)…, s. 25. 
36  H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem…, s. 499. 
37  Akta Anni 1649 pod Zbarażem …, [w:] Relacje wojenne z…, s. 135. Jeśli chodzi o opracowa-

nia, to wzmianki można odnaleźć m.in. w: M. Nagielski, Epoka „Ogniem i mieczem” Henryka 

Sienkiewicza a rzeczywistość historyczna…, s. 100; D. Andrzejczak, Kampania zbaraska…,  

s. 189; K. Śledziński, Zbaraż 1649…, s. 62. 
38  W. Kochowski, Historyja panowania Jana Kazimierza…, s. 51–52. 
39  W. Tomkiewicz, Jeremi Wiśniowiecki…, s. 315. 
40  M. Nagielski, Relacje zbaraskie z Księgi pamiętniczej…, [w:] Epoka „Ogniem i mieczem”…, s. 166. 
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kawe, warto w tym miejscu odnotować, że ukraiński historyk w odróżnieniu od 

polskich badaczy inaczej interpretuje rezultat całego starcia, wskazując na zwy-

cięstwo strony kozacko-tatarskiej w tym dniu
41

. Sienkiewicz ukazał także dużą 

rolę procesji z Najświętszym Sakramentem w opanowaniu nastrojów żołnierzy 

zamkniętych w obozie na początku oblężenia
42

. Kolejnym takim przykładem 

może być to, że 13 lipca Burłaj, uderzając od grobli, zaskoczył obrońców i zajął 

kwatery Rozrażewskiego. Przyjemski faktycznie opanował wtedy sytuację, pro-

wadząc do ataku piechotę cudzoziemską. Z kolei potwierdzenie informacji  

o rozmowach, jakie toczyły się pomiędzy oblegającymi i oblężonymi w prze-

rwach między szturmami, można odnaleźć w źródłach
43

. Autor Trylogii w swo-

im opisie pokazał również konieczność przenoszenia się do nowych wałów  

w celu udaremnienia prac kozackich i dopasowania rozmiaru obozu do liczby 

obrońców. Jednocześnie stworzony obraz regularnego oblężenia, prac ziemnych 

i ciągłego ostrzeliwania obozu polskiego nie odbiega od opisu historyków. 

Sienkiewicz nie pominął w swojej powieści także rozmów pokojowych, ja-

kie towarzyszyły oblężeniu. Zgodnie z relacjami źródłowymi do Chmielnickiego 

jeździł Zaćwilichowski, którego hetman kozacki próbował przekonać do przej-

ścia na stronę powstańców. Jednak Zaćwilichowski ofertę tę odrzucił. Z kolei do 

chana jeździł Jaskólski, a rozmowa – przytaczana przez pisarza – w świetle 

opracowań wyglądała bardzo podobnie
44

. 

Jeśli chodzi o wycieczki, to w powieści ich głównym inicjatorem miał być  

w zasadzie jedynie J. Wiśniowiecki, inni dowódcy, jak choćby M. Sobieski, sta-

nowili jedynie tło dla wojewody ruskiego
45

. 

Z każdym dniem walk warunki dla oblężonych stawały się coraz cięższe.  

W powieści odnajdujemy fragmenty ukazujące pogarszającą się sytuację w obo-

zie. Przykuwają uwagę szczególnie wyczerpujące się zapasy żywności.  

W Ogniem i mieczem od samego przyjazdu do zamku Zagłobę interesują głów-

nie ilości zgromadzonych zapasów żywności, które od początku były skąpe  

i niewystarczające dla zgromadzonych tu sił. W czasie oblężenia ich braki miały 

być szczególnie dotkliwe, zapanowała drożyzna i głód. Taki obraz wyłania się 

także z ustaleń historyków – w obozie brakowało odpowiedniej ilości zapasów 

żywności czy prochu. Jedzono koninę, a pod koniec oblężenia nawet psy i koty. 

Ze względu na brak wody zaczęto czerpać ją nawet ze stawów, w których znaj-

dowały się trupy, co przyczyniało się do wybuchów biegunki wśród obrońców
46

. 

                                                 
41  Ю.А. Мицик, Облога Збаража (1649 р.)…, s. 22. 
42  H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem…, s. 510–511. 
43  Akta Anni 1649 pod Zbarażem…, [w:] Relacje wojenne z pierwszych…, s. 144. 
44  Ю.А. Мицик, Облога Збаража (1649 р.)…, s. 26–27. 
45  Wiśniowiecki próbował na różne sposoby podtrzymywać ducha wśród żołnierzy, nie pomijając 

w tym celu także oszustw. Dbał również o rannych żołnierzy – rozmawiał z nimi, pilnował le-

karzy, karmił, a swoją postawą wpływał na pozostałych dowódców. 
46  A. Kryszak, Rola księcia Jeremiego…, s. 82. 
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W ostatnich dniach oblężenia dochodziło nawet do konfliktów o jedzenie.  

W konsekwencji tego – w odróżnieniu od opisu Sienkiewicza – podczas obrony 

Zbaraża niektórzy z obrońców nie wytrzymywali tej sytuacji i pomimo suro-

wych kar decydowali się na dezercję. Część z nich donosiła o położeniu obozu 

polskiego i zamysłach wodzów nieprzyjacielowi, co niweczyło plany dowód-

ców. W dalszym ciągu Kozacy prowadzili prace ziemne i nieustannie ostrzeli-

wali obóz polski. 

Ale dezercje to nie jedyna rzecz, którą Sienkiewicz przemilczał. Wśród ta-

kich kwestii znajdują się m.in. wydanie zgody na opuszczenie obozu przez chło-

pów, którzy schronili się doń przed siłami kozacko-tatarskimi
47

. Pierwsza grupa, 

która wyszła z obozu, została otoczona przez Tatarów i ci, którzy nie przedsta-

wiali żadnej wartości dla nich jako jasyr, zostali zabici. Mimo losów swoich po-

przedników kolejna grupa chłopów była gotowa na wyjście z obozu, na co rów-

nież uzyskali zgodę. Sprzeciwił się temu książę Jeremi i nakazał żywić ich  

z resztek wojskowych zapasów. 

H. Sienkiewicz akcentuje w swoim opisie obrony przede wszystkim lipcowe 

wydarzenia, w tym głównie bohaterską obronę podczas szturmów. Stąd brak 

sierpniowych wydarzeń, takich jak np. wymiana listów pomiędzy Wiśniowiec-

kim a Chmielnickim, wydanie uniwersału przez księcia Jeremiego do jego pod-

danych, by wracali do domów. W powieści nie znajdziemy też ani słowa o nie-

udanej wycieczce z polskiego obozu
48

. Kolejnym przykładem różnicy pomiędzy 

historyczną obroną Zbaraża a powieścią może być to, że jako twórcę samych 

umocnień obozu Sienkiewicz podał jedynie Przyjemskiego. 

W Ogniem i mieczem autor podkreśla rolę obrony Zbaraża w 1649 roku, to 

ona stanowi ukoronowanie walk z Kozakami i ma pokrzepić czytelników. Być 

może, dlatego brakuje opisów dezercji z polskiego obozu czy też nieudanej wy-

cieczki. Z kolei ugoda zborowska czy również sama bitwa pod Zborowem na 

kartach powieści zostały zmarginalizowane. Czytelnicy dowiadują się o nich 

głównie z opowieści pana Zagłoby w zaledwie paru mało pochlebnych  

zdaniach
49

. 

Analizując wizję sienkiewiczowskiej obrony Zbaraża, można stwierdzić, że 

autor wnikliwie przestudiował jej przebieg. Widać to w całych zapożyczonych 

fragmentach ze źródeł czy też ustaleń L. Kubali. Nie będąc przy tym history-

kiem, nie musiał starać się odtworzyć wiernie całości przedstawianych wyda-

rzeń. Jego obraz obrony jest sugestywną wizją tych walk. Wydaje się, że opiera-

jąc się na diariuszach, udało mu się oddać atmosferę i uchwycić ducha tamtych 

walk. Czytelnik miał z dumą pamiętać, że obrońcom zbaraskim wbrew wszyst-

kiemu udało się przeciwstawić połączonym siłom Chmielnickiego i chana krym-

skiego, a za Skrzetuskim mógł on wyliczyć, że: „dwadzieścia szturmów odpar-

                                                 
47  Ibidem, s. 85–86. 
48  Wycieczka ta miała miejsce z 29/30 lipca. Żołnierze wpadli w zasadzkę i ponieśli duże straty. 
49  Krótko wspomina o kiepskim pokoju i jego warunkach. 
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tych, szesnaście bitew w polu wygranych, siedemdziesiąt pięć wycieczek”
50

. Takim 

właśnie bilansem skończyło się bowiem starcie z nieprzyjacielem pod Zbarażem
51

. 

Zdjęcia 

 

Zamek w Zbarażu, stan z 2016 roku, fot. T. Błaszczyk. 

 

Zamek w Zbarażu, stan z 2016 roku, fot. T. Błaszczyk. 

                                                 
50  H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, s. 581; por. K. Śledziński, Zbaraż 1649…, s. 124. 
51  Warto w tym miejscu odnotować, że ukraiński historyk inaczej ocenia ogólny wynik walk pod 

Zbarażem, doceniając, co prawda, męstwo obrońców, skłania się jednak do stwierdzenia, że to 

strona kozacko-tatarska wyszła zwycięsko z tych walk. Badacz uważa, że skala zwycięstwa by-

ła tożsama z Żółtymi Wodami, Korsuniem, Piławcami, Zborowem, Batohem i Żwańcem;  

Ю.А. Мицик, Облога Збаража (1649 р.)…, s. 37. 
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Widok na bramę wjazdową zamku w Zbarażu, stan z 2016 roku, fot. T. Błaszczyk. 

 

Widok na bramę wjazdową zamku zbaraskiego, stan z roku 2016, fot. T. Błaszczyk. 
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Zbaraż, stan z 2008 roku, fot. T. Błaszczyk. 

 

Rekonstrukcja zamku w Zbarażu, wystawa w muzeum w Zbarażu – opr. M. Gajda, fot. T. Błaszczyk. 
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The story of Jan Skrzetuski and Michał Wołodyjowski who 

saved Zbaraż, and beaten khan and cossacks. Contrasting the 

battle picture of siege of Zbaraż in the novel Ogniem i mieczem 

written by H. Sienkiewicz and historian researches 

Summary 

Siege of Zbaraż (Zbarazh) was some sort of the final of the first years of clashes with Cossacks. 

Similar function was given to them in the novel Ogniem i Mieczem (With Fire and Sword) written 

by H. Sienkiewicz. Some aspects concerning fights and events connected to defense of Zbaraż in 

1649 were analyzed in this article. Descriptions of those events presented in the novel were as well 

studied. My interests concern such ideas as: the course of clashes of Zbaraż, the role of Jeremi 

Wiśniowiecki and the problem of commanding Polish camp. Comparing defense description writ-

ten by H. Sienkiewicz with the facts established by historians should allow to verify if the author 

of trilogy has shown the fighting spirit in the siege of Zbaraż. 
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Związki matrymonialne przedstawicieli polsko-litewskiej magnaterii  

z członkami rodzin hospodarów miały poważne znaczenie polityczne. Szczegól-

ne nasilenie tego zjawiska nastąpiło w końcu XVI i na początku XVII wieku, 

gdy polscy magnaci: Wiśniowieccy, Potoccy, Koreccy, później Przerembscy  

i Radziwiłłowie – zawierali związki małżeńskie z córkami wybitnych mołdaw-

skich hospodarów: Jeremiego Mohyły i Bazylego Lupula. Te związki owocowa-

ły poważnymi skutkami politycznymi. Mołdawscy hospodarowie poprzez te 

małżeństwa zostali wplątani w polską politykę wewnętrzną, polska magnateria 

zaś włączała się w obronę interesów swoich powinowatych w Mołdawii. Stąd 

tak bardzo interesująca jest historia stosunków polsko-mołdawskich na przeło-

mie XVI/XVII i w pierwszej połowie XVII wieku. Jeremi Wiśniowiecki był sy-

nem Michała Wiśniowieckiego i Rainy (Reginy), córki mołdawskiego hospodara 

Jeremiego Mohyły, po którym też otrzymał imię. W połowie lat 40. wieku XVII, 

Janusz Radziwiłł – inny bohater Trylogii – ożenił się z córką panującego wów-

czas mołdawskiego hospodara Bazylego Lupula. Nie było to niczym nowym  

w dziejach kontaktów polsko-mołdawskich, ponieważ w wyniku zbieżnych inte-

resów takie małżeństwa przedstawicieli polsko-litewskich elit pojawiały się już 

od czasu początków istnienia państwa mołdawskiego
1
. Tu jednak skupiam się na 

ukazaniu tych związków w okresie XVI–XVII wieku, zgodnie z tytułem artykułu.  

Michał Wiśniowiecki, syn Michała Wiśniowieckiego kasztelana bracław-

skiego, ożenił się z córką mołdawskiego hospodara Jeremiego Mohyły w roku 

                                                 
1  J. Tęgowski, Powiązania genealogiczne wojewodów mołdawskich Bogdanowiczów z domem 

Giedyminowiczów w XIV–XV wieku, „Genealogia. Studia i Materiały Historyczne”, t. 3, Poznań 

– Wrocław 1993. 

http://dx.doi.org/10.16926/zh.2017.16.06
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1603. Działania na terenie Mołdawii w końcu XVI i na początku XVII wieku 

miały poważne znaczenie dla stabilności nie tylko Mołdawii, ale i dla Rzeczypo-

spolitej, zainteresowanej w rozszerzeniu wpływów na terenie swojego byłego 

lenna. Taka okazja pojawiła się w roku 1595
2
, kiedy Jan Zamoyski osadził na 

hospodarskim tronie Jeremiego Mohyłę, posiadającego polski indygenat
3
. Nie-

wątpliwe jest, że przedstawiciele polskiej magnaterii chcieli wykorzystać tę sy-

tuację do rozwiązania swoich problemów finansowych. Z drugiej strony hospo-

dar mołdawski, mający wolną rękę w ustalaniu podatków, musiał dbać o to, żeby 

jego poddani nie uciekali do innych państw przed zbyt wysokimi obciążeniami. 

Tylko on odpowiadał za skutki swojej polityki, ponieważ w swoich decyzjach 

nie musiał kierować się stanowiskiem swojej rady i pomijał jej opinie. Innymi 

słowy, wszystko w państwie mołdawskim zależało od woli hospodara. Ten za-

kres władzy podnosił atrakcyjność tronu gospodarskiego, o który wszyscy za-

biegali. Jego osiągnięcie ułatwiał w drugiej połowie XVI wieku kres znaczenia 

rządzącej dotychczas dynastii Muszatowiczów/Bogdanowiczów. Z drugiej jed-

nak strony wszyscy chcieli też związać się rodzinnymi więzami z mołdawskimi 

hospodarami, nawet niezależnie od tego, że byli oni tylko tureckimi wasalami. 

Właśnie ta ostatnia przesłanka decydowała o kierunku działań wielu Polaków  

i Mołdawian. Nie baczono w tych planach na fakt, że z możliwością rządzenia 

całym państwem mołdawskim wiązał się cały szereg niebezpieczeństw. 

W tej sytuacji zięciowie Jeremiego Mohyły mieli nie tylko korzystać ze te-

go, że ich teść rządzi Mołdawią, ale musieli też dbać o utrzymanie przez niego 

hospodarskiego tronu. Rozumiejąc te uwarunkowania, Polacy jeszcze przed za-

warciem umów matrymonialnych włączyli się w roku 1600 do walk przeciwko 

Michałowi Walecznemu, dążąc do przywrócenia Mohyle hospodarskiego tronu. 

Momentem największego zaangażowania polskich zięciów Jeremiego Mohyły  

w sprawy mołdawskie stały się wydarzenia po 1612 roku, kiedy ówczesny ho-

spodar Konstanty Mohyła, syn Jeremiego, został usunięty przez Turków z tronu, 

a nowym władcą został Stefan Tomża II.  

W tym momencie Elżbieta Mohyłowa, wdowa po Jeremim, miała dwóch 

zięciów: Michała Wiśniowieckiego i Stefana Potockiego. Kampanię przywróce-

nia na tron hospodarski Mohyłów prowadził Stefan Potocki. Jego kampania za-

kończyła się jednak w 1612 roku klęską w bitwie przy Sasowym Rogu, a sam 

                                                 
2  O ówczesnych działaniach zob.: D. Milewski, Campaign of the Great Hetman Jan Zamoyski in 

Moldavia (1595). Part I. Politico-Diplomatic and military preliminaries, „Codrul Cosminului”, 

XVIII, 2012, No. 2, p. 261–286; Part II. The Battle of Ţuţora and aftermath, „Codrul Cosminu-

lui”, XIX, 2013, No. 1, p. 57– 76; V. Constantinov, Mołdawia w stosunkach międzynarodo-

wych w końcu XVI i na początku XVII wieku, [w:] Rzeczypospolita wobec Orientu w epoce no-

wożytnej, red. D. Milewski, Zabrze 2011, s. 10–21. 
3  O Mołdawianach, którzy otrzymali polski indygenat, patrz: Z. Wdowiszewski, Regesty przywi-

lejów indygenatu w Polsce (1519–1793), Buenos Aires – Paryż 1971. 
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wódz polskich wojsk dostał się do więzienia tureckiego, z którego został zwol-

niony dopiero w roku 1616
4
. 

W toku drugiej kampanii, która zaczęła się jesienią 1615 roku, dowództwo 

sprawowali Michał Wiśniowiecki i Samuel Korecki. I im jednak nie udało się 

doprowadzić do przywrócenia Mohyłom tronu hospodarskiego. Po długich – 

kilkunastomiesięcznych – walkach, latem 1617 roku polskie wojsko zostało po-

konane w bitwie przy Dragszanach
5
. W tym czasie Michał Wiśniowiecki zmarł 

w nieustalonych okolicznościach
6
, Samuel Korecki zaś został nowym zięciem 

Elżbiety Mohyłowej. Po bitwie przy Dragszanach Samuel Korecki został uwię-

ziony, ale uciekł w następnym (1617) roku z samej Edykuli (Czarnej Wieży).  

W sumie należy wręcz stwierdzić, że ci trzej zięciowie Jeremiego Mohyły do-

znali klęski swoich działań militarnych i w rezultacie zamiast zysków doznali 

tylko cierpień bądź śmierci za swoje zaangażowanie w sprawy mołdawskie. Je-

dynie czwarty z zięciów hospodara – Maksymilian Przerembski, który ożenił się 

z Anną Mohylanką w 1620 roku – nie podejmował już działań militarnych (te 

Polacy wznowili dopiero w czasach Jana III Sobieskiego). Chociaż Przerembski 

nie podejmował zbrojnych wypraw, to stale wtrącał się w różne spory o prawa 

spadkowe, toczone pomiędzy różnymi przedstawicielami mołdawskich rodzin 

na terenie Rzeczypospolitej. Przykładem takich sporów może być długotrwały  

i toczony z udziałem wielu osób proces o majątek Uście, kupiony przez Jere-

miego Mohyłę. Jak zauważył Władysław Łoziński: 

Ale nawet w porze, kiedy nie gotowano się na żadną wyprawę do tej nieszczęsnej Kol-

chidy, jaką była Wołoszczyzna dla Jasonów polskich, zięciów Mohyłowych, nawet  

w wyjątkowo spokojnym czasie, kiedy już pretendentów nie było, bo ich Turcy pobrali  

w niewolę, Uście, rezydencja Donny Elżbiety, wdowy po Jeremim Mohyle, jest niega-

snącym nigdy ogniskiem gwałtów i krwawych burd…7 

Raina Mohylanka-Wiśniowiecka prawdopodobnie urodziła się w roku 1588. 

Jej matką była Elżbieta Mohyłowa, córka Jerzego Łozońskiego, greckiego po-

chodzenia parkalaba Chocimia w okresie 1597–1610, który do Mołdawii dotarł 

podczas rządów Piotra Kulawego
8
. Z Piotrem Kulawym opuścił też Mołdawię  

w roku 1591 wraz z najwybitniejszymi bojarami mołdawskimi, którzy znaleźli 

schronienie w Polsce. Niektórzy ze nich (Łukasz Storici i Jeremi Mohyła) 

otrzymali polski indygenat. Sama Elżbieta Mohyłowa z Łozońskich przedsta-

                                                 
4  V. Constantinov, Bitwa pod Sasowym Rogiem i jej wpływ na relacje polsko-osmańskie w 1612 

roku, [w:] Wybrane problemy badawcze historii wojskowej. W pancerzu i mundurze, red. nauk. 

K. Kościelniak i Z. Pilarczyk, Toruń 2014, s. 101–127. 
5  V. Constantinov, Bătălia de la Drăgşani din vara anului 1616 şi conjunctura diplomatică în 

jurul acesteia, „Revista de Istorie a Moldovei” 2013, nr 2, s. 8–18. 
6  Powiedziano, że został otruty. 
7 W. Łoziński, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, 

oprac. J. Tazbir, Warszawa 2005, s. 393.  
8  N. Stoicescu, Dicţionar al dregătorilor din Ţara Românească şi Moldova sec. XIV–XVII, 

Bucureşti 1971, s. 307. 
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wiana jednak była jako pochodzącą z siedmiogrodzkiego rodu Czomortanów
9
.  

Z takimi twierdzeniami o jej związkach z rodem Czomortanów godzą się tylko 

bardzo nieliczni historycy
10

, gdy obecnie dominuje przekonanie, że w świetle 

ówczesnych źródeł należy przyjąć za niepodważalne pochodzenie Elżbiety Mo-

hyłowej z rodziny Łozowskich, jak też brak jakichkolwiek wskazówek na jej 

związki rodzinne z siedmiogrodzką szlachtą
11

. Posługiwanie się taką fikcyjną 

genealogią najprawdopodobniej miało tylko dodawać szlachetności rodowi Mo-

hyłów, o czym świadczą twierdzenia (już w wieku XVII) spadkobierców Mohy-

łów o tym, że pochodzą od pewnego rodu węgierskiego na Siedmiogrodzie. 

Przez przypisanie się do tej tradycji starali się wykazać swoje związki z chwa-

lebną przeszłością, sięgającą aż do wybitnych rzymskich legionistów, którzy zo-

stali w Dacji. Do tej samej tradycji odwołuje się zresztą również współczesna 

Rumunia i Mołdawia. 

Epopeja polityczna Mohyłów nie trwała długo. Zaczęła się bowiem od wy-

niesienia Jeremiego Mohyły w roku 1595 na hospodarski tron z pomocą wojsk 

koronnych. Władzy tej nie utrzymali spadkobiercy Jeremiego, wobec sporów je-

go syna Konstantego z Szymonem Mohyłą (bratem Jeremiego i ojcem Piotra 

Mohyły – wybitnego metropolity kijowskiego). Utraconej w 1616 roku władzy 

rodzina Mohylów już nie odzyskała, a podejmowane w ich interesie próby pol-

skich magnatów kończyły się klęską. Synowie Jeremiego Mohyły: Konstanty, 

Aleksander i Bogdan, zginęli albo zostali poturczeni. Po bitwie przy Dragsza-

nach sama Elżbieta Mohyła została zmuszona przyjąć islam po tym, jak ją zła-

pano i zgwałcono. Prawdopodobnie resztę życia spędziła w jednym z haremów 

tureckich paszów na południe od Dunaju.  

W Polsce zostały jednak jej córki, które dobrze zintegrowały się z polską 

szlachtą i magnaterią. Z czterech córek, które wyszły za mąż w Polsce, Regina 

(Raina/Irina) Mohylanka, żona Michała Wiśniowieckiego, umarła w 1619 roku. 

W czasie swojego życia w Polsce zadbała o los kościoła prawosławnego i wraz  

z mężem ufundowała klasztor Trójcy Świętej w Ładanie (w 1612), klasztor 

Opieki Matki Boskiej w Hustyni (w 1615), a już po śmierci Michała – klasztor 

Przemienienia Pańskiego w okolicach Łubniów. Anna, najmłodsza córka Elżbie-

ty i Jeremiego Mohyły, po śmierci swojego pierwszego męża Maksymiliana 

Przerembskiego jeszcze trzykrotnie wychodziła za mąż – za Jana Sędziwoja 

Czarnkowskiego, Władysława Myszkowskiego i Stanisława Rewerę Potockiego.  

Maria Mohylanka-Potocka, po śmierci męża Stefana Potockiego w 1631 ro-

ku, wyszła za mąż za Mikołaja Firleja wojewodę sandomierskiego. Jej córka  

z małżeństwa ze Stefanem Potockim – Katarzyna – poślubiła w 1638 roku Janu-

sza Radziwiłła, słynnego w Trylogii Sienkiewiczowskiej „antybohatera”. Na 

                                                 
9  Tak właśnie powiedziano i w Herbarzu Niesieckiego, uznając ją za córkę Czomortana. 
10  N. Iorga, Doamna lui Ieremia vodă, Bucureşti 1910, s. 8–9. 
11  S. Zotta, Doamna Elisabeta a lui Ieremia Movilei voievod a fost fiica lui Gheorghe pirailab de 

Hotin, „Arhiva Genealogică” 1913 (II), s. 178–180. 
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drodze do zawarcia tego małżeństwa z wnuczką mołdawskiego hospodara Ra-

dziwiłł musiał pokonać szereg przeszkód, co wymagało poświęcenia wiele cza-

su, energii i pieniędzy
12

. W trakcie tych starań z prośbą o pomoc zwracał się na-

wet do królewskiej rodziny, by wymogła zgodę Marii Mohylanki, wówczas żo-

ny wojewody sandomierskiego Mikołaja Firleja. Jednak to małżeństwo, zawarte 

po pokonaniu tylu przeszkód, przetrwało tylko cztery lata, do śmierci Katarzyny 

w 1642 roku. 

Wkrótce po śmierci pierwszej żony Janusz Radziwiłł postanowił zabiegać  

o rękę Marii, córki aktualnego hospodara Bazylego Lupula. W tych staraniach 

polski magnat miał poparcie Piotra Mohyły metropolity kijowskiego i Łukasza 

Miaskowskiego. Jednak jak się okazało, osiągnięcie sukcesu w tych staraniach 

nie było tak łatwe ze względu na tureckie zwierzchnictwo nad Mołdawią
13

, kal-

wińskie wyznanie Radziwiłła, istnienie wielu konkurentów, którzy również 

ubiegali się o rękę córki mołdawskiego hospodara. Dlatego już pod koniec 1643 

roku w dyplomatycznych kręgach Konstantynopolu uważano, że te plany ma-

trymonialne mogą być niezrealizowane. Postawa konstantynopolskich władz by-

ła jednak bardzo zmienna i to, co w jednym dniu było nierealne, to już w następ-

nym mogło być zrealizowane bez żadnych problemów. W świetle praktyki wia-

domym było, że na kształt ostatecznej decyzji największy wpływ miały ofiaro-

wane pieniądze, a Lupula je miał i dzięki nim mógł uzyskać zgodę Turków
14

. 

Niezależnie od tego, że Mołdawia była wówczas wasalem tureckiego sułta-

na, dla Radziwiłła to małżeństwo miało niewątpliwie prestiżowy charakter, tym 

bardziej, że jego teść był niepospolitą osobą
15

. Również król Władysław IV Wa-

za był bardzo zainteresowany zawarciem tego małżeństwa, gdyż miał to być 

element przygotowań do zorganizowania kampanii antytureckiej. W tych pla-

nach zawiązania koalicji Mołdawia miała bardzo ważne znaczenie, gdyż tylko 

poprzez jej terytoria można było podjąć działania przeciw wojskom sułtana. Re-

alizacją planów króla Władysława IV Wazy żywotnie zainteresowany był rów-

nież Janusz Radziwiłł, po części ze względu na swoje starania o rękę Marii Lu-

pulu. Dlatego Janusz Radziwiłł osobiście pojechał do Mołdawii w celu przeko-

nania hospodara i jego otoczenia o konieczności przystąpienia do planowanej 

koalicji. Opisując tę wizytę, mołdawski kronikarz Miron Costin pisał o rozmo-

wach, które miały miejsce w radzie hospodarskiej. W toku tych debat Petricei-

co
16

 powiedział, że Mołdawianom warto poczekać, dopóki Polacy nie przejdą 

                                                 
12  T. Wasilewski, Janusz Radziwiłł, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 30, Warszawa 1987, s. 209. 
13  Hospodarowie mołdawscy w kwestiach małżeńskich musieli otrzymywać pozwolenie od Turków. 
14  Jeśli Turcy zgodzili się na to małżeństwo, to właśnie tylko z tego powodu. O czym pisał Miron 

Costin: „Miał Vasile voda pozwolenie od Turków, a to było za pieniądze, nie od serca Tur-

ków”, op. cit., s. 191.  
15  Miron Costin pisał, że miał on cesarskie ambicji; op. cit., s. 190. 
16  Jego syn Stefan Petriceico będzie hospodarem Mołdawii między 1672–1674 i 1683–1684. Miał pol-

ski indygenat otrzymany przez rekomendację Jana III Sobieskiego w roku 1676, Z. Wdowiszewski, 

Regesty przywilejów indygenatu w Polsce (1519–1793), Buenos Aires – Paryż 1971, nr 1256. 
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przez Dunaj i dopiero wówczas zdecydować się na dołączenie do armii polskiej. 

Istota sporu polegała jednak na tym, że sygnałem do rozpoczęcia antytureckiego 

powstania musiała stać się mołdawska odmowa wysłania trybutu Turkom
17

. 
Na początku 1644 roku rozmowy w sprawie zawarcie małżeństwa Janusza 

Radziwiłła z Marią Lupulą znajdowały się w impasie i daleko było do ich za-

kończenia. Król polski dziękował jednak księciu siedmiogrodzkiemu Jerzemu 

Rakoczemu za wsparcie w sprawie małżeństwa swego faworyta z córką moł-

dawskiego hospodara
18

. Liczono, że książę siedmiogrodzki, będący również pro-

testantem i mający oprócz tego dobre stosunki na dworze sułtańskim, będzie 

miał wpływ na szczęśliwe rozwiązanie kwestii małżeństwa. W rzeczywistości 

jednak sprawa ta wyglądała nieco inaczej. Rakoczy niebyt szanował ambitnego 

mołdawskiego hospodara, który dążył do objęcia tronu Wołoszczyzny
19

, co 

oczywiście oznaczało osłabienie pozycji Siedmiogrodu. Dlatego Rakoczy  

w swojej polityce działał raczej przeciwko Lupulu, wiążąc się z Mateuszem Ba-

sarabem, ówczesnym hospodarem wołoskim. W rezultacie poseł księcia sied-

miogrodzkiego do Konstantynopola Stefan Reti oskarżał tam Lupula o prowa-

dzenie niezależnej polityki zagranicznej. Między innymi przypominał wielkiemu 

wezyrowi problem tego małżeństwa, czym bardzo zdenerwował hospodara Moł-

dawii
20

. Sam Janusz Radziwiłł wysłał do księcia siedmiogrodzkiego swego po-

sła, któremu jednak nie udało się przekonać Rakoczego
21

. Zdaniem Siedmiogro-

dzian to małżeństwo mogło doprowadzić do umocnienia pozycji Lupula
22

.  

Te przeszkody jednak nie skłoniły Radziwiłła i Lupula do rezygnacji ze swo-

ich planów i nadal kontynuowali oni wysiłki dla osiągnięcie swojego celu, nie 

bacząc na piętrzące się przed nimi problemy. Mołdawski hospodar wysłał do 

Stambułu szlachcica Nicolae Katargiego
23

, który musiał przekonać Turków  

o dobrych intencjach Lupula oraz o tym, że to małżeństwo w żadnym stopniu 

nie zmieni jego stosunku do Wielkiej Porty. Miał też zapewniać, że sprawa tego 

małżeństwa nie była omawiana z Rakoczym
24

.  

Sam Janusz Radziwiłł prosił mołdawskiego hospodara o kontynuację wysił-

ków dla umożliwienia zawarcia małżeństwa
25

. Ze swojej strony Bazyli Lupul 

                                                 
17  M. Costin, op. cit., s. 191. 
18  A. Veress, s. 160, nr 93. 
19  D. Milewski, Between a Magnate and a Cossack – Two Marriages of Vasile Lupu’s Daughters, 

„Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Bizantine Art” VI, Warsaw 2008, s. 47. 
20  A. Veress, ibidem, s. 163, nr 95. 
21  Ibidem, s. 163, nr 95. 
22  Na początku grudnia 1643 pojawiły sie pewne wzmianki o takich zamiarach Lupula: ibidem,  

s. 158–159, nr 92. 
23  Zajmował różne stanowiska w Radach Hospodarskich w Mołdawii i na Wołoszczyźnie w 1618 r.  

i w hospodarstwie Bazylego Lupula; N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători…, s. 369–370. 
24  E. Baidaus, Politica…, s. 44–46; I. Eremia, Relaţiile externe…, s. 150; D. Milewski, Between  

a Magnate and a Cossack – Two Marriages of Vasile Lupu’s Daughters, s. 50. 
25  „W czym utwierdzają mnie deklaracje W.M.m.m. Pana przez J.M.P. Podsędka Kamienieckie-

go, a jeszcze rzetelniej przez ojca Szycika dane. Któremu iżeś W.M.m.m. Pan, na pewny termin 
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poprzez swoje dyplomatyczne kanały podejmował próby przekonania Turków, 

żeby pozwolili zawrzeć to małżeństwo. Najważniejsza jednak była jego obietni-

ca ofiarowania wielkiemu wezyrowi 30 000 talarów, co upiększył argumentem, 

że poprzez to małżeństwo wzmocni się jego pozycja i będzie mógł lepiej działać 

na terenie Polski, we własnych i Porty interesach. W rezultacie przekonywał, że 

to małżeństwo będzie służyło również interesom samej Porty. Otrzymał jednak 

wymijającą odpowiedź, w której znalazło się uzależnienie tej zgody od wysłania 

do Porty jego rodziny
26

. Wkrótce pojawiła się nowa przeszkoda w kontynuacji 

rozmów, którą stanowiła zmiana wielkiego wezyra, oznaczająca konieczność 

rozpoczynania ich od początku. 

W kwietniu 1644 roku, w ówczesnej korespondencji pojawiły się pogłoski  

o możliwym zerwaniu wszystkich rozmów matrymonialnych. Najpierw Lupul 

napisał do Rakoczego o swoim żalu, że małżeństwo nie stało zrealizowane
27

,  

a trochę później, że Maria Lupul najpewniej wyjdzie za mąż za pewnego Anna-

kisa z Galaty
28

. Jednak już wkrótce, po upływie kilku miesięcy, we wrześniu 

1644 roku Porta dała swoją zgodę na zawarcie tego małżeństwa, co kosztowało 

mołdawskiego hospodara sporo pieniędzy
29

. Sama Maria Lupul napisała o tym, 

że Porta dała swoją zgodę na małżeństwo
30

. Wkrótce do Mołdawii pojechali 

Hrehory Mirski i Jan Mierzyński, mając ze sobą bogate upominki i dla hospoda-

ra, i dla samej Marii Lupul
31

. 

W Jassach odbył się ślub, w ceremoniale zgodnym z grecką tradycją cer-

kiewną
32

. Wspaniałość ceremonii tak była opisana przez ówczesnych świadków 

wydarzenia:  

Bankiet weselny odprawiony był z więcej jak królewską wspaniałością, tak że najwięk-

szy Monarcha nie mógłby się zań powstydzić, gdyż oprócz stołu Xiążęcego, gdzie 

wszystkiego było pod dostatkiem i gdzie każdy należycie według stanu swego był ugosz-

czony, w prywatnych domach dostarczano gościom wszystkiego, czego tylko kto zażą-

dał; mniejszym zaś sługom aż do najpodlejszego wypłacano co tydzień pewną ilość pie-

                                                 
powrócić do siebie dla tej sprawy kazał; tedy przez niego dalszą moje z W.M.m.m. Panem 

przedłużam konferencję i prośbę moją wnoszę, aby staraniu memu dawszy miejsce, skłonić się 

do tego raczył, żeby ta sprawa w spak nie chodziła, ale tymi, któreś sam W.M.m.m. Pan, uważ-

nym rozsądkiem swym, upatrzył środkami, do skutku przywiedziona była”. List napisany 3 ma-

ja 1644, w: E. Kotłubaj, Życie Janusza Radziwiłła, Wilno i Witebsk 1859, s. 335–336, dodatek 

VIII. 
26  A. Veress, s. 164–166, nr 97. 
27  Ibidem, s. 180–181, nr 106. 
28  Ibidem, nota na s. 181. 
29  Hurmuzaki, t. 4, część 2, s. 533–534, nr 626; s. 534–535, nr 627. 
30  List jest datowany 2 września 1644. A. Sajkowski, Staropolska miłość. Z dawnych listów i pa-

miętników, Poznań 1981, s. 365. 
31  D. Milewski, Between a Magnate and a Cossack – Two Marriages of Vasile Lupu’s Daughters, 

s. 50. 
32  E. Kotłubaj, Życie…, s. 79. Co świadczy o tym, że różne wyznania małżonków nie miały naj-

mniejszego znaczenia w tej sytuacji. 
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niędzy. Trwało to przez dni dwanaście, przy czem gości zabawiali tureccy muzykanci, 

umyślnie na to przysłani z dworu Cesarza Tureckiego. Mnóstwo było przytem komedian-

tów, sztukmistrzów, skoczków, szermierzów i różnej tego rodzaju gawiedzi, którzy mieli 

widowiska przedstawiać. Można tam było widzieć skoki i dziwaczne tańce mężczyzn  

i kobiet Tureckich, których część także z Czerkessij była…33 

Na ceremonii ślubu byli obecni posłowie przysłani przez księcia siedmio-

grodzkiego, hospodara Wołoszczyzny i króla polskiego
34

. Żona Janusza Radzi-

wiłła otrzymała ogromy posag
35

. 

5/15 lutego 1645 roku Janusz Radziwiłł wrócił do Rzeczypospolitej ze swoją 

żoną. W krótkim czasie jednak w samej Rzeczypospolitej zaczęło się powstanie 

Bohdana Chmielnickiego, szwedzki potop, wojna przeciwko Rosji, itd. W tych wy-

darzeniach będzie uczestniczył i Janusz Radziwiłł, który jednak z racji częstokroć 

zajmowanej kontrowersyjnej pozycji stał się antybohaterem Sienkiewiczowskiej 

Trylogii. Po śmierci księcia w roku 1655, owdowiała Maria Lupul Radziwiłł przeję-

ła troskę o majątek i spadek po mężu. Przed śmiercią w 1660 roku zapisała swoje 

dobra różnym prawosławnym organizacjom kościelnym, co w przyszłości miało za-

owocować licznymi sporami sądowymi, ciągnącymi się aż do roku 1823
36

.  

Dramatyczny los bohaterów i antybohaterów Sienkiewiczowskiej Trylogii 

związany był z dramatyczną historią Rzeczypospolitej i jej sąsiadów, między in-

nymi i Mołdawii. I nie jest przypadkiem to, że kiedy w Polsce był rozkwit pań-

stwa i kultury, tak samo rozwijała się  Mołdawia. Kiedy zaś w Polce zaczęły się 

problemy połowy XVII wieku, to nieunikniony stał się i upadek Mołdawii.  
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Moldavian accents in the Trilogy. (The genealogical relationship 

of Jeremy Wiśniowiecki and the marriage of Janusz Radziwiłł) 

Summary  

Sienkiewicz’s trilogy has great importance for understanding the realities of the Central and 

Eastern Europe. The two heroes of Sienkiewicz’s Trilogy – Jeremi Wisniowecki and Janusz 

Radziwill – had matrimonial ties with the rulers of Moldavia, Vasile Lupu and Jeremia Mohila. 

This demonstrates that Moldova was important for the Polish nobility. Polish magnates were in-

volved in the affairs of Moldova and for this reason they had numerous problems. 

Keywords: Ieremia Movilă, Vasile Lupu, Janusz Radziwill, Jeremi Wisniowecki, Maria Lupul, 

Moldova. 

Slowa kluczowe: Jeremi Mohyła, Bazyli Lupul, Janusz Radziwiłł, Jeremi Wiśniowecki, Maria 

Lupul, Mołdawia.  
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Najazd tatarski na Prusy Książęce w 1656 roku. 

Sienkiewiczowska wizja – lokalna tradycja –  

przebieg – w świetle badań historycznych 

Najazd sprzymierzonych z Rzeczpospolitą Tatarów budziackich na Prusy 

Książęce w 1656 roku stanowił niewielki epizod w skali całego konfliktu, zwa-

nego w historiografii II wojną północną. W kulturze popularnej i świadomości 

historycznej funkcjonują niezależnie od siebie dwa obrazy tego wydarzenia. 

Powszechnie jest znane przede wszystkim dzięki Potopowi Henryka Sienkiewi-

cza. Pisarz poświęcił najazdowi Tatarów dowodzonych przez Andrzeja Kmicica 

na księstwo obszerny fragment, jednak barwny opis jest niezwykle skąpy w fak-

tografię, którą zazwyczaj wzbogacał fabułę powieści
1
. Było to zapewne skut-

kiem milczenia polskich źródeł do wojny z lat 1655–1660, które Sienkiewicz 

często obszernie wykorzystywał dla przedstawienia wydarzeń historycznych  

w Trylogii
2
. Polskie relacje z tego okresu najczęściej wypunktowują sam fakt 

wtargnięcia ordy na terytorium pruskie, nie zawierają jednak na temat jej działań 

(chronologii, zasięgu, etc.) żadnych konkretnych danych. Wiele takich informa-

cji, choć często nieodpowiadających rzeczywistemu przebiegowi zdarzeń, za-

wiera natomiast niezwykle bogata tradycja najazdu tatarskiego rozwijająca się 

przez ponad dwa stulecia w Prusach Wschodnich i do dziś obecna w mazurskiej 

regionalnej historiografii i literaturze pięknej oraz toponimach
3
. Przekaz owej 

                                                 
1  H. Sienkiewicz, Potop, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1984, t. 3, s. 256–259. 
2  J. Kijas, Źródła historyczne „Potopu” Sienkiewicza, [w:] Prace historyczno-literackie. Księga 

zbiorowa ku czci Ignacego Chrzanowskiego, red. F. Bielak, Kraków 1936, s. 476–511; J. Krzy-

żanowski, Pasek i Sienkiewicz: do źródeł „Trylogii”, „Pamiętnik Literacki” 1956, t. 67, nr 4,  

s. 301–302; A. Kersten, Sienkiewicz – „Potop” – historia, Warszawa 1966, s. 62–89. 
3  T. Grygier, Echa wyprawy Gosiewskiego, „Ziemia” 1957, nr 11, s. 6–7; H. Małogowska, Tata-

rzy pana Kmicica na Mazurach, „Warmia i Mazury” 1971, R. XVII, nr 9, s. 11–12; S. Augu-
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tradycji zachował jednak charakter lokalny i polskiemu społeczeństwu na ogół 

nie był znany. Nie zetknął się z nim także Sienkiewicz. Badania źródłowe, pro-

wadzone w oparciu o źródła proweniencji przede wszystkim pruskiej, pozwoliły 

odtworzyć przebieg wydarzeń i zweryfikować obydwie wizje.  

Wg Sienkiewicza czambuł tatarski, przysłany na pomoc Janowi Kazimie-

rzowi przez sprzymierzonego chana krymskiego Mehmeta IV Gereja, dowodzo-

ny przez Akbaha-Ułana, przybył do Lwowa, gdzie wówczas przebywał monar-

cha, niemal nazajutrz po złożeniu przezeń ślubów lwowskich, czyli w pierw-

szych dniach kwietnia 1656 roku
4
. Pisarz w dalszej części powieści rozróżnia 

oddział Akbaha-Ułana od głównej ordy posiłkowej Tatarów dobrudzkich, przy-

byłej do Polski jeszcze przed odzyskaniem Warszawy, w więc przed 1 lipca 

1656 roku
5
. Ich dowódcę, Hassun-beja poznajemy dopiero we fragmencie doty-

czącym bitwy pod Prostkami, w której wspomagał wojska hetmana Wincentego 

Gosiewskiego
6
.  

Andrzej Kmicic, któremu król powierzył opiekę nad czambułem Akbaha- 

-Ułana, kilka dni po zdobyciu Warszawy, wyruszył na Litwę (Żmudź) „tam 

wojnę ożywić i Szwedów podchodzić”
7
. Przed wymarszem Subanghazi-bej, 

„naczelnik chanowego poselstwa”
8
, „znacznym podarkiem ujęty, pozwolił mu 

nowych dobrudzkich ordyńców z sobą zabrać, szło więc za nim półtora tysiąca 

ludzi dobrych”
9
. Po przejściu Bugu za Serockiem chorążemu orszańskiemu za-

groziły wojska szwedzkie Roberta Douglasa i Bogusława Radziwiłła. Przed klę-

ską uchroniło Kmicica nadejście dywizji litewskiej Gosiewskiego, do której 

przyłączył się na krótko ze swoim oddziałem pod Ostrołęką
10

. Konfrontując 

Sienkiewiczowską relację z chronologią wydarzeń, znaną z historiografii, można 

określić, że wydarzenia te miały miejsce pomiędzy najwcześniej 2 lipca (kapitu-

lacja załogi szwedzkiej w Warszawie 1 lipca) a 22 lipca, kiedy to Gosiewski 

zdobył Ostrołękę. Douglas opuścił obóz Karola Gustawa pod Modlinem w nocy 

9/10 lipca, aby przez Pułtusk, Różan i Wiznę skierować się na Tykocin
11

. 
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Decyzję o wyprawie do Prus Książęcych Kmicic podjął, jak wynika z jego 

rozmowy z Zagłobą i Wołodyjowskim prowadzonej pod Ostrołęką, właśnie  

w tym czasie. Nic nie wiadomo, by miał w tym względzie jakieś rozkazy Jana 

Kazimierza. Z wcześniejszego fragmentu powieści wynika, że to właśnie Go-

siewski miał w tym czasie uderzyć na księstwo, do czego ostatecznie wówczas 

nie doszło, gdyż z Ostrołęki został przez monarchę odwołany do głównych sił 

polsko-litewskich pod Warszawę
12

. 

Tydzień po spotkaniu z Gosiewskim, a więc jeszcze przed 1 sierpnia 1656 

roku, „przedostał się pan Kmicic w granice Prus elektorskich pod Rajgrodem. 

[…] Tej samej nocy, w której Tatarzy minęli słup graniczny, niebo zaczerwie-

niało się łunami, rozległy się wrzaski i płacz ludzi deptanych stopą wojny”
13

. 

Początkowo, nie napotykając oporu, Tatarzy przesuwali się wzdłuż wschodniej 

granicy Prus Książęcych ku Taurogom. Wg powieści jasyru nie brali, „niemiec-

kie osady, kolonie, wsie i miasteczka zmieniały się w rzekę ognia, a przerażony 

mieszkaniec szedł pod nóż”
14

. Z czasem mieszkańcy zaczęli spontanicznie orga-

nizować samoobronę przeciw najeźdźcom, na pomoc przybyły „prezydia nawet 

z bardzo odległych miast”, które opóźniły marsz oddziału Kmicica
15

. Z treści 

Potopu wynika, że chorąży orszański po kilku tygodniach działań w księstwie 

dla odpoczynku wycofał się na Podlasie w okolicach Dowspudy
16

. Ponieważ 

miejscowość ta znajduje się ok. 25 km na wschód od Olecka położonego po pru-

skiej stronie granicy, można przyjąć, że był to najdalej na północ wysunięty 

punkt, do którego Kmicicowi ordyńcy mogli dotrzeć. 

Na początku września do Kmicica docierają wiadomości o bitwie pod 

Strzemeszną (24 sierpnia) i odwrocie Karola Gustawa do Prus Królewskich. Ta-

tarzy ponownie wtargnęli do posiadłości elektorskich i działali tam do początku 

października, kiedy nadeszły wieści o zbliżaniu się dywizji Gosiewskiego. Po 

połączeniu się z nią orda wzięła udział w bitwie pod Prostkami (8 października 

1656), wraz ze wspomnianym czambułem Hassun-beja. Po bitwie Kmicic od-

chodzi na Żmudź, natomiast o działaniach drugiego oddziału tatarskiego po-

wieść milczy
17

. 

Wg Sienkiewicza najazd tatarski na Prusy Książęce trwał więc łącznie  

2 miesiące, ale miał dość ograniczony zasięg: objął nadgraniczny pas od wyso-

kości Rajgrodu na południu – najdalej do Olecka na północy, brak natomiast 

wiadomości, by stwierdzić, jak szeroko orda przesunęła się na zachód Księstwa.  

Zupełnie inny obraz najazdu tatarskiego przedstawia tradycja wschodniopru-

ska, rozwijająca się w południowych rejonach kraju, od XIX wieku zwanych 

                                                 
12  H. Sienkiewicz, op. cit., t. 3, s. 251–252. 
13  Ibidem, t. 3, s. 256. 
14  Ibidem. 
15  Ibidem, t. 3, s. 258. 
16  Ibidem, t. 3, s. 259. 
17  Ibidem, t. 3, s. 261–291. 
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Mazurami. Przyczyny nikłego zainteresowania w Polsce historią tego regionu to 

odrębny temat, „do drugiej wojny światowej była prawie wyłącznie domeną ba-

daczy niemieckich”
18

. W Polsce rolę popularnego słownika wiedzy o historii 

Mazur, wobec braku jakiejkolwiek syntezy, pełnił Ilustrowany przewodnik po 

Mazurach Pruskich i Warmii Mieczysława Orłowicza, wydany we Lwowie  

w 1923 roku, zawierający nieco informacji o najeździe tatarskim, zaczerpniętych 

z lokalnej tradycji. W reportażach Melchiora Wańkowicza Na tropach Smętka 

(1.  wyd. 1936), cieszących się wielką popularnością w Polsce międzywojennej  

i kształtujących świadomość o Mazurach, znalazł się tylko niewielki, choć zna-

mienny, fragment:  

w otwarte na rozcież Prusy Wschodnie wlewa się ekspedycja karna polsko-tatarska. Ta-

tarzy niszczą 13 miasteczek, 249 wsi i dworów, 37 kościołów, wyrzynają 11 000 ludzi, 

3400 biorą w jasyr, 80 000 ludzi ginie z zarazy. Burmistrz Dułło żywcem na rynku  

w Gołdapie upieczony, krew płynie szeroko, jęk nad nią i łuny pożarów19. 

Pamięć o najeździe tatarskim przetrwała na Mazurach w nazwach miejsco-

wych i folklorze. Działająca w latach 1946–1950 na Mazurach Główna Komisja 

Ustalania Nazw Miejscowych i Obiektów Fizjokratycznych odnotowała 8 topo-

nimów związanych z wydarzeniami: Tatarskie Góry, Szańce, Jeziora i Gościń-

ce
20

. Z niektórymi związane były ludowe podania, funkcjonujące jeszcze w dru-

giej połowie XIX wieku, jak zapisana przez Maxa Töppena legenda o uwolnie-

niu jasyru przetrzymywanego na Tatarskiej Górze pod Ełkiem
21

. Bogatą literatu-

rę posiada opowieść związana z Kamieniem Tatarskim – głazie do dziś znajdu-

jącym się ok. 2 km na południowy wschód od zamku w Nidzicy, na którym miał 

zginąć dowódca ordy, zastrzelony przez obrońców
22

. Legenda, odnotowana po 

                                                 
18  G. Jasiński, Wstęp od wydawcy, [w:] M. Toeppen, Historia Mazur, wyd. G. Jasiński, Olsztyn 

1995, s. 5. 
19  M. Wańkowicz, Na tropach Smętka, Kraków 1980, s. 30. 
20  G. Leyding, Słownik nazw miejscowych Okręgu Mazurskiego, t.2: Nazwy fizjograficzne, Poznań 

1959, s. 507. Zob. także: F. Hoppe, Orts- und Personenname der Provinz Ost- und Westpreus-

sen, „Altpreussische Monatsschrift” 1881, Bd. XVIII, s. 266; A. Chętnik, Mazurskim szlakiem, 

Łomża 1939, s. 18; M. Karczewski, Czasy potopu szwedzkiego na Mazurach. Kilka uwag ar-

cheologa, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 2007, t. 43, s. 143–157. 
21  M. Toepppen, Wierzenia mazurskie, Warszawa 1894, s. 152. Informacje o tym podaniu za-

czerpnął Toeppen z publikacji z: „Das Lycker gemeinnützige Unterhaltungsblatt” 1841, nr 20. 

Egzemplarze czasopisma nie zachowały się. 
22  Największy głaz narzutowy na Mazurach o obwodzie 19 m i wysokości 2,10 m., pomnik przy-

rody od 1968 r. Znajduje się na terenie wsi Tatary (przed 1945 r. Rossgarten), Nidzica. Z dzie-

jów miasta i okolic, Olsztyn 1976, s. 16, 41, 48. W XVIII wieku miejsce to nazywano „polem 

Nowaka”, wg miejscowej tradycji od nazwiska mieszczanina nidzickiego, strzałem z zamko-

wego działa zabił wodza Tatarów i otrzymał w nagrodę 16 mórg ziemi zwolnionych z powin-

ności (F.S. Bock, Versuch einer Wirtschaftlichen Naturgeschichte von dem Königreich Ost- 

und Westpreussen, Dessau 1783, Bd. II, s. 338). Wg późniejszych badań pole już przed 1656 

rokiem należało do rodziny Nowaków (ostatnią właścicielką była Maria Florin, z domu No-

wak), natomiast po „potopie” zostało jedynie zwolnione z podatków, A. Schimmelpfennig, No-
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raz pierwszy w 1783 roku
23

, stała się kanwą romansu historycznego Emmy Win-

terfeldt-Warnow z 1909
24

 i sztuki (komedii) Alberta Conradta z 1939
25

, jako 

epizod pojawia się w powieści Tatarensturm Maxa Worgitzkiego z 1956 roku
26

. 

Pisali o nim znany działacz mazurski Karol Małłek (1964)
27

 i Cezary Leżeński  

w powieści dla młodzieży (1988)
28

. 

Literatura regionalna w XIX wieku odnotowała również wiele innych śladów 

związanych z najazdem tatarskim, zachowanych głownie w świątyniach: ślady 

cięcia szabli tatarskiej na drzwiach zakrystii kościoła w Węgorzewie, przestrzelo-

ną blaszaną chorągiewkę w Grabniku, plamy krwi pomordowanych na ścianach 

kościoła w Dąbrównie i ławce w Pasymiu, obrazy Matki Bożej lub świętych, które 

ocaliły zbory luterańskiej przed spaleniem
29

.  Ogromne znaczenie dla podtrzyma-

nia w społeczeństwie mazurskim, czy pruskim w ogóle, pamięci o najeździe miała 

pieśń pastora z Różyńska Wielkiego koło Ełku Tomasza Molitora O wtargnieniu 

tatarskim do Prus Książęcych roku 1656. Zamieszczona w popularnym kancjonale 

Jerzego Wasińskiego (1. wyd. w 1741 roku, wznawiany w następnych latach), od-

śpiewywana była corocznie w kościołach mazurskich
30

. W połowie XIX wieku 

utwór nabrał charakteru pieśni świeckiej, została przetłumaczona na niemiecki  

i nauczana w szkołach
31

. W języku polskim ponownie wydał ją Antoni Gąsiorow-

ski w 1856 roku w Królewcu pod znamiennym tytułem: Męczeństwo ewangelików 

pruskich na Mazurach dla wiary świętej ucierpiane przez Tatarów krymskich  

w roku 1656, poprzedzając przedmową, w której m.in. stwierdził: „przed 200 laty 

[…] na ewangelików prusko-polskich zajadłość tatarska się wylała i bodaj czy nie 

z poduszczenia Polaków katolickich, a osobliwie jezuitów”
32

. Już wtedy najazd 

                                                 
tizen aus der alten und neueren Zeit des Stadt Neidenburg, „Beiträge zur Kunde Preussens”, 

Bd. IV, H. 3, s. 237–240. Zob. także: J. Gregorovius, Die Ordenstadt Neidenburg, Marienwer-

der 1883, s. 105–109; M. Toeppen, Historia Mazur, s. 228; Nidzica, s. 75. 
23  F.S. Bock, op. cit., s. 338.  
24 E. Winterfeld-Warnow, Um die Neidenburg 1656, Bremerhaven 1992. 
25  A. Conradt, Der Schuss des Bürgers Nowack, München 1938. 
26  M. Worgitzki, Tatarensturm, Würzburg 1956, s. 81–91. 
27  K. Małłek, O kamieniu tatarskim pod Niborkiem, [w:] Opowieści znad mazurskiego Gangesu, 

Warszawa 1964, s. 48–56. 
28  C. Leżeński, Bartek, Tatarzy i motorynka, Olsztyn 1988. 
29  G.Ch. Pisanski, Nachricht von dem im Jahre 1656 geschehenen Einfall der Tartaren nach Pre-

ussen, „Mitteilungen der Literarische Gesellschaft Masovia” 1901, H. 7, s. 88–122;  

G.E.S. Hennig, Gesammelte Nachrichten und Bemerkungen auf einer Reise über Bartenstein, 

Bischofstein, Passenheim und Pultusk nach Warschau, „Preussische Archiv” 1796, Jahrg. 7., 

Bd. II, s. 681; G. Bujack, Das Wunderbild in der Kirche von Gr. Rosinsko, Krei Johannisburg, 

„Sitzungberichte der Altertumsgesellschaft Prussia” 1888/1889, s. 94–101. 
30  Nowo wydany kancjonał pruski, Królewiec 1741, s. 649–653. Opublikowana także przez  

W. Kochańskiego, Poezja Warmii i Mazur, Warszawa 1949, s. 24–27. 
31  G. Jasiński, Superintendent Gottfried Schulz (1791–1867) i jego poglądy na sprawy mazurskie, 

„Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1993, nr 3, s. 415. 
32  A. Gąsiorowski, Męczeństwo ewangelików pruskich na Mazurach dla wiary świętej ucierpiane 

przez Tatarów krymskich w roku 1656, „Prawdziwy Polak Ewangelicki” 1859, s. 16–17. 
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sprzymierzonej z Rzeczpospolitą ordy na Prusy Książęce z 1656 roku wykorzy-

stywano propagandowo dla rozpowszechniania antypolskich i antykatolickich 

nastrojów wśród Mazurów
33

. Z czasem historia, w której eksponowano indywi-

dualne, tragiczne losy pastorów ewangelickich
34

 i ludności świeckiej
35

, pomor-

dowanych w Prusach lub zagarniętych w niewolę, stała się elementem polityki 

historycznej państwa pruskiego i niemieckiego
36

. Tendencja ta jest zauważalna 

w publicystyce z lat poprzedzających plebiscyt w 1920 roku i z okresu między-

wojennego
37

. W ten sposób utrwalano i popularyzowano, wprawdzie w sposób 

tendencyjny i jednostronny, ogólny obraz wydarzeń od dawna funkcjonujący  

w regionalnej historiografii.  

Poszczególne epizody z 1656 roku, utrwalone w lokalnych przekazach ust-

nych lub kronikach miejskich i kościelnych, wykorzystał historyk pruski Jerzy 

Krzysztof Pisański do opracowania pierwszej monografii najazdu tatarskiego na 

księstwo, opublikowanej w Królewcu w 1764 roku pod tytułem Nachricht von 

                                                 
33  W 1856 roku obchodzono dwusetną rocznicę najazdu, do uczestnictwa w organizowanych z tej 

okazji uroczystościach kościelnych wzywali pastorzy mazurscy Gotfried i Wilhelm Schulzo-

wie, publikując jednocześnie w lokalnej prasie artykułu poświęcone wydarzeniom z 1656 roku: 

W. Schulz, Die Tataren in Preussen im Jahre 1656, „Evangelisches Gemeindeblatt” 1856,  

nr 38, s. 174; G. Schulz, Tatareneinfälle in Preussen im Jahre 1656, ibidem 1856, nr 41,  

s. 189–190. Zob. G. Jasiński, op. cit., s. 415. 
34  Macieja Trentowskiego, Krzysztofa Kozika, Wojciecha Baranowskiego, Jana Columbusa, 

Wojciecha Zabarowskiego, Alberta Rhodego, Johanna Rehefelda, Andrzeja Wedeckego, An-

drzeja Stankowskiego, Eliasza Wulpiusa, Georga Ottera; G.Ch. Pisanski, op. cit., s. 101–109; 

D.H. Arnoldt, Kurzgefasste Nachrichten von allen seit der Reformation an den lutherischen 

Kirchen in Ostpreussen gestandenden Predigern, Königsberg 1777, s. 467–470. 
35  Najbardziej znana była historia Marianny von Lehndorff, żony Sebastiana Dietricha z Doliw 

koło Olecka. Wzięta w jasyr i sprzedana do Konstantynopola słała do męża, ojca i elektora 

Fryderyka Wilhelma rozpaczliwe listy z prośbami o wykupienie z niewoli. Dalsze jej losy nie 

są jednak znane. H.A. Braun, Alte und neue Bilder aus Masuren, Angerburg 1888, s. 78–87; 

idem, Aus der masurische Heimat, Königsberg 1926, s. 72–74; G. Sommerfeldt, Urkundliche 

Mitteilungen über die Herren von Lehndorff, „Altpreussiche Monatsschrift” 1899, Bd. XXXVI, 

s. 419–425.  
36  T. Oracki, Folklor ustny, [w:] Kultura ludowa Warmiaków i Mazurów, red. J. Burszta, Wro-

cław 1976, s. 459; A. Litwornia, O dawnym i nowym folklorze, „Literatura Ludowa” 1972, nr 1, 

s. 60–63. 
37  M. Gerss, O wtargnieniu Tatarów i Polaków roku 1656 do Starych Prus, [w:] Kalendarz Kró-

lewsko-Pruski Ewangelicki, 1879, s. 118–128, 1880, s. 105–112; idem, O wtargnieniu Polaków 

do Starych Prus, ibidem, 1881, s. 100–105, 1882, s. 84–87; F. Skowroneck, Das Masurenbuch, 

Berlin 1916, s. 116–119; D. Krauske, Der Tataren-Einfall in Preussen während des schwedi-

sch-polnischen Krieges 1656 und 1657, „Königsberger Allgemeine Zeitung” 14 II 1917, 12 III 

1917; A. Knies, Der Tatareneinfall in Masuren 1656, „Unser Masurenland” 1927, nr 2;  

A. Lehsten, Tataren im Land, ibidem, 1928, nr 3; Der Tatareneinfall 1656, ibidem, 1935, nr 26; 

E. Templin, Unsere masurische Heimat, Sensburg 1926, s. 160–162; M. Hein, Die Tataren 

Einfälle in Ostpreussen 1656/1657, „Königsberger Hartungsche Zeitung”, nr 180, 16 IV 1930; 

O. Hitzigrath, Die Tatareneinfälle in den Jahren 1656 und 1657, „Heimatbläter für Stallup-

önen” 1925, H. 5, s. 4–10. 
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dem im Jahre 1656 geschehenen Einfall der Tartaren nach Preussen. Przedsta-

wiona przez niego wersja wydarzeń została uzupełniona i rozwinięta w artykule 

Karla Heinricha Hagena z 1818 roku
38

 czy w Historii Mazur Maxa Töppena  

z 1870 roku
39

. Przeniknęła także do historiografii niemieckiej dotyczącej okresu 

panowania elektora Fryderyka Wilhelma i wojny z lat 1655–1660
40

, a po 1945 

roku również do polskich syntez dziejów Prus Książęcych oraz Warmii i Mazur
41

.  

Wg „pruskiej” wersji wydarzeń Tatarzy dwukrotnie najechali księstwo: po 

raz pierwszy po bitwie pod Prostkami – od 8 do 22 października 1656 roku, po 

raz drugi pomiędzy 8 a 13 lutego 1657 roku. Orda spustoszyła południowe rejo-

ny Prus Książęcych – od Dąbrówna na zachodzie, przez Pasym, Szczytno, Wiel-

bark, Gizycko, Kętrzyn, Giżycko, Węgorzewo, Ryn, Białą Piską, Ełk i Olecko 

po Gołdap na wschodzie. Wzięli olbrzymi jasyr, wielu mieszkańców zostało 

zamordowanych, ustalone przez Pisańskiego liczby stały się kanonem, który 

powtórzył cytowany wyżej Wańkowicz.  

Krytyczna analiza pozwoliła wykazać, że obraz najazdu tatarskiego został  

w rzeczywistości znacznie wyolbrzymiony. Wiele zawartych w nim epizodów 

jest wprawdzie odzwierciedleniem faktycznych wydarzeń z okresu wojny pol-

sko-szwedzkiej, jednak orda w nich nie uczestniczyła. Znamienna jest tu np. hi-

storia pruskiego historyka Krzysztofa Hartknocha, który opisał swoje ocalenie 

podczas ataku na Pasym w 1656 roku. Chociaż napastników jednoznacznie 

określił jako Polaków, Pisański, a zanim późniejsi autorzy, spalenie miasta przy-

pisali Tatarom
42

. Takich manipulacji źródłami można wskazać więcej
43

.  

                                                 
38  K.H. Hagen, Preussens Schicksale während die Schwedenkriege, „Beiträge zur Kunde Preus-

sens” 1818, Bd. I, s. 124–143. 
39  M. Toeppen, Geschichte Masurens. Ein Beitrag zur preußischen Landes- und Kulturgeschichte, 

Danzig 1870, s. 246–258. 
40  Np. J.G. Droysen, Geschichte der preussischen Politik, Teil III: Der Staat des Grossen Kurfü-

rsten, Bd. II, Leipzig 1863, s. 302. 
41  Np. S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur po 1945, Olsztyn 1992, s. 141–143; J. Obłak, Hi-

storia diecezji warmińskiej, Olsztyn 1959, s. 38; E. Martuszewski, Nawet kamień, Łódź 1965,  

s. 36–37; W. Chojnacki, Osadnictwo polskie na Mazurach w XIII–XVII w., [w:] Szkice z dzie-

jów Pomorza, t. 2, Warszawa 1959, s. 31–33; E Paukszta, Warmia i Mazury, Katowice 1975,  

s. 142–143. 
42  Niewoli uniknął natomiast późniejszy znany historyk pruski Krzysztof Hartnknoch, ratując się 

ucieczką z Pisza, wg tradycji zdobytego i zniszczonego w 1657 roku przez Tatarów, K. Har-

tknoch, Elegia, in qua varia vitae suae pericula rudi penicillo delineat…, Continuirten Gelehr-

ten Preussen, Viertel Quartal 1725, s. 88–115; H. Bayer, Lebens Lauff M. Christophori Har-

tknochs, ibidem, s. 69; A.H. Lucanus, Preussens uralter und heutiger Zustand, hrsg. G. Som-

merfeldt, Lötzen 1913, s. 162; G. Ch. Pisanski, op. cit., s. 110–111; E.Ch.F. Krupinski, Etwas 

über Passenheim, „Preussische Provinzial Blätter” 1832, Bd. VII, s. 606–608; M. Toeppen, Hi-

storia Mazur, s. 229; E.M. Klemer, 550 Jahre Passenheim, Allenstein 1926, s. 5–6;  

M. i Z. Stopowie, Pasym i okolice, Olsztyn 1970, s. 78–79. 
43  Np. Ernst Tricker (Chronick der Gemeinde Lötzen, Lötzen 1912, s. 46–49) tłumacząc łaciński 

zapis z kroniki Giżycka, fragment „hostilis Polonorum irruptionis in patriam nostram” przetłu-

maczył: „Zeit des feindlichen Tartareneinfalls”. Tatarom także przypisano mord na kilkunastu 
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Badania źródłowe w znacznym stopniu nie potwierdziły przedstawionych 

wyżej obrazów najazdu tatarskiego na Prusy Książęce, zweryfikowały ich chro-

nologię i zasięg. Poseł tatarski istotnie, jak przedstawił to Sienkiewicz w powie-

ści, przyjechał do Lwowa w kwietniu 1656 roku. Był nim jednak Mehmet Ali 

murza i nie towarzyszył mu żaden czambuł. Oddział posiłkowy Tatarów bu-

dziackich pod komendą Subchan Ghazi agi przybył do Polski dopiero w lipcu 

1656 roku, 26 lipca, w przededniu bitwy, dotarł pod Warszawę. Podczas prze-

marszu przez terytorium Rzeczypospolitej „opiekował” się nim Aleksander Ko-

niecpolski. Określenie jego liczebności na podstawie polskich źródeł jest w za-

sadzie niemożliwe, gdyż zawierają one bardzo rozbieżne dane – od 5 nawet do 

80 tysięcy ordyńców. Bardziej prawdopodobne relacje brandenburskie pozwala-

ją określić, że posiłkowy oddział składał się z ok. 1500 Tatarów. Z tego w wy-

prawie do Prus Książęcych wzięło udział ok. 1000
44

.  

Decyzja o wysłaniu ordy do Prus Książęcych zapadła dopiero na przełomie 

sierpnia i września podczas narady polskiego dowództwa w Lublinie. Do tego 

czasu teren księstwa był celem ataków różnych oddziałów wojskowych z Podla-

sia i Żmudzi, ale nie brali w nim udziału Tatarzy. Po trzydniowej bitwie pod 

Warszawą część ordy wzięła jedynie udział w rozbiciu taboru szwedzkiego pod 

Strzemeszną, natomiast główne siły tatarskie stacjonowały wówczas w okoli-

cach Baranowa i pod Kazimierzem Dolnym. 6 września Subchan Ghazi aga  

w towarzystwie 15 chorągwi jazdy koronnej pod Gabrielem Wojniłłowiczem wyru-

szył w kierunku Brześcia Litewskiego. Po połączeniu na Podlasiu z dywizją litew-

ską Wincentego Gosiewskiego pod koniec września Tatarzy skierowali się do Prus 

Książęcych. Najazd rozpoczął się wieczorem 8 października 1656 roku, po rozbiciu 

osłonowego zgrupowania brandenbursko-szwedzkiego pod Prostkami
45

. 

                                                 
osobach, których groby odnaleziono w 1916 roku w Giżycku, H.K. Hess von Wichdorff, Die 

Opfer des Tataren in Lötzenim Jahre 1657, „Mitteilungen der Literarische Gesellschaft Ma-

sovia” 1919, H. 22/23, s. 296–207; M. Karczewski, op. cit., s. 148–149. 
44  S. Augusiewicz, Najazdy tatarskie na Prusy Książęce (1656–1657). Legendy i fakty, „Komuni-

katy Warmińsko-Mazurskie” 1995, nr 3, s. 233–247; idem, Działania militarne w Prusach 

Książęcych w latach 1656–1657, Olsztyn 1999, s. 21–25, 63, 90–116; idem, Prostki 1656, 

Warszawa 2001, s. 120–163. 
45  Na temat kampanii Wincentego Gosiewskiego w Prusach Książęcych i bitwy pod Prostkami 

zob.: W. Majewski, Bitwa pod Prostkami (8 X 1656 r.), „Studia i Materiały do Historii Sztuki 

Wojennej”, t. 2, Warszawa 1956, s. 324–344; W. Majewski, Potop szwedzki (1655–1660),  

s. 72–118; W. Majewski, Działania Wojenne w Prusach Wschodnich (1656–1657), „Komuni-

katy Warmińsko-Mazurskie” 1997, nr 4, s. 579–598; S. Augusiewicz, Działania militarne  

w Prusach Książęcych w latach 1656–1657, Olsztyn 1999; S. Augusiewicz, Działania militar-

ne, s. 41–129; S. Augusiewicz, Prostki 1656, s. 47–193; A. Rachuba, Uwagi do problemu kam-

panii Wincentego Gosiewskiego w Prusach Książęcych jesienią 1656, „Kwartalnik Historycz-

ny” 2002, R. CIX, z. 3, s. 171–181; S. Augusiewicz, Prusy Książęce jako teatr operacyjny  

w II wojnie północnej 1655–1660, [w:] Wielkie wojny w Prusach, red. W. Gieszczyński, N. Kaspa-

rek, Dąbrówno 2010, s. 69–88; J. Płosiński, Potop szwedzki na Podlasiu, Zabrze 2006, s. 109–

123; K. Kossarzecki, 1656 Prostki, seria: Zwycięskie Bitwy Polaków, t. 24, Warszawa 2014. 
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Chronologię i zasięg najazdu pozwalają określić zachowane (część z nich 

opublikowano w czasopismach niemieckich) raporty i rejestry szkód wyrządzo-

nych przez Tatarów, sporządzone przez pruskich urzędników administracyjnych 

współcześnie do wydarzeń lub wkrótce po ich zakończeniu, powstałe w tym sa-

mym czasie skargi mieszkańców rejonów dotkniętych najazdem, a także imien-

ne rejestry jeńców sporządzone w 1663 roku na rozkaz Fryderyka Wilhelma,  

w odpowiedzi na żądania poddanych pruskich domagających się od władcy po-

mocy finansowej w wykupie jasyru
46

.  

Początkowo orda działała na terenie starostwa ełckiego, jednak już 9 paź-

dziernika wtargnęła do starostwa piskiego (wsie Biała, Drygały i Kumielsk)  

i oleckiego (Kalinowo i Wieliczki). Orda walczyła według swojej tradycyjnej 

taktyki. Kosz, do którego działające po obydwóch skrzydłach czambuły odpro-

wadzały jasyr i łupy, znajdował się w dolinie rzeki Ełk i w ciągu trwania najazdu 

tylko nieznacznie przesunął się na północ, zatrzymując ostatecznie na terenie pa-

rafii Ostrykół, prawdopodobnie w okolicy wsi Glinki. Jak już wspomniano, naj-

wcześniej czambuły spustoszyły leżące na terenie starostwa ełckiego parafie 

Ostrykół, z której Tatarzy uprowadzili 1238 osób, i Ełk, skąd zabrano 811 jeń-

ców. Wyjątkowo tylko ocalało kilka wsi, większość została obrócona w popiół, 

dobytek – konie, bydło, owce i świnie – zrabowano.  

Dopiero 12 października Tatarzy dotarli w okolice Pisza. Nie próbowali 

zdobyć zamku obsadzonego kompanią regularnego wojska liczącą 100 żołnie-

rzy. Było to jedyne „prezydium” na terenie objętym najazdem. Wojsko elektor-

skie, oddziały rozbite pod Prostkami i nadciągające z innych rejonów kraju kon-

centrowały się w tych dniach pod Węgorzewem, nie podejmując żadnych dzia-

łań przeciw Gosiewskiemu i ordyńcom. Brak też informacji, by mieszkańcy Prus 

Książęcych spontanicznie organizowali się do obrony przed Tatarami. 

Ok. 11 i 12 października czambuły, niewielkie grupy liczące po 30–40 ludzi, 

dotarły również do północno-wschodniej części starostwa oleckiego, pustosząc 

parafię Ciche, a grupy działające na zachód od rzeki Ełk wtargnęły do starostwa 

ryńskiego, pustosząc parafię Klusy. 13 października niewielkie już oddziały or-

dy, idąc na Orzysz, dotarły do wsi Okartowo i Szymonka. Dalej na północny za-

chód Tatarzy już się nie przedostali, gdyż wojsko brandenburskie przesunęło się 

                                                 
46  Untersuchung des Ambts Lyck, nach grimmigen feindtlichen Einfall der Pohlen undt Tardtern, 

wie selbige alles geraubet undt verbrandt, auch was dieselben vor Leuthe von den Ambts Un-

terthanen weggeführet und niedergehauen haben, undt ist solcher Einfall geschehen den  

8 Octobr. Anno 1656, Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin – Dahlem, XX 

Hauptabteilung, Ostpreussiche Folianten 829, k. 623–659v; Ambts Johanniszburg Verze-

ichnüsz und Specification derer Leuthe so Anno 1656 im October durch den tartarischen Einfall 

gefänglich entführet worden, wie derer Nahmen und in wa Alter Sie damal gewest sein. Auf 

Sv. Churfrl. Durchlaucht. gnädigsten Befehl abermahl untersucht den 30 Juny Anno 1663, ibi-

dem, XX HA, Etats Ministerium 111 k, nr 110, k. 2–46; Ambts Rhein Untersuchung und Speci-

fication deres so im tartarischen Einfal Anno 1656 im October weg geführet worden und noch 

nicht zurück gekommen. In den Kirchspielen untersucht im Junio 1663, ibidem, k. 48–57 v. 
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spod Węgorzewa na południe i obsadziło przesmyki między jeziorami Śniardwy 

i Niegocin. Tylko jakiś odosobniony czambuł skierował się na południe, docho-

dząc do wsi Woźnice. Równocześnie Tatarzy operowali na północ i północny 

zachód od miasta Ełk, grabiąc w komornictwie Połom, w parafiach Juchy, Świę-

tajno, Wydminy i Straduny.  

Przyjęto w polskiej historiografii, że Tatarzy wycofali się z Prus Książęcych 

na skutek sporu o Bogusława Radziwiłła, wziętego przez nich do niewoli jeszcze 

pod Prostkami, a odebranego im przez Gosiewskiego. Wydaje się jednak, że 

rzeczywistą przyczyną odwrotu był liczny jasyr, który Tatarzy chcieli odprowa-

dzić na Budziak. Orda wyszła z księstwa 13–14 października, 16 była już  

w Czarnej pod Brańskiem. Dalej idąc przez Bielsk, Kamieniec Litewski (17 

października), Brześć Litewski, Zamość, przeszła granice Rzeczypospolitej koło 

Kamieńca Podolskiego
47

.  

Najazd tatarski na Prusy Książęce trwał niecały tydzień (5–6 dni) i miał  

w istocie ograniczony zasięg, jego skutki dla ludności pruskiej były jednak do-

tkliwe. Wspomniane rejestry wymieniają 5335 osób wziętych przez Tatarów do 

niewoli z 260 miejscowości. Doliczając szacunkową liczbę jeńców z terenów, 

dla których rejestrów nie sporządzono, można określić jasyr tatarski z księstwa 

na około 7 tysięcy ludzi. Ordyńcy zamordowali w tych dniach w Prusach Ksią-

żęcych dalsze 1000 osób. Ataki z początku roku 1657 były natomiast dziełem 

nie Tatarów z dywizji Gosiewskiego, ale wojsk litewskich dowodzonych przez 

Aleksandra Hilarego Połubińskiego i koronnych pod komendą pułkownika Ga-

briela Woyniłłowicza
48

. 

Henryk Sienkiewicz stworzył plastyczną wizję najazdu tatarskiego na Prusy 

Książęce, ale nie dysponował informacjami pozwalającymi wpleść w narrację 

zbyt wiele szczegółów faktograficznych, dotyczących chronologii (błędnie 

umieścił wydarzenie w lipcu 1656) bądź zasięgu (pogranicze prusko-litewskie 

od Rajgrodu do Olecka na północy). Pisarzowi nie była znana rozwijająca się od 

XVII wieku bogata tradycja najazdów historycznych, obejmująca zarówno lu-

dowy folklor, jak i piśmiennictwo regionalne na Mazurach. Z różnych przyczyn, 

również z powodu wykorzystania pamięci o najeździe do podsycania nastrojów 

antypolskich przez władze niemieckie, tradycja przetrwała, choć w szczątkowej 

postaci, do dzisiaj. Tworzy obraz niezwykłego kataklizmu, jaki spotkał cały ob-

szar południowych Prus Książęcych, gdzie Tatarzy w ciągu kilku miesięcy (od 

października 1656 do lutego 1657) zniszczyli kilkaset miejscowości na prze-

strzeni od Gołdapi do Działdowa, uprowadzając kilkudziesięciotysięczny jasyr. 

Badania historyczne nie potwierdziły tej wersji. Najazd tatarski trwał w rzeczy-

wistości kilka dni (od 8 do 13 października 1656 roku), ogarnął południowo- 

                                                 
47  S. Augusiewicz, Najazdy tatarskie na Prusy Książęce, s. 241–243; idem, Działania militarne,  

s. 112–113. 
48  Idem, Najazdy tatarskie na Prusy Książęce, s. 245–246; idem, Działania militarne, s. 133–139; 

idem, Prusy Książęce jako teatr operacyjny, s. 89–93. 
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-wschodnie tereny Prus Książęcych, okolice Ełku, Pisza, Olecka i Rynu, w nie-

woli znalazło się ok. 7 tys. osób. 
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Summary 

In modern history there are three diffrent views on the Tatar invasion of the Duchy of Prussia in 

1656. The first one is known from Henryk Sienkiewicz’s the Deluge, the second one comes from 
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Ludwika Kubali 

Prace historyczne Ludwika Kubali wzbudzały i wciąż wzbudzają zaintere-

sowanie, były wznawiane i wydawane są w formie reprintów
1
, aczkolwiek do 

dziś brak solidnego naukowego opracowania oraz wnikliwej oceny jego bogatej 

i różnorodnej twórczości. Jeśli nie liczyć prac ogólnych i wydań słownikowych, 

to niewiele osób zajmowało się badaniami nad historiografią lwowskiego uczo-

nego. Przedstawicielka poznańskiego ośrodka badań nad historią wojskowości, 

Aleksandra Kubiak, omówiła w sposób dość ogólny militarne aspekty twórczo-

ści Ludwika Kubali
2
. Autorka stwierdziła, że pomimo wielu braków prace Lu-

dwika Kubali są nadal przydatne dzięki informacjom o faktach z zakresu uzbro-

jenia, wyposażenia, sposobu prowadzenia wojen, obyczajowości, strategii i tak-

tyki. Wybitny teoretyk historii wojskowości Benon Miśkiewicz dość obszernie 

w swojej książce o polskiej historiografii wojskowej opisał dorobek Ludwika 

Kubali, w tym również opinie licznych jego recenzentów
3
. Recenzenci prac 

lwowskiego historyka podkreślali jego artystyczną formę narracji, a jednocze-

śnie zbytnią ufność wobec źródeł, niewykorzystanie wszystkich materiałów, po-

zostawanie pod wpływem różnych autorów, ograniczanie się do analizy wyłącz-

nie układów politycznych, w tym i spraw militarnych, czasami także społecz-

nych, z pominięciem znaczenia systemu gospodarczego na bieg zdarzeń. Benon 

Miśkiewicz zgadza się z tymi ocenami, czasem jednak dodając pozytywny ko-

mentarz o rozszerzeniu przez Ludwika Kubalę wiedzy historycznej. Karol Olej-

nik potwierdził tę opinię, ale dodał:  

                                                 
1  W niniejszej pracy korzystam z reprintu Wydawnictwa Kurpisz S.A. w Poznaniu z 2004 r. 
2  A. Kubiak, Badania nad dziejami wojskowości w twórczości Ludwika Kubali, [w:] Studia  

z dziejów polskiej historiografii wojskowej, t. 1, red. B. Miśkiewicz, Poznań 1975, s. 101–115. 
3  B. Miśkiewicz, Polska historiografia wojskowa. Próba analizy i syntezy, Toruń 2002, s. 110–120. 
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Wszelako nie zmienia to faktu, że ich autor dał pełną i bardzo wnikliwą panoramę wo-

jennych wydarzeń połowy XVII stulecia. Dotyczyło to zarówno opisu poszczególnych 

kampanii wojennych, roli wybitnych jednostek, jak też charakteru polskich sił zbrojnych 

z ich zaletami i wszystkimi niedociągnięciami4.  

Oksana Ruda poddała analizie dorobek historiograficzny Kubali dotyczący 

stosunków polsko-ukraińskich w XVII w., zwłaszcza zaś wojen kozackich
5
. Au-

torka zwróciła uwagę na próbę obiektywnej oceny przyczyn i przebiegu walk. 

Zainteresowanie twórczością lwowskiego historyka na Ukrainie wzrasta. Ostat-

nio doktorantka z Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ołesia 

Honczara, Oksana Pestrykowa, wygłosiła referat na temat pojęcia Ukrainy  

w pracach Kubali
6
. Lwowski historyk był jednak badaczem, który te zagadnienia 

rozpatrywał z pozycji polskich i tylko częściowo uwzględnił wizje strony ukra-

ińskiej. Niektóre prace wspominają o twórczości Kubali w kontekście omawia-

nia historiografii, świadomości historycznej niektórych wydarzeń z XVII w. lub 

lwowskiego środowiska historycznego
7
. Niedawno ukazały się prace o posta-

ciach Kozaków, w tym (osobno) sylwetce Bohdana Chmielnickiego w historio-

grafii Ludwika Kubali
8
.  

W opozycji do powyższych ocen pozostają niektóre wypowiedzi badaczy 

poszczególnych fragmentów dziejów politycznych i militarnych. Na przykład 

Tomasz Ciesielski w monografii wojen z lat 1652–1653, obok studiów Antonie-

go J. Rollego i Franciszka Rawity Gawrońskiego, umieścił prace Ludwika Ku-

bali w grupie popularnych i bezkrytycznych, a przy tym ubogich w fakty
9
. Wy-

daje się, że podobne opinie są krzywdzące dla badaczy, którzy przecież przecie-

rali szlaki w zakresie wiedzy na temat wojen kozackich. Dodam, że Antoni J. 

Rolle był lekarzem, a Franciszek Rawita Gawroński absolwentem studiów rolni-

                                                 
4  K. Olejnik, Badania nad polską historią wojskową we Lwowie (II połowa XIX i początek XX 

stulecia), [w:] Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 1, red. J. Ma-

ternicki, Rzeszów 2004, s. 154. 
5  O. Ruda, Ludwik Kubala jako badacz dziejów stosunków polsko-ukraińskich XVII wieku, [w:] 

Wielokulturowe środowisko…, t. 2, s. 209–217.  
6  O. Pestrykowa, Pojęcie Ukrainy w pracach Ludwika Kubali, V Międzynarodowe Forum Dok-

torantów „Historyk – Fakt – Metoda”, Częstochowa, 27–28 kwietnia 2016 r.  
7  Na przykład: B. Szyndler, Obrona Jasnej Góry przed Szwedami w świetle historiografii pol-

skiej XX wieku, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Zeszyty 

Historyczne” 2009, z. 10, s. 91–93; A. Toczek, Środowisko historyków lwowskich w latach 1860–

1918, „Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności” 2004, t. 6, s. 135–136. 
8  T. Srogosz, Postacie Kozaków w historiografii Ludwika Kubali, „Нові достіджения пам`яток 

козацької доби в Україні”, Випуск 21, Частина 2, Київ 2012, s. 88–92; idem, Postać 

Bohdana Chmielnickiego w historiografii Ludwika Kubali, [w:] Polska między przeszłością  

a przyszłością. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Janowi Walczakowi, red.  

J. Sielski, J. Mizgalski, J. Hajduk, Częstochowa 2013, s. 39–50; idem, Między wojną a modernizacją. 

Studia z dziejów kresów południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w XVII–XVIII wieku, Często- 

chowa 2016, s. 19–32 (rozdział: Postacie Kozaków w historiografii Ludwika Kubali). 
9  T. Ciesielski, Od Batohu do Żwańca. Wojna na Ukrainie, Podolu i o Mołdawię 1652–1653, 

Zabrze 2007, s. 9. 
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czych, dlatego należy ich zaliczyć do dość powszechnie występującego w tej 

epoce grona nieprofesjonalistów. Mimo to ich prace do tej pory są wykorzysty-

wane przez historyków. 

Ludwik Kubala urodził się 9 września 1838 r. w Kamienicy pod Limanową, 

zmarł 30 września 1918 r. we Lwowie, nie doczekawszy się upragnionej niepod-

ległości
10

. Przyszły badacz epoki staropolskiej, studiował prawo, historię i filo-

zofię w Krakowie i Wiedniu. Brał czynny udział w przygotowaniach do powsta-

nia styczniowego. Jako jeden z przywódców patriotycznych ugrupowań stu-

denckich w Galicji reprezentował stanowisko forsujące koncepcję powstania 

trójzaborowego i pełnego uwłaszczenia chłopów. Był szefem policji powstanio-

wej w Krakowie, za co przesiedział prawie dwa lata w więzieniu. W więzieniu 

pisał wiersze i ułożył dramat historyczny Michał Gliński, który został opubliko-

wany i w 1867 r. wystawiony po raz pierwszy w Krakowie. Po wyjściu na wol-

ność podjął przerwane w 1863 r. starania o uzyskanie doktoratu na Uniwersyte-

cie Jagiellońskim, co zakończyło się sukcesem w 1867 r. W okresie uwięzienia, 

a także po wyjściu na wolność cieszył się przyjaźnią i opieką Władysława Ło-

zińskiego, ówczesnego redaktora „Gazety Lwowskiej” i „Przewodnika Literac-

ko-Naukowego”. Jednak ze względu na demokratyczne poglądy i sprzeciw wo-

bec krakowskiej szkoły historycznej nie mógł liczyć na karierę akademicką  

w Krakowie. Po nieudanych staraniach o katedrę na Uniwersytecie Jagielloń-

skim przeniósł się do Lwowa, gdzie pracował jako profesor gimnazjalny, od 

1883 r. łącząc obowiązki pedagoga ze stanowiskiem kierownika lwowskiej Bi-

blioteki Pawlikowskich. Już od 1873 r. zaczęły ukazywać się drukiem w „Prze-

wodniku Naukowo-Literackim” szkice poświęcone wydarzeniom i osobom sie-

demnastowiecznej Rzeczypospolitej, które zostały opublikowane w latach 1880–

1881 w dwóch tomach jako Szkice historyczne. W kolejnych latach ukazywały 

się kolejne tomy tego dzieła. Swoje zainteresowania skoncentrował głównie na 

dziejach połowy XVII w., aczkolwiek w jego dorobku są też inne prace, na 

przykład biografie (o Stanisławie Orzechowskim napisał rozprawę doktorską), 

czy o handlu i przemyśle za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

Ludwik Kubala poświęcał się też różnorodnym inicjatywom społecznym dla 

miasta Lwowa, został prezesem Koła Literacko-Artystycznego, założył Kasyno 

Miejskie, współorganizował Wystawę Krajową i Zjazd Literatów. Był człon-

kiem Akademii Umiejętności i doktorem honoris causa Uniwersytetu Lwow-

skiego, aczkolwiek katedry nigdy nie otrzymał z powodu różnych, najczęściej 

pozamerytorycznych, okoliczności (na przykład sprzeciwu Michała Bobrzyń-

skiego). 

                                                 
10  Dane biograficzne z: H. Barycz, Ludwik Kubala, historyk XVII wieku, [w:] idem, Wśród gawę-

dziarzy, pamiętnikarzy i uczonych galicyjskich, t. 2, Kraków 1963, s. 177–233; W. Czapliński, 

H. Wereszycki, Kubala Ludwik (1838–1918), działacz powstańczy 1863, historyk, [w:] Polski 

słownik biograficzny, t. 16, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971, s. 2–5; M. Wierz-

bicka, Kubala Ludwik, [w:] Słownik historyków polskich, Warszawa 1994, s. 273–274.  
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W całym dorobku Ludwika Kubali widoczne są jego demokratyczne poglą-

dy, aczkolwiek przejawiające się zwykle w narracji, opisie faktów i procesów. 

Niezmiernie rzadko artykułował je wprost, w formie zdań ogólnych. Między in-

nymi napisał:  

Zwyczajny to pochód świata, odwieczna historya ziemi i człowieka, że coraz niższe war-

stwy wydobywają się na wierzch do słońca, do wolności, i dążą do zrównania warunków 

bytu – podłoże całego ruchu w XVI i w XVII wieku. Tylko, że w innych krajach rewolu-

cye nie minęły bez korzyści, podczas gdy w Polsce nie przysporzyły uświadomionych 

obywateli ani władzy monarszej nie wzmocniły11.  

Jednym z podstawowych pytań odnośnie do historiografii Ludwika Kubali 

jest sposób opisu postaci. Właśnie malowniczość osób i literackie ujęcia
12

 spra-

wiły, że Henryk Sienkiewicz po ukazaniu się Szkiców historycznych zaczął pisać 

Ogniem i mieczem. Natomiast Potop zaczął się ukazywać w odcinkach w 1884 r. 

w krakowskim czasopiśmie „Czas”, a później, z niewielkim opóźnieniem,  

w warszawskim „Słowie” i „Kurierze Poznańskim” (pierwsze wydanie książko-

we ukazało się w 1886 r.). Zatem kolejność tutaj była odwrotna, ponieważ Ku-

bala pisał serie traktujące o latach 1655–1660 później. Sienkiewiczowskie opisy 

postaci, tworzone niewątpliwie pod wpływem dziejopisarstwa Ludwika Kubali, 

do dziś wywołują kontrowersje i emocje. Paweł Jasienica kreślił wizję Rzeczy-

pospolitej Obojga Narodów również inspirowany twórczością lwowskiego histo-

ryka. Natomiast napisana w połowie lat pięćdziesiątych XX w. powieść Włady-

sława Zambrzyckiego, która dotyczy stosunków Rzeczypospolitej z Moskwą  

w XVII w. (zderzenia dwóch światów/mentalności: europejskiej i azjatyckiej),  

a inspirowana szkicem Ludwika Kubali Poselstwo Puszkina w Polsce, pozostała 

w maszynopisie ze względu na funkcjonowanie cenzury do 2007 r.
13

 Ukazanie 

się na rynku księgarskim powieści Zambrzyckiego zainspirowało licznych re-

cenzentów do krytyki dyplomacji rosyjskiej. Wskazywali oni zwłaszcza na nie-

zmienność jej zasad oraz butę posłów i ambasadorów Moskwy lub Petersburga 

aż do czasów współczesnych.  

W swoich rozważaniach nie będę zagłębiał się raczej ani w skomplikowane 

oceny relacji Rzeczypospolitej ze Szwecją, opisy poszczególnych kampanii, bi-

tew, rozmów dyplomatycznych etc., jak również w metodologiczne dywagacje 

odnośnie do roli jednostek i mas w dziejach, lecz zatrzymam się nad problemem 

sposobu konstruowania postaci szwedzkich dowódców przez Ludwika Kubalę.  

Niewątpliwie centralną postacią w narracji o dowódcach szwedzkich pozo-

stawał Karol X Gustaw, urodzony 8 listopada 1622 r. w Nyköping, zmarły 13 lu-

                                                 
11  L. Kubala, Szkice historyczne, ser. 3: Wojna moskiewska R. 1654–1655, Warszawa – Kraków 

1910, s. 2. 
12  Aleksandra Kubiak oceniła, że narracja Ludwika Kubali bardziej przypomina gawędę historyczną 

niż typową pracę naukową (op. cit., s. 110). Z drugiej strony prace lwowskiego historyka krytyko-

wano za nieścisłości i przesadę w szacunkowych wyliczeniach (Michał Bobrzyński, Olgierd Górka).  
13  W. Zambrzycki, W oficynie Elerta. Luźne zapiski księgarskie z roku 1650, Warszawa 2007. 
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tego 1660 r. w Göteborgu, król szwedzki w latach 1652–1660. W tym miejscu 

nie będę zatrzymywał się nad licznymi znakami zapytania dotyczącymi jego ży-

cia i kariery (zwłaszcza przed najazdem na Rzeczpospolitą), omówię tylko jego 

obecność w twórczości lwowskiego historyka.  

Właściwie obecnie historycy poruszają się w kręgu tych samych okoliczno-

ści genezy najazdu Szwedów na Rzeczpospolitą, co Ludwik Kubala. Ewentualne 

różnice polegają tylko na przesunięciu akcentów. Lwowski historyk widział wie-

le okoliczności agresji. Opisał wprawdzie knowania Hieronima Radziejowskie-

go, ale stwierdził:  

Szwecya już przed przybyciem Radziejowskiego zdecydowana była rozpocząć wojnę  

z Polską. Pierwszorzędni doradcy królowej uznawali potrzebę nowemi zdobyczami utrwa-

lić i rozszerzyć granice państwa. Doświadczony i w przyszłość patrzący kanclerz Oksenst-

jerna nie radził rozpuszczać wojska. Wojna, jak twierdzono w 1651 r., jest konieczną, bo 

żołnierz żyje nad stan, nie chce przestawać na małem i nie może być utrzymany w karności, 

a rząd nie może patrzeć na jego bezczynność i pozwolić mu zniewieścieć. Dyscyplina, którą 

Szwecya silna, rozluźni się w czasie dłuższego pokoju i nie da się tak prędko przywrócić,  

a państwo, w którem handel i przemysł nie kwitnie, popadnie w słabość i ubóstwo14.  

Kubala ukazał chwiejną postawę królowej Krystyny, dlatego zrzeczenie się 

przez nią tronu i osoba nowego króla przyśpieszyły przygotowania do wojny. 

Kubala znaczą część swojego pierwszego rozdziału szkiców historycznych  

o wojnie szwedzkiej z 1655 i 1656 r. poświęcił charakterystyce Karola X Gu-

stawa. Przyszły król już jako młody człowiek zasługiwał na baczniejszą uwagę, 

ponieważ wbrew zwyczajom młodzieży szukał towarzystwa osób posiadających 

wiedzę i doświadczenie. W wieku 20 lat rozpoczął służbę wojskową w Niem-

czech pod komendą generalissimusa Lennarta Tortenssona i „pod okiem tego 

wielkiego wodza rozwinął swe zdumiewające zdolności i swą drapieżną natu-

rę”
15

. Już w sześć lat po rozpoczęciu służby wojskowej objął jako generalissimus 

naczelne dowództwo nad armią szwedzką w Niemczech. 

Na kongresie w Norymberdze w 1650 r. Karol Gustaw zaznajomił się ze skom-

plikowanymi stosunkami międzynarodowymi, widząc słabość Polski, Niemiec  

i Turcji. Nie jest wiadomym, gdzie sięgały granice jego zamiarów: „Czuł lwa  

w piersiach i siłę nieśmiertelną, sądził się Aleksandrem Macedońskim i słuchał 

chętnie, gdy go tak nazywano”
16

. Wycofał się z życia dworskiego, układając z Hie-

ronimem Radziejowskim na wyspie Öland plan wyprawy na Polskę. Powszechnie 

zwracano się ku wschodzącemu słońcu, usuwając w cień dwór Krystyny. 

Kubala szczegółowo opisał pospolity i niepiękny wygląd zewnętrzny Karola 

Gustawa. Zmieniał się on jednak, gdy zajęty był sprawami państwa, gdy wyda-

wał rozkazy: „Postawa i twarz wyrażały naprężoną czujność, dziką potęgę woli, 

                                                 
14  L. Kubala, op. cit., ser. 4: Wojna szwecka w roku 1655 i 1656, Lwów – Warszawa – Poznań 

[1913], s. 2.  
15  Ibidem, ser. 4, s. 9. 
16  Ibidem. 
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namiętność i energię rozkazującego ducha i cynizm gwałtu zbrojnego”
17

. Kubala 

w ślad za relacjami (między innymi Franza Paula de Lisoli) chwalił pracowitość 

i energię króla, jego autorytet w wojsku, bystry i żywy umysł, upór i srogość.  

Mimo że dość powszechnie Ludwikowi Kubali odmawiano kompetencji woj-

skowych (czasami również padały oskarżenia o niedostatki w krytyce źródeł i anali-

tycznego myślenia), chyba trafnie ocenił on kunszt wojskowy Karola Gustawa.  

W Polsce wojował sposobem swojego mistrza Tortenssona, ale miał tę przewagę, że 

był młody i miał żelazne zdrowie. Kubala szeroko omówił umiejętności logistyczne 

króla szwedzkiego, co nie zawsze towarzyszyło narracji krytyków jego kompetencji 

wojskowych. Zwyciężał dzięki udoskonalonej taktyce, szybkości działań i organiza-

cji, zaopatrzeniu w sprzęt i inne potrzebne wojsku towary. Wreszcie dzięki  

szalonej osobistej odwadze, którą niejednokrotnie całe wojsko ratował, dzięki wybornym 

acz nielicznym zastępom szweckim – wreszcie sama jego obecność starczyła za połowę 

armii. Nieraz ważył się na rzeczy niepodobne, które mu się tem pewniej udawały, i swą 

waryacką zuchwałością tryumfował. Niezłomna wiara w swoją gwiazdę, wiara, która się 

udzielała całemu wojsku, stanowczość, punktualność i błyskawiczna szybkość decyzyi 

znamionowały wielkiego wodza18. 

Prawdopodobnie lwowski historyk miał świadomość niedostatków swojej 

wiedzy wojskowej. Zresztą Benon Miśkiewicz podziela krytyczne uwagi w od-

niesieniu do problematyki wojskowej, jakie zgłaszali recenzenci prac Ludwika 

Kubali. Dodał jednak:  

Niezależnie od tego, pozostawił on ówcześnie najpełniejszy obraz dziejów wojskowych 

od 1648 do 1660 r., który służył przez długie lata dalszym studiom nad tą problematyką. 

Stąd też Ludwika Kubalę włączam do tych badaczy, którzy swą twórczością wnieśli wie-

le nowego do historiografii wojskowej19.  

Według Kubali król szwedzki mógł z łatwością zająć całą Polskę, ponieważ 

posiadał dar ujmowania ludzi, a ponadto obiecywał przysłowiowe złote góry. 

Powyżej wymienione przymioty potrafił wzmocnić głosem i spojrzeniem. Trwa-

ło to jednak niedługo, ponieważ  

kogo uprzejmością, obietnicami, poszanowaniem i poufałą grzecznością zjednał, tego 

wnet niesłownością, lekceważeniem i okrucieństwem odstręczył. A niechby kto ośmielił 

przypomnieć obietnicę, wstawiać się za pokrzywdzonym, niechby wystąpił choćby z naj-

słuszniejszym żądaniem – wlot surowa twarz, żelazne spojrzenie, złowrogi uśmiech, 

słowa jak ciernie, żarty obraźliwe, złośliwe, a potem wesołość serdeczna20.  

Na przemian poniżał bądź czule traktował przeciwników. Lekceważył przy-

jaciół i wrogów, był dziwnym człowiekiem, żywiołowo nieobliczalnym, na każ-

dym kroku posuwającym się do zdrady, podstępu, obłudy i kłamstwa. 

                                                 
17  Ibidem, ser. 4, s. 10. 
18  Ibidem, ser. 4, s. 11–12. 
19  B. Miśkiewicz, op. cit., s. 120. 
20  L. Kubala, op. cit., ser. 4, s. 12. 
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Karol Gustaw pogwałcił i złamał wszystkie przez siebie podpisane i porę-

czone słowem królewskim obietnice, transakcje, kapitulacje. Miejscowości i do-

bra obywateli, które przyrzekł objąć swoją opieką, wiarołomnie zdzierał lub wy-

dał na łup soldatesce. Kubala pisał:  

Artystą był w nakładaniu kontrybucyi, w zdzierstwie i rabunku, z niemałą dozą humoru  

i cynizmu. Ogniem i mieczem ziemie polskie plądrował, duchowieństwo i szlachtę wie-

szał, kołem łamał, strzelał, na ogniu smażył i rozlicznemi mękami torturował bez żadnej 

formy sądu21.  

Nie królem był, ale hersztem bandy rabusiów. Nie można usprawiedliwiać  

z surowości, która prowadziła do okrucieństwa, z tego powodu, że go odstąpili 

Polacy. Odstręczył ich swoim postępowaniem. 

Kubala w zakończeniu charakterystyki Karola Gustawa wzniósł się na wy-

żyny swojego talentu literackiego:  

Wielki wódz, wielki mąż stanu, ale bez trwałego powodzenia; polityk niewyczerpany  

w pomysłach, ale człowiek zagłady, narzędzie niszczącej natury, która płodzi, żywi, ale  

i niszczy, nieznająca litości, sprawiedliwości, wiary, nadziei, miłości i innych praw ludz-

kich i obowiązków wzajemności, którymi swym instynktem społecznym rodzaj nasz 

opanował ziemię – chociaż i to królestwo rodzaju ludzkiego podlega jej prawom,  

a dzwon sławy tego północnego władcy rozbrzmiewa głucho i głęboko pod niezmierzo-

nym płaszczem nieskończoności, którego jeszcze nikt nie odsłonił22. 

Współczesny historyk szwedzki Peter Englund stwierdził, że Karol Gustaw 

mimo swojego wielkiego znaczenia nigdy nie stał się bohaterem spójnego dzieła 

biograficznego, co może się wydawać dziwne. Stoi to w sprzeczności z wieloma 

utworami poświęconymi jego poprzednikom i następcom na tronie. Napisał:  

powodem tego może być fakt, iż jego bez wątpienia atrakcyjna osobowość i nie mniej in-

teresujący sposób prowadzenia polityki nie dały się tak łatwo wykorzystać do tworzenia 

bohaterskich eposów albo zabarwionej nacjonalizmem panegiryki23.  

Englund wplatał oceny Karola Gustawa w narrację, unikając zwartych re-

cenzji. Mimo to jego spostrzeżenia odnośnie do charakterystyki króla szwedz-

kiego są podobne do ocen Kubali, aczkolwiek nie tak ostro zarysowane. Między 

innymi Englund zgodził się z opinią pewnego angielskiego dyplomaty, że „wiele 

nam mówi o jego napuszonej pewności siebie; jednocześnie świadczy to o tym, 

że Karol Gustaw upajał się tym wszystkim, co twierdziła jego własna oślepiają-

ca propaganda”
24

. Król przejawiał ogromne ambicje, można nawet powiedzieć, 

że padł ich ofiarą ze względu na brak realnego spojrzenia na fakty. Englund nie 

potrafił odpowiedzieć na pytanie: co pchało go nieustannie do przodu? Nie ma  

w tym względzie żadnej pewności, należy też wątpić, czy sam król posiadał taką 

                                                 
21  Ibidem. 
22  Ibidem, ser. 4, s. 13. 
23  P. Englund, Niezwyciężony, t. 1, tłum. W. Łygaś, Gdańsk 2004, s. 8. 
24  Ibidem, t. 2, s. 415. 
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wiedzę. W tym kontekście można zadać pytanie: czy my zbytnio nie upajamy się 

pracami zagranicznych autorów, pomijając lub odmawiając wartości narracji 

dawnych polskich mistrzów? 

Inni dowódcy szwedzcy raczej omówieni zostali przez Kubalę w kontekście 

ich działań militarnych i stosunku do ludności cywilnej, bez zagłębiania się  

w oceny postaci. Najwięcej uwagi, z racji znaczenia operacyjnego, lwowski hi-

storyk poświęcił feldmarszałkowi Arvidowi Wittenbergowi. Według Kubali 

działał on zgodnie z trzeźwym oglądem sytuacji. Pozwoliło to na sukces pod Uj-

ściem. Początkowo rozkazał dobrze obchodzić się z ludnością cywilną, w Po-

znaniu nawet kazał powiesić dla przykładu kilku co najgorszych łupieżców. 

Trwało to jednak krótko. W tym samym Poznaniu Szwedzi zaczęli w kościele 

katedralnym odprawiać luterańskie nabożeństwa, „czemu gdy się opierał Bra-

nicki, sufragan poznański, trzema kulami z rozkazu Wittenberga w kościele 

śmierć męczeńską poniósł”
25

. Już we wrześniu Szwedzi zrabowane w Wielko-

polsce „fanty” wysyłali do Szczecina. 

Kubala podkreślał rolę wojskową Wittenberga w dalszych działaniach wo-

jennych. Jednocześnie nie omieszkał pisać o przymiotach feldmarszałka, o jego 

spokoju w trudnych sytuacjach. Między innymi kiedy w czasie oblężenia Kra-

kowa młodzież gimnazjalna zagroziła jego kwaterze „słysząc strzały i hałas, 

Wittenberg porwał się od obiadu, dosiadł konia i haniebną ucieczkę żołnierzom 

swoim wyrzucał”
26

.  

W rozdziale o odzyskaniu Warszawy Kubala wzniósł się na wyżyny swoje-

go talentu pisarskiego, omawiając postać Wittenberga. W kwietniu 1656 r. do 

Warszawy przybył stary i schorzały feldmarszałek
27

. Karol Gustaw kazał mu 

wywieźć zdobycze do Prus, ale na przeszkodzie stanęły niska woda na Wiśle  

i wojsko litewskie pod dowództwem Pawła Sapiehy. Wittenberg rozkazał umac-

niać Warszawę, dysponował doborową załogą i uzbrojeniem. Jednak według 

Kubali podstawowe znaczenie miały „zimna krew i doświadczenie dowódcy”
28

. 

W końcu Wittenberg przetrwał 20 oblężeń w czasie wojny trzydziestoletniej. 

Oblężenie prowadzono ospale, wielokrotnie wzywano Szwedów do podda-

nia Warszawy. Kiedy jednak Jan Kazimierz ponownie wezwał Wittenberga do 

kapitulacji:  

zły i okrutny Fin nie stracił nadziei odsieczy. Siedział na skarbach i nie chciał puścić 

swojej zdobyczy. Lekceważył wrogów, wzdrygał się kończyć tak marnie swoją świetną 

karyerę, bał się zemsty i nienawidził ludzi, którym tyle złego wyrządził29. 

Interesujący od strony oceny postaci jest opis szturmu czeladzi:  

                                                 
25  L. Kubala, op. cit., ser. 4, s. 85. 
26 Ibidem, ser. 4, s. 122. 
27  Między innymi Wittenberg cierpiał na podagrę. 
28  L. Kubala, op. cit., ser. 4, s. 337. 
29  Ibidem, ser. 4, s. 342. 
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Schorzały feldmarszałek, rzuciwszy kule, którymi się podpierał, uciekał, jak odmłodzo-

ny, z pałacu Radziejowskiego i odtąd – pisze królowa – dobrze chodzi. Był w rozpaczy, 

że go wyparła czeladź obozowa, i pytał się, co to za naród zdobył bramę zamkową. Po-

wiedziano mu, że hołota. Nie rozumiał, aż mu przyprowadzono jednego obdartusa30. 

Już po kapitulacji rozjątrzone tłumy zwycięzców, wbrew uzgodnionym wa-

runkom, omal nie rozszarpały Wittenberga i rzuciły się na własnych dowódców, 

usiłujących zapobiec mordowi
31

. Feldmarszałek nie chciał do końca zgodzić się na 

warunki kapitulacji przedstawione mu przez polską stronę. Dlatego zamiast do To-

runia, jak przewidywała umowa, przewieziono go do twierdzy w Zamościu
32

.  

Ważną z punktu widzenia przebiegu działań wojennych i budzenia się oporu 

była postać generała lejtnanta Burcharda Müllera von der Lühne. Postać tego 

szwedzkiego dowódcy przedstawił Kubala w kontekście bohaterskiej obrony Ja-

snej Góry i postawy przeora Augustyna Kordeckiego. Müller przybył pewny 

zwycięstwa pod klasztor z siłami 9000 ludzi i 19 dział
33

. Jednak jego wezwania 

do poddania się spełzły na niczym. W trakcie tych pertraktacji przeor Kordecki 

zarzucał mu wiarołomstwo, ale z drugiej strony generał okazywał wściekłość 

„klnąc i bluźniąc”
34

. Wreszcie Müller nieomal rozpaczliwie namawiał zakonni-

ków do poddania:  

Generał był w kłopotliwym położeniu. Pragnął uporać się z klasztorem, zanim przybędą 

działa i piechota Wittenberga, aby mu nikt nie wytykał, że sobie z mnichami poradzić nie 

zdołał35.  

Poza tym jego żołnierze odczuwali trudności w zaprowiantowaniu z powodu 

spustoszonej okolicy, dokuczał brak paszy i mróz źle odzianym ludziom. Zginął 

siostrzeniec generał trafiony kulą w jego łóżku. Sam Müller był w niebezpie-

czeństwie, kilka razy zmieniał kwaterę. Generał bał się, że go król pociągnie do 

odpowiedzialności. Po niepowodzeniu z kolubrynami odmaszerował spod mu-

rów klasztoru.  

Kubala potrafił docenić zalety szwedzkich dowódców. Po zajęciu Warszawy 

przez Szwedów gubernatorem miasta został hrabia Benedykt Oxenstierna: 

„człek dobry i cnotliwy nikogo krzywdzić nie dopuszczał; trzymał w karności 

załogę i obchodził się z uszanowaniem z miejskimi urzędnikami”
36

. Jednak już 

wkrótce Karol Gustaw nakazał złupić pałace, dewastowano domy i ulice, poszu-

kiwano ukrytych skarbów. 

Zupełnie innym człowiekiem był generał-major Paweł Wirtz, sprawujący 

funkcję gubernatora Krakowa od wyjazdu Wittenberga 5 lutego 1656 r. do kapi-

                                                 
30  Ibidem, ser. 4, s. 343. 
31  Ibidem, ser. 4, s. 345–346. 
32  Wittenberg zmarł w Zamościu w 1657 r. 
33  L. Kubala, op. cit., ser. 4, s. 158. 
34  Ibidem, ser. 4, s. 168.  
35  Ibidem, ser. 4, s. 171. 
36  L. Kubala, op. cit., ser. 4, s. 105. 
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tulacji 16 maja 1657 r. Postępował on wzorem swojego poprzednika. Podobno 

urodził się w Prusach. Jego życie to nieustanna wędrówka i przygoda. Jako mały 

chłopiec służył u handlarza lekarstw, uczęszczał do jezuickich szkół, wstąpił do 

zakonu i tam przebywał przez 18 miesięcy, ale został wypędzony. Udał się do 

Wiednia, potem do Krakowa, a wreszcie do Niemiec. Tam wstąpił do wojska 

Gustawa Adolfa, gdzie odznaczył się odwagą, przebiegłością i wiedzą wojsko-

wą. Przez kilka lat sprawował funkcję gubernatora Ołomuńca. Na dworze Karo-

la Gustawa, gdzie nabył dworskiej ogłady, był mile widziany z powodu dowcipu 

i wesołości. Kubala scharakteryzował go następująco:  

Wykwintny dworak, dzielny żołnierz, zręczny człowiek i wielki lampart, wytrzymał 

wśród najtrudniejszych warunków trzykrotne oblężenie, złupił doszczętnie miasto, zyskał 

sławę, majątek i znaczenie
37

.  

W narracji Kubali znaleźć można istne perełki narracyjne:  

Wesół był Wirtz, kilkakrotne zamachy na jego życie nie psuły mu humoru. Pił ze swoimi 

oficerami po szynkach na koszt i rachunek kupców i wyprawiał huczne u siebie biesiady, 

a kiedy nocą niespokojni mieszkańcy w grobowem milczeniu czuwali, w kwaterze Wirt-

za w rynku, w narożnym domu przy Brackiej ulicy, grzmiała muzyka” słyszano pląsy  

i krzyki. Kobiety, utrzymujące domy nierządu, Segniecowa, Wicherkowska, Lasomo-

niczka i Pilichowska, która trzymała różne fraucymery dla generała i oficerów, te Wirtza 

w ziołach kąpały, a nawet ksieni klasztoru zwierzynieckiego, Dorota Ługowska, miesz-

kała jakiś czas u generała, dostarczała rozmaitych specjałów i miała dziewki, które 

szpiegowały. Ułatwiali mu obronę miasta Aryanie, heretycy, renegaci i Żydzi, którzy się 

tłumnie do Krakowa zjechali38.  

Kubala wspomniał jeszcze raz Wirtza, już jako generała lejtnanta, kiedy to  

w 1659 r. wykonał rajd z Pomorza i zajął Tczew i Chełmno
39

. 

Zupełnie lakonicznie Kubala potraktował innych dowódców szwedzkich, nie-

raz wymieniając tylko ich nazwiska. Nawet Magnus Gabriel de la Gardie nie do-

czekał się charakterystyki. Lwowski historyk sucho omówił lądowanie Szwedów  

i ugodę w Kiejdanach, nie zagłębiając się w oceny tej postaci
40

. Później de la Gar-

die pojawiał się sporadycznie w kontekście obawy o utratę zajętych ziem litew-

skich, zwłaszcza Żmudzi. Niezbyt szczęśliwy dowódca, margrabia badeński Fry-

deryk, przyjął do swojej kolumny oficerów z zagarniętymi łupami, a po przegranej 

bitwie pod Warką zamknął się wraz ze swoim bratem i kilku pułkownikami  

w zamku w Czersku. Jednak „Polacy nie wiedzieli, że się margrabia w Czersku 

znajduje, bo na polu bitwy znaleziono płaszcze i kapelusze obu książąt”
41

. 

Równie suche wzmianki znajdujemy o Robercie Douglasie, który przecież 

uczestniczył w najważniejszych operacjach kampanii, na przykład przyjął przy-

                                                 
37  Ibidem, ser. 5: Wojna brandenburska i najazd Rakoczego w roku 1656 i 1657, Lwów 1910, s. 217. 
38  Ibidem, ser. 5, s. 218. 
39  Ibidem, ser. 6: Wojny duńskie i pokój oliwski, Lwów 1922, s. 267. 
40  L. Kubala, op. cit., ser. 4, s. 86–93. 
41  Ibidem, ser. 4, s. 293. 
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sięgę od żołnierzy kwarcianych, którzy przeszli na szwedzką służbę. W czasie 

drugiego dnia bitwy warszawskiej Douglas dowodził lewym skrzydłem. Kubala 

napisał, że mianowany został wtedy „generał-feldmarschalleitnantem za dotych-

czasowe zasługi”
42

, aczkolwiek dopiero w maju 1657 r. otrzymał nominację na 

feldmarszałka i członka Rady Państwa. W 1659 r. Douglas został wyprawiony 

do Rygi w ramach sekretnego planu zajęcia Kurlandii. Operacja nie zakończyła 

się powodzeniem, a Karol Gustaw był niezadowolony z powodu strat w ludziach 

i braku uderzenia na Prusy Książęce
43

. 

Czasem Kubala opisywał dowódców szwedzkich zgodnie z ich epizodycz-

nymi działaniami. Na przykład stwierdził, że Jan Kazimierz pod Chojnicami 

dowiedział się, że Gdańszczanie wzięli do niewoli „starego” feldmarszałka Han-

sa Kristofera von Königsmarcka. Miał on dołączyć do Karola Gustawa, przy-

pływając do Polski na okręcie. Kubala napisał o nim: „Ten wielki rabuś, po-

strach miast hanzeatyckich”
44

. Feldmarszałek z żalu zachorował, a więziony był 

do zawarcia pokoju w Oliwie.  

W kilku miejscach pojawia się postać czeskiego hrabiego Jana Weiharda Wrze-

sowica (Kubala nazwał go Wrzeszczowiczem), między innymi w kontekście nie-

udanego zajęcia fortecy jasnogórskiej. Lwowski historyk nie omieszkał opisać jego 

śmierci. Wrzesowicz ruszył na odsiecz Kalisza, ale jego oddział został kompletnie 

rozbity przez chłopów. Wrzesowicz „skrył się w kopie mierzwy, gdzie go chłopi 

znaleźli i kijami zabili i tam pozostał między 15–20 września niepogrzebany”
45

. 

Nieco więcej uwagi dowódcom szwedzkim poświęcił Kubala przy omówie-

niu trzydniowej bitwy warszawskiej (28–30 lipca 1656 r.). Początkowo historyk 

lwowski przedstawił pozycje brandenbursko-szwedzkie i wyliczył dowódców 

poszczególnych skrzydeł. Między innymi Karol Gustaw oddał dowództwo le-

wego skrzydła elektorowi brandenburskiemu, „któremu przydzielił swego alte-

rego, hr. Karola Gustawa Wrangla, admirała i zbrojmistrza szwedzkiego, po kró-

lu najznakomitszego wodza”
46

.  

Kubala nie omieszkał podkreślać odwagi szwedzkich dowódców. Między 

innymi  

hr. Tott, kuzyn królewski, 25-letni generał, zapamiętały w boju, rzucił się na Polaków 

pod Trahominem i w pościgu w tumanach piasku, nie widząc nic przed sobą, znalazł się 

nagle przed szańcami litewskiego obozu. Wybiegły liczne chorągwie na jego spotkanie, 

biły armaty, rzucano nań ręczne granaty… Cofał się i atakował z szaloną odwagą i ze 

znaczną stratą swoich, aby Polaków zatrzymać w obozie, wreszcie ujrzawszy regimenty 

szwedzkie, usunął się ku szańcom Nr. 3 i 447. 

                                                 
42  Ibidem, ser. 5, s.. 24. 
43  Ibidem, ser. 6, s. 260. 
44  Ibidem, ser. 5, s. 84. 
45  Ibidem, ser. 5, s. 75. 
46  Ibidem, ser. 5, s. 14. W rzeczywistości Wrangel był wówczas wiceadmirałem, natomiast nomi-

nację na admirała otrzymał w roku następnym. 
47  Ibidem, ser. 5, s. 15. Claes Tott był wówczas generał-majorem. 
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Na kartach prac Kubali nie znajdujemy informacji o pracy sztabów armii 

szwedzkiej. Tylko w jednym przypadku spotykamy osobę adiutanta Wittenber-

ga, Fryderyka Potera, ale w zupełnie innych okolicznościach. Mianowicie pro-

wadził on wozy z łupami i oficerskimi żonami, o czym dowiedział się Stefan 

Czarniecki. W potyczce pod Strzemeszną nieopodal Rawy kto nie poległ, dostał 

się do niewoli tatarskiej
48

.  

Kubala barwnie kreślił postać szwedzkich dowódców, charakteryzując spo-

radycznie nie tylko ich wkład do dziejów politycznych i militarnych, lecz rów-

nież przedstawiając szczegóły życia, w tym emocje i słabości. Kubala nie miał 

uprzedzeń. Skoro Karol Gustaw i inni wodzowie mieli zalety czy przymioty cha-

rakteru, nie omieszkał przedstawiać postaci jako wybitnych. Wbrew krytykom 

odmawiającym mu kompetencji wojskowych, starał się wiernie ukazywać stra-

tegię, taktykę i logistykę działań szwedzkich w Rzeczypospolitej. 

Współcześnie teoretycy dużo uwagi poświęcają na tak zwane historiogra-

ficzne kreowanie bohaterów
49

. Czy Ludwik Kubala musiał kreować postacie 

szwedzkich dowódców, w tym zwłaszcza Karola Gustawa (oczywiście nie mam 

tu na myśli walorów literackich, które są niepodważalne), czy raczej jego cha-

rakterystyka powstawała w sposób naturalny, gdyż odzwierciedlała treści zawar-

te w przekazach źródłowych i nastroje zbiorowości? Ludwik Kubala nie znał 

oczywiście zaleceń tak zwanej nowoczesnej historiografii, ale zauważamy w je-

go narracji ujęcia mikrohistoryczne, czy stosowanie dialogów (co w jego epoce 

nie stanowiło wcale rzadkości). Tutaj zapewne tkwiła tajemnica popularności  

i inspiracji literackich. Niewątpliwie znaczna część dorobku lwowskiego histo-

ryka została uzupełniona i zweryfikowana przez późniejszych badaczy, niektóre 

ustalenia i interpretacje oczekują jeszcze na kwerendy i analizy. W dziejach na-

uki, w tym także dziejach historiografii, jest to przecież procedura normalna  

i pożądana. W związku z tym charakterystyka postaci historycznych i ich dzia-

łalność, w tym także dowódców szwedzkich, wymaga dalszych, gruntownych 

badań. 
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Wewnętrzna sytuacja Wielkiego Księstwa  

Litewskiego w latach „potopu” 

Akcja powieści Henryka Sienkiewicza Potop rozgrywa się w latach 1654–

1657, po części na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego, bo jej bohatero-

wie w zdecydowanej większości wywodzili się lub chwilowo związani byli z tą 

częścią Rzeczypospolitej. Poza ogólnym rysem wydarzeń polityczno-militar- 

nych, zgodnym z naszą wiedzą o nich, w szczegółach autor powieści stworzył 

sugestywny, lecz często fałszywy, daleki od rzeczywistości, obraz ludzi, zda-

rzeń, motywacji, sytuacji, w jakich jego bohaterowie funkcjonowali. Już współ-

cześni mu krytycy (nie historycy!) pastwili się nad wieloma nieścisłościami  

w jego narracji i mijaniem się z prawdą, zarzucając mu wprost fałszowanie hi-

storii. Co prawda, główny atak skierowany został bodaj na Ogniem i mieczem, 

ale na usprawiedliwienie Sienkiewicza trzeba jednak powiedzieć, iż napisał on 

powieść (do całej Trylogii dorobiono później uzasadnienie, iż była stworzona 

„ku pokrzepieniu serc”), gdzie często fikcja jest naturalna, a nie monografię na-

ukową, a także, iż w jego czasach owa wiedza o ówczesnych wydarzeniach dość 

daleko odbiegała od dzisiejszej. A przecież i tak badacze jego twórczości z po-

dziwem skonstatowali znajomość bodaj większości wydanych wówczas źródeł 

pamiętnikarsko-relacyjnych, opracowań naukowych i topografii terenów, na któ-

rych odbywały się wydarzenia, choć często „z drugiej ręki” i w kształcie XIX- 

-wiecznym. Jak celnie zresztą spuentował analizę powieści Ogniem i mieczem 

Juliusz Kijas, „historyczności” znajdziemy w tej powieści więcej nawet, niż by-

śmy się spodziewali
1
. Dobrą znajomość źródeł historycznych i opracowań na-

ukowych stwierdzili też badacze zagadnienia w Potopie, co nie znaczy, iż ta 

powieść stała się raptem opracowaniem naukowym. Jest powieścią z wszystkimi 

                                                 
1  J. Kijas, Źródła historyczne powieści „Ogniem i mieczem”, „Pamiętnik Literacki. Czasopismo 

kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej”, t. 24, nr 1/4, Lwów 1927, s. 119–135. 
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tego cechami, w tym z dość dowolnym (dostosowanym do fabuły) odnoszeniem 

się do ówczesnych postaci historycznych i tworzeniem fikcji literackiej. Nie jest 

to jednak science fiction, lecz powieść osadzona w konkretnej rzeczywistości hi-

storycznej, z niewielkimi jedynie odstępstwami od realiów tego czasu
2
. Zdecy-

dowanie należy więc powtórzyć opinię wielkiego znawcy twórczości Henryka 

Sienkiewicza – Juliana Krzyżanowskiego, który krytykował „naiwne i wulgarne 

przekonanie ogółu czytelników, że powieść historyczna jest wiernym obrazem 

przeszłości, że więc wystarcza do jej poznania w tym samym stopniu co studium 

naukowe”, a także „pogląd zawodowych historyków. Wychodzą oni z założenia, 

iż powieść historyczna nie daje wiernego obrazu przeszłości, i skupiają uwagę 

na wyławianiu jej błędów, istotnych i pozornych”
3
. Co więcej, niektórzy z bada-

czy uznali, iż Sienkiewicz zbyt niewolniczo trzymał się źródeł, co w efekcie za-

częło skutkować wdrażaniem w życie opinii Konstantego Wojciechowskiego, iż 

w oparciu o Trylogię „uczyć się można historii bez obawy, by nie przyswoić so-

bie fałszów”. Niestety też, to niekiedy historycy ulegali wizji Sienkiewiczow-

skiej, przedkładając ją nad prawdę historyczną
4
. 

Nie mam jednak zamiaru zajmować się ową fikcją genialnego pisarza, a je-

dynie przedstawić właściwą sytuację polityczno-militarną Litwy w ww. latach, 

w świetle najnowszej wiedzy na ten temat. I tak w 1654 r., gdy zaczyna się nar-

racja powieści Potop, sytuacja militarna Litwy była bardzo zła, gdyż kilkuletnie 

zmagania z powstaniem kozacko-chłopskim na południowych kresach Wielkie-

go Księstwa oraz na Ukrainie wyczerpały ją finansowo i nie było możliwości 

wystawienia właściwej liczebnie armii dla obrony kraju przed nowym agreso-

rem. Było nim zaś państwo moskiewskie, które, po długim okresie wyczekiwa-

nia na odpowiedni moment do rewanżu za przegrane zmagania za rządów Zyg-

munta III i Władysława IV, postanowiło wreszcie, po zawarciu 18 stycznia 1654 r. 

ugody perejasławskiej, wykorzystać ogromne osłabienie Rzeczypospolitej wie-

loletnim zmaganiem z powstaniem Chmielnickiego. Car Aleksy zmobilizował 

przeciw Rzeczypospolitej cztery armie, z których trzy uderzyły na Litwę. Li-

czebności wszystkich armii moskiewskich nie znamy, ale z pewnością liczyły 

one ponad 50 tys. żołnierzy, prócz ok. 20-tysięcznego korpusu kozackiego  

z Ukrainy
5
, i tym samym wielokrotnie przewyższały siły litewskie liczące jedy-

                                                 
2  J. Kijas, Źródła historyczne „Potopu” Sienkiewicza, [w:] Prace historycznoliterackie. Księga 

zbiorowa ku czci Ignacego Chrzanowskiego, Kraków 1936; A. Kersten, Sienkiewicz – „Potop” 

– Historia, wyd. 2, Warszawa 1974; T. Bujnicki, Sienkiewiczowska „Lauda”, [w:] Przeszłość 

odległa i bliska, Poznań 2000 s. 59–65. 
3  J. Krzyżanowski, Pasek i Sienkiewicz. Do źródeł „Trylogii”, „Pamiętnik Literacki. Czasopismo 

kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej”, t. 47/4, 1956, s. 303. 
4  Zob. najpełniejszą prezentację sądów o historyczności Trylogii: A. Kersten, op. cit., passim. 
5  K. Bobiatyński, Działania armii Wasyla Piotrowicza Szeremietiewa na terenie województwa 

połockiego w czasie wojny Rzeczypospolitej z Moskwą w latach 1654–1655, „Studia Historycz-

no-Wojskowe” 2007, t. 2, s. 129–144; idem, Niewidomi dżierieła z istorii wijskowich dij u pie-

riod wijni Rieczi Pospolitoj z Moskowieju na tieritorii Wielikogo Knjaziwstwa Litowskogo  
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nie ok. 10 tys. żołnierzy. Byli to jednak żołnierze zawodowi, a w walkach 

uczestniczyły też chorągwie pospolitego ruszenia o nieznanej liczebności, ale 

nie było wśród nich Sienkiewiczowskiej „szlachty laudańskiej”. Siły litewskie 

uzupełniały też oddziały tzw. wolontariuszy, ale niewiele o nich wiadomo
6
. Na 

pewno nie było wśród nich żadnego Kmicica. Litwa generalnie nie była przygo-

towana do wojny, bo choć jej się spodziewano, to w zasadzie nie czyniono żad-

nych, szeroko zakrojonych prac fortyfikacyjnych w pogranicznych twierdzach, 

nie powiększono znacznie liczebności armii, nie gromadzono zapasów i środ-

ków finansowych, i to w sytuacji, gdy armia była od dawna nieopłacona, co gro-

ziło jej buntem
7
.  

Wiadomość o wybuchu wojny dotarła do Warszawy 9 czerwca, gdy odbywał 

się drugi w tr. sejm. Był on znowu bardzo burzliwy, a powodem kłótni była 

m.in. kwestia nominacji na urząd hetmana wielkiego litewskiego, do którego 

kandydowali od lat skonfliktowany z królem wojewoda wileński i hetman polny 

Janusz Radziwiłł oraz podkanclerzy Kazimierz Leon Sapieha, przywódca fakcji 

regalistycznej, zażarci wrogowie, acz bardzo bliscy krewni (bracia cioteczni).  

W efekcie zakulisowych nacisków, zachodzących wojennych wydarzeń i słabo-

ści Jana Kazimierza został on zmuszony do przekazania buławy Radziwiłłowi, 

stracił więc poparcie Sapiehów
8
, a w tej sytuacji ostatecznie postanowił w ich 

miejsce oprzeć się na zupełnie nowej fakcji dworskiej, której przywódcą miał 

zostać podskarbi litewski Wincenty Gosiewski
9
. Mimo zwycięstwa Janusz Ra-

                                                 
u 1654–1655 rokach, „Ukrainskij Archiegraficznij Szczoricznik”, wip. 12, t. 15, Kiiw 2007,  

s. 7–24. 
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Minsk 2008, s. 267–284; idem, Fiasko polityki Jana Kazimierza na Litwie w ostatnich latach 
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XVI–XVIII wiek, red. T. Ciesielski i A. Filipczak-Kocur, Warszawa – Opole 2008, s. 209–220; 
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S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazi-

mierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, t. 1, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 2258, 

„Historia”, 147, Wrocław 2000, s. 199–229. 
9  A. Rachuba, Boje Jana Kazimierza o Litwę w latach 1656–1668. Sukces stronnictwa dworskie-
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dziwiłł nadal negatywnie ustosunkowany był do Jana Kazimierza i jeszcze  

w tymże 1654 r. aktywnie uczestniczył w zawiązaniu magnackiej koalicji anty-

królewskiej, na której czele stanął wraz z Krzysztofem Opalińskim i Janem 

Leszczyńskim. Król popełnił zresztą wówczas wiele błędów taktycznych, gdyż 

dla przeciwwagi Radziwiłłowi buławę polną przekazał Gosiewskiemu, co było 

decyzją fatalną, bo hetman wielki uznał ją za „policzek” i nie można było liczyć 

na ich współpracę. Co więcej, król postanowił powołać dla Gosiewskiego od-

dzielną dywizję, co jedynie spotęgowało niechęć dowódców i skonfliktowało 

samo wojsko. Tym samym osłabione zostało morale żołnierzy i jego zdolność 

bojowa, i to w sytuacji słabości militarnej państwa. Choć więc sejm 1654 r. pod 

wpływem szokujących wiadomości z frontu uchwalił bardzo wysokie podatki na 

wojsko, to nie udało się ich już z powodu wojny ściągnąć, a tym samym było już 

zdecydowanie za późno na zmianę układu sił
10

. 

Nic więc dziwnego, iż kampania 1654 r. miała bardzo niekorzystny przebieg 

dla Litwy
11

. Rozpoczęta w końcu maja ofensywa armii moskiewskich przyniosła 

im oszałamiające sukcesy, gdyż w ciągu kilku miesięcy zajęły one ziemie leżące 

na wschód od Berezyny i Dźwiny, w tym kluczowy dla Litwy Smoleńsk
12

,  

a także Połock, Witebsk, Orszę, Mścisław, Homel i Mohylów. Podjęta przez 

hetmana wielkiego litewskiego Janusza Radziwiłła, który wreszcie w końcu 

czerwca zjawił się na froncie, próba przeciwstawienia się 12 sierpnia części 

głównej armii moskiewskiej pod Szkłowem zakończyła się „pyrrusowym” zwy-

cięstwem. Straty w ludziach były znaczące, a ostatecznie 24 sierpnia Radziwiłł 

poniósł dotkliwą porażkę z armią Aleksieja Trubeckiego pod Szepielewiczami
13

. 

Ta klęska miała ogromne znaczenie psychologiczne dla obu stron konfliktu,  

a Litwini nie mieli już sił i chęci stawiać przeciwnikowi oporu. Wojna pokazała, 

iż bez polskiej pomocy nie są oni w stanie obronić kraju. Przysłanie przez króla 

do pomocy Litwie silnego koronnego korpusu w końcu 1654 r., dla wsparcia 
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niensia. Studia Historica” 2008, t. 13, s. 95–118. 
13  K. Bobiatyński, Bitwa pod Szkłowem (12 sierpnia 1654 r.) – pytania i kontrowersje, [w:] Od 

Grunwaldu do Bzury – bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów, red. J. Jędrysiak, D. Koreś, 

J. Maroń, K. Widziński, Wrocław 2012, s. 87–105; P. Kroll, Biełaruskaja kampanija 1654 g. 

(Da bitwy pad Szapialewiczami), „Biełaruski Gistaryczny Agljad”, t. 6, sszytki 1–2 (10–11), 

1999, s. 7–31; idem, Kampania białoruska Janusza Radziwiłła w 1654 roku, „Przegląd 

Wschodni” 2008, t. 10, z. 1 (37), s. 43–64. 
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kontrofensywy przeprowadzonej przez Janusza Radziwiłła, nie przyniosło jed-

nak też sukcesu. Wojsko ugrzęzło pod murami Mohylowa, wykrwawiło się bez-

sensownie i w efekcie nowa ofensywa wojsk moskiewskich wiosną 1655 r. 

przyniosła pasmo sukcesów w postaci zepchnięcia na zachód armii litewsko-

koronnej, pozbawionej na dodatek hetmanów, którzy udali się na sejm do War-

szawy. Na domiar złego, Jan Kazimierz w tak trudnej sytuacji militarnej Litwy 

odwołał korpus koronny
14

, a słaba armia litewska, podzielona dodatkowo kon-

fliktem hetmanów, nie była w stanie obronić nawet Wilna, które 8 sierpnia 1655 r. 

zostało zajęte przez wojska moskiewskie
15

. Nieudana próba obrony litewskiej 

stolicy pokazała nie tylko słabość sił litewskich, ale też brak jednolitego do-

wództwa i podziały wewnątrz armii. Wówczas to bowiem jej część (ok. 2000 

ludzi) skierowała się ku granicy pruskiej i zatrzymała się ostatecznie w Wierzbo-

łowie, gdzie 23 sierpnia zawiązała konfederację. Tu znalazła się też chorągiew 

kozacka starosty żmudzkiego Jerzego Karola Hlebowicza, której porucznikiem 

był Kmicic, ale Samuel – a nie Andrzej. Obaj zaś hetmani z większą częścią ar-

mii udali się ku Żmudzi, przy czym niektóre oddziały rozpierzchły się w dro-

dze
16

. Gosiewski był raczej w charakterze aresztowanego, bo nie zamierzał  

w niczym pomagać Radziwiłłowi, a jego koncepcja ratowania Litwy zasadzała 

się na porozumieniu z Moskwą. Janusz Radziwiłł zaś zamierzał szukać pomocy 

u Szwedów, w czym znalazł sojusznika w osobie biskupa wileńskiego Jerzego 

Tyszkiewicza. W zamian za pomoc militarną gotowi byli oni przyjąć szwedzką 

protekcję, co daleko odbiegało od sugestii warunków przesłanych Radziwiłłowi 

przez Jana Kazimierza. Tym bardziej, iż Janusz i Bogusław Radziwiłłowie nie 

omieszkali zażądać od Szwedów dla siebie księstw lennych z ziem litewskich, 

co miało być ceną za zdradę, porzucenie Jana Kazimierza i uznanie za władcę 

Karola X Gustawa. Wysłany 29 lipca z Wilna z owymi warunkami do Rygi Ga-

briel Lubieniecki otrzymał od Magnusa Gabriela De la Gardie warunki szwedz-

kie, odbiegające częściowo od litewskich. Z nimi udał się do swego pryncypała. 

Ostatecznie hetmani litewscy dotarli do Kiejdan, w pobliżu których, pod Ja-

śwojniami, doszło 18 sierpnia do podpisania pierwszego układu ze Szwecją. 

Przez wiele lat w historiografii polskiej układ kiejdański (z błędną datą 17 sierp-

nia) funkcjonował jako jedyny. Tymczasem był on jednym z dwu, i to tym mniej 

                                                 
14  K. Bobiatyński, Działania posiłkowego korpusu koronnego na terenie Wielkiego Księstwa Li-

tewskiego w latach 1654–1655, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 2004, t. 41,  

s. 61–81; idem, Kampania zimowo-wiosenna wojsk Janusza Radziwiłła 1654–1655, [w:] Staro-

polska sztuka wojenna XVI–XVII wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Jaremie Maciszew-

skiemu, red. M. Nagielski, Warszawa 2002, s. 173–198; idem, Listy Janusza Radziwiłła do kró-

la o działaniach militarnych podczas wojny z Moskwą w okresie od lutego do kwietnia 1655 r., 

„Studia Historyczno-Wojskowe” 2006, t. 1, Siedlce 2007, s. 205–222; idem, Od Smoleńska…, 

passim; H. Wisner, Janusz Radziwiłł…, s. 180–190. 
15  K. Bobiatyński, Od Smoleńska…, s. 215–218. 
16  A. Rachuba, Konfederacja wojska litewskiego w Wierzbołowie w 1655 r., „Miscellanea Histori-

co-Archivistica” 1994, t. 4, s. 13–31. 



126 Andrzej RACHUBA 

ważnym aktem litewsko-szwedzkim. Ten akt poddania Litwy królowi szwedz-

kiemu Karolowi X Gustawowi, który znowu był zmodernizowaną wersją układu 

dostarczonego przez Lubienieckiego, podpisało 615 osób. Głównie była to 

szlachta żmudzka, która zjechała się 14 sierpnia na pospolite ruszenie, ale też  

z sąsiednich powiatów, i uciekinierzy przed Moskalami. Wśród podpisujących 

byli obaj hetmani i wielu oficerów. W ślad za Żmudzią poszła szlachta wiłko-

mierska (26 sierpnia w Szukianach), a jeszcze dalej szlachta brasławska  

(28 sierpnia), gdyż ta zaakceptowała warunki szwedzkie w całości. Szwedzi nie 

przystali jednak na traktat jaśwojński i ich wysłannicy wymusili ostatecznie  

20 października na zgromadzonej pod Kiejdanami szlachcie żmudzkiej, wiłko-

mierskiej, kowieńskiej (wg Samuela Pufendorfa – tylko w części) i upickiej,  

a brasławskiej przez swego przedstawiciela, podpisanie nowego traktatu, mocą 

którego Litwa zawierała ze Szwecją unię realną. Traktat ów podpisało ponad 

1100 osób, a więc jego akceptacja była dość duża. Wśród owych osób był Ja-

nusz Radziwiłł, ale nie było już Bogusława Radziwiłła i Gosiewskiego. Tego 

bowiem hetman wielki już uwięził za wrogą mu działalność w wojsku litew-

skim, czego efektem była ucieczka 8 września kilkunastu chorągwi spod Kiejdan 

w kierunku Prus i Korony
17

. 

Nikt się przeciw ugodzie kiejdańskiej nie buntował, aczkolwiek uczestnik 

zgromadzenia, Mikołaj Kazimierz Szemiot, dostrzegł oponentów, a rzekomo 

sama szlachta tak wylewnie płakała, podpisując układ, iż gdyby „łzy zjednoczy-

ły, rzeką by były”
18

.  

Prócz zgromadzonych pod Wierzbołowem konfederatów wierność Janowi 

Kazimierzowi dochowywała szlachta i wojsko zgromadzone wokół Brześcia Li-

tewskiego (jedynego wolnego od najeźdźców obszaru Wielkiego Księstwa), nad 

którymi formalne przywództwo objęli Sapiehowie – podkanclerzy Kazimierz 

Leon i jego krewniak Paweł Jan, wojewoda witebski. Wobec postępku Janusza 

Radziwiłła przejęli oni ideę Gosiewskiego pójścia na ugodę z Moskwą przeciw 

Szwedom, ale nie znaleźli początkowo w tym zrozumienia cara. Jako znacząca 

siła militarna i polityczna tzw. ośrodek brzeski stał się jednak magnesem ściąga-

jącym uciekinierów przed Moskalami, ale ostatecznie też do Sapiehów przyłą-

czyli się konfederaci i inne oddziały, które porzuciły Radziwiłłów. Mimo dys-

ponowania dość licznym wojskiem Sapiehowie nie zamierzali aktywnie uczest-

niczyć w działaniach wojennych, zbrojąc się i obserwując zachodzące wydarze-

nia, acz wyraźnie opowiadali się początkowo przeciw Szwedom. Gdy jednak 

próba porozumienia z Moskwą nie wypaliła, a do tego armia moskiewska Seme-

                                                 
17  H. Wisner, Janusz Radziwiłł…, s. 190–202; idem, Rok 1655 na Litwie: pertraktacje ze Szwecją 

i kwestia wyznaniowa, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1981, t. 26, s. 83–102; S. Pufen-

dorf, Siedem ksiąg o czynach Karola Gustawa króla Szwecji, oprac. W. Krawczuk, Warszawa 

2013, s. 80–86. 
18  [M.K. Szemiot] Mikalojaus Kazimiero Šemetos „Relacija”, parengė E. Ulčinaitė, Vilnius 1994, 

s. 44. 
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na Urusowa uderzyła na Brześć i choć go nie opanowała, to pobiła Litwinów 

pod Wierzchowiczami (27 listopada 1655 r.), Sapiehowie postanowili też pod-

dać się Szwedom. Formalnie jednak aktu poddaństwa nie podpisali, a zmiana sy-

tuacji geopolitycznej i militarnej w Polsce skłoniła ich ostatecznie w początku 

1656 r. do rozpoczęcia działań militarnych przeciw Szwedom na Podlasiu, 

przede wszystkim zaś skierowanych na opanowanie twierdzy tykocińskiej,  

w której ostatniego dnia grudnia 1655 r. zmarł Janusz Radziwiłł
19

. Kierownictwo 

fakcji sapieżyńskiej po śmierci podkanclerzego Kazimierza Leona 19 stycznia 

1656 r. przejął wspomniany Paweł Jan, wcale nie taka „głowa kiepska”, jak 

chciał Henryk Sienkiewicz, bo mimo niezbyt dużych kwalifikacji dowódczych, 

wymusił na Janie Kazimierzu w zamian za wsparcie militarne urzędy po zmar-

łym Radziwille, czyli województwo wileńskie i hetmaństwo wielkie litewskie. 

Podjęte przez niego działania militarne przeciw armii Karola X Gustawa wiosną 

1656 r. przyniosły jednak umiarkowane sukcesy, bo przegrał bitwę u ujścia Sanu 

do Wisły, pozwalając królowi szwedzkiemu ujść z zastawionej pułapki, ale wy-

zwolił Lublin i ostatecznie zablokował garnizon szwedzki w Warszawie
20

. Jego 

współpraca z Janem Kazimierzem trwała jednak krótko, bo ten nie wierzył w ta-

lenty dowódcze i uległość Sapiehy i ponownie postawił na Wincentego Gosiew-

skiego, gdy ten uciekł z niewoli szwedzko-brandenburskiej. Co więcej, Gosiew-

ski nie chciał uznać władzy Sapiehy nad wojskiem i w krótkim czasie stworzył 

znowu oddzielną dywizję w wojsku. Rozbicie wojska na dwie, wrogie wobec 

siebie, dywizje odcisnęło tragiczne piętno na poczynaniach militarnych Litwi-

nów w przyszłości. Hetmani wykorzystywali bowiem wojsko nie tylko do kam-

panii wojennych, ale i do celów politycznych, przy czym Sapieha czynił tak wie-

lokrotnie, zwalczając politykę króla i broniąc prerogatyw hetmana wielkiego  

w stosunku do młodszego stopniem kolegi
21

. Jednym z najbardziej zaufanych, 

najwierniejszych oficerów, wykonawcą politycznych planów Sapiehy, był Sa-

muel Kmicic. Obie dywizje rzadko ze sobą współpracowały. Tak jednak stało 

się, gdy hetman Sapieha ze złamaną w lipcu 1656 r. nogą znajdował się w Brze-

                                                 
19  A. Rachuba, Paweł Sapieha wobec Szwecji i Jana Kazimierza (IX 1655 – II 1656). Przyczynek 

do postawy magnaterii w okresie „potopu”, „Acta Baltico-Slavica” 1977, t. 11, s. 81–107;  

J. Płosiński, Wyprawa kniazia Semena Urusowa na Brześć (listopad–grudzień 1655 r.), „Ma-

zowieckie Studia Humanistyczne” 2003, nr 1–2, s. 5–31; B.N. Fłoria, Ot potopa do Wilna. Rus-

skaja politika po otnoszeniju k Reczi Pospolitoj w 1655–1656 gg., „Kwartalnik Historyczny” 

2003, R.110, z. 2, s. 25–49; L.W. Zaborovskij, Russko-litowskije pieriegowory wo wtoroj po-

łowinie 1655 g., [w:] Sławianie w epochu fieodalizma. K stolietiju akademika W.I. Piczety, Mo-

skwa 1978; idem, Wielikoje Kniażiestwo Litowskoje i Rossija wo wriemija polskogo Potopa 

(1655–1656 gg.). Dokumienty, issledowanije, Moskwa 1994. 
20  A. Rachuba, Sapieha Paweł Jan, Polski słownik biograficzny, t. 35, 1993, s. 140; J. Płosiński, 

Potop szwedzki na Podlasiu 1655–1657, Zabrze 2006. 
21  A. Rachuba, Boje Jana Kazimierza…, s. 416–417; K. Bobiatyński, Armia jako oręż hetmanów 

w polityce wewnętrznej w Wielkim Księstwie Litewskim w II połowie XVII wieku (lata 1654–

1682) – wybrane zagadnienia, „Studia Historyczno-Wojskowe”, t. 3: Armia i społeczeństwo, 

red. T. Ciesielski, Zabrze 2009, s. 152. 
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ściu, a część jego dywizji oddana została pod dowództwo Gosiewskiego i walnie 

przyczyniła się do sukcesu tegoż w bitwie z siłami brandenbursko-szwedzkimi 

pod Prostkami 8 października tr., w trakcie której do niewoli tatarskiej dostał się 

Bogusław Radziwiłł. Po bitwie tej Gosiewski spustoszył część Prus Książęcych, 

ale po porażce pod Filipowem (20 października) skierował się, już tylko na czele 

swojej dywizji, na Żmudź, by wesprzeć wybuchłe tam wiosną 1656 r. powstanie 

antyszwedzkie
22

. Jego armia wyzwoliła Żmudź, a nawet z sukcesami prowadziła 

w latach 1656–1658 działania zbrojne w Kurlandii i Inflantach, współdziałając  

z siłami rosyjskimi oblegającymi Rygę
23

. Tymczasem dywizja Pawła Jana Sa-

piehy w 1657 r. wzięła udział w walkach ze Szwedami, Brandenburczykami  

i Siedmiogrodzianami, które zakończyły się kapitulacją tych ostatnich 23 lipca 

1657 r. pod Międzybożem
24

. Na koniec dodajmy, iż już 3 listopada 1656 r. ziści-

ła się idea Gosiewskiego i Sapiehy, bo doszło w Niemieży pod Wilnem do za-

warcia rozejmu z Moskwą, którego istotnym elementem było wojskowe współ-

działanie antyszwedzkie, a także plan objęcia tronu polskiego przez cara po 

śmierci Jana Kazimierza
25

.  

Podsumowując, jak z tego bardzo ogólnego zarysu dziejów Wielkiego Księ-

stwa Litewskiego w latach 1654–1657 wynika, Henryk Sienkiewicz umiejsca-

wiał swego bohatera, Andrzeja Kmicica, w ahistorycznym kontekście wydarzeń 

militarnych, w niemożliwych w ówczesnych czasach układach i powiązaniach. 

                                                 
22  S. Augusiewicz, Działania militarne w Prusach Książęcych w latach 1656–1657, Olsztyn 1999, 

s. 61–129; idem, Prostki 1656, Warszawa 2001; W. Majewski, Działania wojenne w Prusach 

Książęcych (wrzesień 1656 – luty 1657), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1997, [R. 41] 

nr 4 (218), s. 579–598; A. Rachuba, Uwagi do problemu kampanii Wincentego Gosiewskiego  

w Prusach Książęcych jesienią 1656 roku, „Kwartalnik Historyczny” 2002, R.109, nr 3, s. 171–

181; A. Tyla, Kėdainių unijos opozicija (1655–1656 m.), „Lietuvos TSR Mokslų Akademijos 

darbai” 1979, A serija, t. 2, s. 67–84; idem, Sukilimas Lietuvoje prieš švedų okupacją 1656 m., 

„Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai” 1976, A seria, t. 4 (57), s. 61–72. 
23  A. Codello, Wydarzenia wojenne na Żmudzi i w Kurlandii 1656–1660, „Przegląd Historyczny” 

1966, t. 57, z. 1, s. 51–52; A. Tyla, Žemaitija Lietuvos išlaisvinimamo kare 1655–1661 m., 

„Žemaičių Praeitis”, t. 1, Vilnius 1990, s. 99–105; K. Bobiatyński, Rozwój kariery dowódczej 

Michała Kazimierza Paca na tle działań militarnych prowadzonych w Inflantach i Kurlandii  

w latach 1657–1660, [w:] Wojny północne w XVI–XVIII wieku. W czterechsetlecie bitwy pod 

Kircholmem, red. B. Dybaś przy współpracy A. Ziemlewskiej, Toruń 2007, s. 119–122. 
24  L. Kubala, Wojna brandenburska i najazd Rakoczego w r. 1656 i 1657, Lwów – Warszawa 

b.d., s. 155–184; M. Markowicz, Najazd Rakoczego na Polskę 1657, Zabrze – Tarnowskie Gó-

ry 2011; A. Rachuba, Sapieha Paweł Jan…, s. 141; Płosiński, Potop szwedzki…, passim. 
25  Z. Kopański, Rokowania w Niemieży i traktat wileński 1656 r. Próba sojuszu polsko-rosyjskiego 

przeciw Szwecji, „Słupskie Prace Humanistyczne” 1985, nr 6a, [druk: 1986], s. 67–89; A. Rachuba, 

Rokowania w Niemieży w 1656 roku w aspekcie teorii wojny sprawiedliwej, [w:] Ot Drevniej 

Rusi k Rossii novogo vremieni. Sbornik statiej. K 70-letiju Anny Leonidowny Choroszkiewicz, 

Moskva 2003, s. 502–509; L.W. Zaborowskij, N.S. Zacharina, Religioznyj wopros w polsko- 

-rossijskich pieriegoworach w Odierewni Niemieża w 1656, „Słowianie i ich sosiedi” 1991, 

wyp. 3, s. 158–175; B.N. Fłoria, Ot potopa…, s. 45–49; J. Fedoruk, Wilenskyj dogowor 1656 

roku. Schidnojewropejs’ka kryza i Ukrajna u seredyni XVII stolittja, Kyiw 2011. 
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Równie błędne były życiorysy faktycznie funkcjonujących wówczas osób (np. 

Sakowicza, Mirskiego etc.), acz za to bardzo bliski chyba rzeczywistości był ob-

raz Janusza Radziwiłła, butnego wielmoży o ogromnym ego oraz niepohamo-

wanej wprost ambicji i pysze. Nie był zaś ani wybitnym wodzem, ani przenikli-

wym, wytrawnym politykiem. Co gorsza, jego polityczne pomysły i plany  

w zdecydowanie większym stopniu uwzględniały interesy osobiste niż państwa, 

którego był najwyższym senatorem świeckim i jednym z najważniejszych osobi-

stości politycznych
26

. 
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lny litewski w świetle diariusza kancelaryjnego z lat 1649–1652, [w:] Radziwiłłowie. Obrazy li-

terackie. Biografie. Świadectwa historyczne, red. K. Stępnik, Lublin 2003, s. 305–316; H. Wi-

sner, Religia i polityka. Kilka uwag do biografii Janusza Radziwiłła (1612–1655), [w:] History, 

Culture and Language of Lithuania. Proceedings of the International Lithuanian Conference 
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Położenie Litwy w czasach „potopu”.  

Prawda i fikcja literacka 

W setną rocznicę śmierci Henryka Sinkiewicza nie sposób pominąć jego do-

konań w dziedzinie popularyzacji historii w najszerszych kręgach społeczeństwa 

polskiego. Jej efekty przejawiały się w niewątpliwym zafascynowaniu losami 

głównych bohaterów, owocującym niebywałą popularnością imienia Andrzeja 

Kmicica, chorążego orszańskiego
1
. Dla miłośników Potopu nieistotny był fakt, 

że powinien był nosić imię Samuela, bohatera walk z Iwanem Chowańskim, 

chociaż dopiero pod Połonką 28 VI 1660 roku
2
. Nie jest jednak moim celem 

przedstawianie biografii bohaterów Sienkiewiczowskiego Potopu, chociaż może 

mieć to sens, skoro prawdzie historycznej w tej powieści poświęcono nieporów-

nanie mniej miejsca niż zawartej w Ogniem i mieczem
3
. Zachęca to jednak do 

bliższego zapoznania się z rzeczywistością historyczną w Potopie Henryka 

Sienkiewicza. Tu jednak pragnę ograniczyć się do zaprezentowania sytuacji po-

                                                 
1  Ten urząd mógł wskazywać na próbę przekazania przez Henryka Sienkiewicza informacji o lo-

sie 30 000 rodzin, które zbiegły z terenów zajętych przez wojska moskiewskie w 1654, L. Ku-

bala, Wojna moskiewska r. 1654–1655. Studia historyczne. Seria trzecia, Kraków 1910, s. 237. 
2  A. Rachuba, Konfederacja Kmicicowska i Związek Braterski wojska litewskiego w latach 

1660–1663, Warszawa 1989; T. Wasilewski, Kmicic Samuel, [w:] Polski słownik biograficzny 

[dalej: PSB], t. 13, s. 81; idem, Wyprawy wojenne pułkownika Samuela Kmicica, chorążego or-

szańskiego w latach 1659–1665, „Mówią Wieki” 1973, nr 10, s. 4–9. 
3  Do szczególnego zainteresowania się pierwszą częścią Trylogii przyczyniła się bardzo szeroka 

polemika, zapoczątkowana przez Olgierda Górkę – idem, „Ogniem i mieczem” a rzeczywistość 

historyczna, oprac. W. Majewski, Warszawa 1986 – której podsumowaniem stały się studia 

Władysława Czaplińskiego, (idem, Glosa do Trylogii, Wrocław – Warszawa – Kraków – 

Gdańsk 1974), Adama Kerstena, (idem, Sienkiewicz – „Potop” – historia, wyd. 2, Warszawa 

1974) czy Marcelego Kosmana, (idem, Skrzetuski w historii i legendzie, Poznań 1989; idem, Na 

tropach bohaterów Trylogii, Warszawa 1966).  
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litycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego, na którego obszarze – ściślej na 

Żmudzi – zaczyna się i kończy Potop.  

Wbrew oczekiwaniu, w powieści znajdziemy jednak niewiele informacji  

o sytuacji Litwy w okresie wielkiego załamania Rzeczypospolitej, gdyż zasadni-

cza część akcji rozgrywa się w Koronie. Szczególnie mało dowiemy się o poło-

żeniu zewnętrznym Wielkiego Księstwa, praktycznie ograniczonym do ugody 

kiejdańskiej
4
. Mając to na względzie, należy przybliżyć pominięte w powieści 

informacje o sytuacji politycznej na tych ziemiach. Wiąże się z tym konieczność 

odpowiedzi na pytanie o przyczyny tak ogólnikowego potraktowania problema-

tyki litewskiej i tak licznego odchodzenia od prawdy historycznej. Po części tyl-

ko wynikało to z małej dbałości o chronologię wydarzeń
5
 czy określenie rze-

czywistej roli powieściowych bohaterów w opisywanych bitwach. Najlepszym 

tego przykładem jest przypisanie Pawłowi Sapieże zwycięstwa pod Prostkami, 

gdy w rzeczywistości dowodził w niej Wincenty Gosiewski, który też kierował 

wyprawą na Prusy Książęce, co Sienkiewicz przypisał Kmicicowi
6
. Te odejścia 

od prawdy historycznej nie wynikały oczywiście z niewiedzy Henryka Sienkie-

wicza, lecz z jego koncepcji historii Polski, którą lansował w Potopie. 

Co więc wiemy o sytuacji Litwy zimą 1654/1655 roku, czyli u progu powie-

ści? Z jednej strony jest to obraz sielskiej atmosfery na Żmudzi, do której nie do-

tarły jeszcze obce wojska ani zaraza szerząca się na obszarach zajętych przez 

Rosję, co spowodowało zresztą wstrzymanie przez nią działań zaczepnych
7
.  

Z drugiej jednak strony  

[…] ta część Litwy, mianowicie Żmudź, dotąd nie była dotknięta klęską wojny, to jednak 

ludność tutejsza na pewno żyła w jakimś stopniu pod wrażeniem rozpoczętej w lecie 

1654 r. wojny między Polską a carem moskiewskim, która przybrała od początku nieko-

rzystny dla Polaków obrót8.  

                                                 
4  Obraz zdrady Janusza Radziwiłła i towarzyszącej jej uczty jest tak sugestywny, że chyba za-

ćmił rzeczywistość historyczną, H. Sienkiewicz, Potop. Powieść historyczna, Warszawa 1886, 

t. 1, s. 320–343. Odmienną od Sienkiewiczowskiej ocenę tego aktu prezentują historycy litew-

scy: A. Šapoka, 1655 metu Kedainiu sutartis, arba svedai Lietuvoje 1655–1656 metais, Vilnius 

1990; A. Tyla, Kedainiu unijos opozicija (1655–1656 m.), „Lietuvos TSR Mokslu Akademijos 

darbaj”, t. 2 (67), 1979, s. 68–80. 
5  Najczęściej wynikało to z wymogów literackiej narracji. W odniesieniu do ziem litewskich 

przykładem może być przesunięcie momentu buntu części chorągwi litewskich i zawiązania 

konfederacji pod wodzą Kazimierza Żeromskiego (23 VIII 1655) na czas ogłoszenia ugody 

kiejdańskiej (20 X 1655), gdy w rzeczywistości miało to miejsce w pięć dni po zawarciu poro-

zumienia w Jaszwojniach (17 VIII 1655), J. Płosiński, Wyprawa kniazia Semena Urusowa na 

Brześć (listopad–grudzień 1655 r.), „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2003, nr 1–2, s. 7; 

H. Wisner, Janusz Radziwiłł 1612–1655. Wojewoda wileński, hetman wielkim litewski, War-

szawa 2000, s. 197–199. 
6  A. Przyboś, Gosiewski Wincenty Aleksander, [w:] PSB, t. 8, s. 344–345. 
7  L. Kubala, Wojna moskiewska…, s. 237; K. Bobiatyński, Od Smoleńska do Wilna. Wojna 

Rzeczpospolitej z Moskwą 1654–1655, Zabrze 2004, s. 81.  
8  W. Czapliński, Glosa…, s. 79. 
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Czasem uznaje się, że w powieści miało następować stopniowe narastanie 

napięcia, ale ostatecznie  

Pisarz wprowadza swego czytelnika od razu w atmosferę bezsiły i nieuchronnej klęski. 

Rzeczpospolita stanęła na skraju przepaści. Wojska moskiewskie po klęsce Radziwiłła 

pod Szkłowem, nie napotykając oporu, zalewają ziemie Wielkiego Księstwa, a pospolite 

ruszenie zwołane przez króla do Grodna, by bronić Litwy, nie stawia się. Wschodnia 

granica płonie jak ognista wstęga. Wśród magnaterii koronnej i litewskiej – niezgoda, 

między Radziwiłłem a Gosiewskim prawie otwarta wojna domowa […]9.  

Sienkiewicz wspomina też o Iwanie Chowańskim, chociaż bez wskazania 

jego imienia i narodowości, błędnie ukazując go jako głównego dowódcę wojsk 

wkraczających na Litwę
10

. Powieść zresztą kończy się już na jesieni 1657 roku, 

gdy Kmicic po postrzeleniu pod Magierowem (11 VII 1657) powrócił na Litwę
11

. 

Nie ma w Potopie żadnej wzmianki o przyczynach klęski w starciach na 

wschodzie, zapoczątkowanych ugodą perejasławską z 18 I 1654, którą poprze-

dziło (10 I) wypowiedzenie wojny przez cara Aleksego Michajłowicza w obro-

nie „świętej wiary prawosławnej”. Można nawet uznać, że w Potopie przemil-

czano najazd moskiewski na Litwę, zastępując go wspomnieniem o wojnie 

„wzdłuż całej wschodniej granicy”
12

. Na najazd moskiewski musiały wskazywać 

tylko szczątkowe informacje o dysproporcji sił litewskich i niezidentyfikowa-

nych przeciwników, dysponujących pod Szkłowem „dziesięciokrotną” przewa-

gą
13

. Stąd oczywisty jest brak informacji o ruchach wojsk rosyjskich i zajmowa-

niu przez nie kolejnych miast, mających nieraz wręcz symboliczne, jak: Połock 

17 VI, Mińsk 11 VII, Mścisław 22 VII (zdobyty po trzydniowym oblężeniu, rze-

zi i wywiezieniu większości mieszkańców, z których pozostało tylko 700 rze-

mieślników)
14

, Mohylew 3 IX (bez walki poddała się potężna twierdza ufortyfi-

kowana w 1633 roku), Smoleńsk 3 X (kapitulacja po nieudolnej, trwającej od  

                                                 
9  A. Kersten, Sienkiewicz – „Potop”…, s. 153–154.  
10  Wojskami carskimi w 1654 roku osobiście dowodził car Aleksy Michajłowicz, później książę 

Jakow Czerkaski i dopiero w 1660 Chowański, A. Kersten, Sienkiewicz – „Potop”…, s. 155. 

Por. Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655–1660, t. 1–3, Warszawa 1957. 
11  Brak nawet wzmianki o ostatecznej kapitulacji Jerzego II Rakoczego pod Czarnym Ostrowem 

22 VII 1657, W. Czapliński, Glosa…, s. 149–150. Dlatego Adam Kersten mógł snuć alterna-

tywną wizję kontynuacji Sienkiewiczowskiego Potopu, w którym Andrzej Kmicic „…mógłby, 

oczywiście służąc w kompucie litewskim, pod rozkazami Sapiehy, uczestniczyć w zwycięskich 

bitwach z Rosją (chociaż tego Sienkiewicz skrępowany carską cenzurą nie mógłby zapewne 

opisać), ale także musiały brać udział w wojnie domowej”, A. Kersten, Sienkiewicz – „Po-

top”…, s. 226. 
12  H. Sienkiewicz, op. cit., t. 1, s. 4. Na Litwę od północy wkroczyła armia Wasyla Szeremietie-

wa, na Smoleńsk armia samego cara, a z południowego zachodu kniazia Aleksego Trubeckie-

go, L. Kubala, Wojna moskiewska…, s. 218; K. Bobiatyński, Od Smoleńska do Wilna… 
13  H. Sienkiewicz, op. cit., t. 1, s. 248. 
14  Realizowano w ten sposób nakaz cara, by „[…] karać bez litości te miasta, które nie poddadzą 

się od razu – jako przestrogę dla innych”, H. Sahanowicz, Historia Białorusi od czasów naj-

dawniejszych do końca XVIII wieku, przeł. H. Łaszkiewicz, Lublin 2001, s. 274. 
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7 VII, obronie) i wreszcie Wilno 8 VIII (rzeź zakończyła się śmiercią z rąk ko-

zackich, według przesadnych opinii, nawet 25 000 z 45 000 mieszkańców oraz 

pożarem miasta, trwającym 17 dni), do którego 10 VIII wjechał car Aleksy Mi-

chajłowicz
15

.  

Nie wspomniał też Henryk Sienkiewicz o porozumieniu hetmanów litew-

skich (Janusza Radziwiłła i Wincentego Gosiewskiego) ze Szwedami w Ja-

szwojniach o tymczasowym poddaniu „Litwy wkraczającym od północy Szwe-

dom”, do którego doszło 17 VIII 1655 roku
16

. Było to wynikiem utraty wiary  

w możliwość dalszego przeciwstawiania się rosyjskim wojskom, które wkrótce 

zajęły Kowno (16 VIII), Grodno (28 IX) i Nowogródek (16 XI)
17

, a car Aleksy 

Michajłowicz 13 IX 1655 ogłosił się Wielkim Księciem Litwy, Białej Rusi, Wo-

łynia i Podola. Dopiero te wydarzenia zmusiły Janusza Radziwiłła do podpisania 

20 X 1655 roku ugody kiejdańskiej
18

. Te okoliczności jej zawarcia autor powie-

ści jednak właściwie pominął, przypisując Radziwiłłowi zdradę i ograniczając 

się do przedstawienia jego racji, wyrażonych przez hetmana w rozmowie z Kmi-

cicem po kiejdańskiej uczcie
19

. Pominął też fakt podpisania ugody w Kiejdanach 

aż przez 1163 osoby. Podobnie potraktował sprawę popularności na Litwie idei 

porozumienia z Rosją, którego realizacja przynosiła nawet pewne korzyści lud-

ności
20

. W totalnej krytyce działań Radziwiłła nie dostrzegł jednak bezprawności 

                                                 
15  K. Bobiatyński, Od Smoleńska do Wilna…, s. 63–79, 217; E. Kotłubaj, Życie Janusza Radziwił-

ła, Wilno i Witebsk 1859, s. 203; A. Przyboś, Obuchowicz Filip Kazimierz, [w:] PSB, t. 23,  

s. 475; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chle-

bowski, W. Walewski, wyd. F. Sulimierski, t. 6, Warszawa 1885, s. 559, 599; t. 8, Warszawa 

1887, s. 716; t. 13, Warszawa 1893, s. 515.  
16  K. Bobiatyński, Michał Kazimierz Pac – wojewoda wileński, hetman wielki litewski. Działal-

ność polityczno-wojskowa, Warszawa 2008, s. 32; J. Płosiński, op. cit., s. 6. 
17  J. Płosiński, op. cit., s. 6. Z Nowogródka kniaź Trubecki nakazał wywiezienie archiwum, Słow-

nik geograficzny Królestwa Polskiego…, t. 7, Warszawa 1888, s. 257. 
18  Poprzedziło ją tajne porozumienie Janusza i Bogusława z Karolem X Gustawem z 10 VIII  

i z udziałem wojska litewskiego w Jaszwojniach 17 VIII, którą podpisał też hetman Wincenty 

Gosiewski i biskup żmudzki Piotr Parczewski, L. Kubala, Wojna szwecka w roku 1655–1656. 

Szkice historyczne, seria IV, Lwów – Warszawa – Poznań 1913, s. 87–88. 
19  Na przyczyny przechodzenia szlachty pod opiekę Karola Gustawa wskazywał Sienkiewicz wie-

lokrotnie, widząc chociażby nadzieję na odzyskanie ziem wschodnich i pobicia „Septentrio-

nów”. Takie same jednak mogły być nadzieje i w odniesieniu do cara Aleksego Michajłowicza. 
20  A. Kersten, Sienkiewicz – „Potop…, s. 160–164; Z. Wójcik, Polska i Rosja wobec wspólnego 

niebezpieczeństwa szwedzkiego w okresie wojny północnej 1655–1660, [w:] Polska w okresie 

drugiej wojny północnej, t. 1, s. 342. Ta polityka chwilowego oddalenia niebezpieczeństwa dała 

zasadnicze korzyści na centralnych obszarach białoruskich, gdzie straty ludnościowe ograni-

czyły się do kilkunastu procent (w powiecie słonimskim 18,9%), nieporównanie niższych niż 

na Żmudzi (30%), czy zwłaszcza w księstwie mścisławskim (71,4%), gdzie doszło do celowe-

go niszczenia miast, jak Witebska, w którym spośród istniejących wcześniej 1010 domostw zo-

stało zaledwie 226, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…, t. 13, Warszawa 1893, s. 631; 

J. Morzy, Kryzys demograficzny na Litwie i Białorusi w II połowie XVII wieku, Poznań 1965,  

s. 252 i n.; H. Sahanowicz, Historia Białorusi…, s. 364. 
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aktu kiejdańskiego, podpisywanego przez hetmana, który na Litwie nie miał 

żadnych uprawnień dyplomatycznych
21

.  

Dla spójności swojej koncepcji pisarskiej Sienkiewicz pominął również za-

warcie 3 XI 1656 roku rozejmu z Rosją w Niemieży (pod Wilnem), który umoż-

liwił Rzeczypospolitej skoncentrować się na walce ze Szwedami. Zresztą już 

wcześniej Rosjanie wstrzymali ofensywne działania na ziemiach litewskich, 

słusznie czując się zagrożeni wzrostem potęgi Karola X Gustawa, z którym na-

wet musieli zacząć wojnę (1656–1658). 

Nie ma też żadnej informacji o staraniach króla Jana Kazimierza o zatrzy-

manie w swoim ręku buław wielkich, staraniach zakończonych zerwaniem sej-

mu 28 III 1654
22

, chociaż nie zmusił tym opozycji do kapitulacji. Jej przywódcy 

(Janusz Radziwiłł, Krzysztof Opaliński, Bogusław Leszczyński i Jerzy Lubomir-

ski) zaczęli nawet zachęcać księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego do 

wystąpienia przeciw królowi. Ostatecznie jednak król musiał ustąpić opozycji, 

tracąc przy okazji znaczną część autorytetu
23

.  

Zasadniczym przekłamaniem Henryka Sienkiewicza jest unikanie wszelkiej 

wzmianki o zniewoleniu ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego na czas znaczenie 

dłuższy niż w Koronie trwała okupacja szwedzka. W rezultacie nie ma tam Rosjan, 

których zastąpili Septentrioni północy, dowodzeni przez pozbawionego narodowo-

ści Chowańskiego, by można było ewentualnie uznać go za jednego z wodzów ko-

zackich. W świetle powieści wydaje się też, że sojusz z Tatarami nawiązany został 

dopiero po szwedzkim najeździe i jego symbolem stało się oddanie we Lwowie ta-

tarskiego czambułu pod komendę Andrzeja Kmicica. W rzeczywistości sojusz ten  

z Islamem Girejem został zawiązany już 20 VII 1654 i skierowany był przeciw Rosji. 

Pisarz obniżył też skalę działań Janusza Radziwiłła w 1654 i 1655 roku, 

ograniczając się do przypisania mu klęski pod Szkłowem. W rzeczywistości zaś 

odniósł on tam 12 VIII poważny sukces, gdyż – posiadając tylko 6000 żołnierzy 

– zdołał pokonać część wojsk pod dowództwem Jakowa Czerkaskiego, który 

miał utracić nawet 7000 ludzi
24

. Dopiero 24 VIII poniósł ciężką klęskę pod Sze-

pielewiczami w starciu z armią Aleksego Trubeckiego (15 000), gdzie utracił 

1000 żołnierzy i mógł też stracić życie
25

. Pomimo tych porażek zimą 1655 roku 

                                                 
21  H. Wizner, Rzeczpospolita Wazów, t. 2: Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego, dyplomacja, 

varia, Warszawa 2004, s. 36–39. 
22  W. Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493–1793, Kraków 1948, s. 157; L. Kubala, 

Wojna moskiewska…, s. 101–117. 
23  „Machinacje Radziwiłła były zbrodnią majestatu – ale jak nazwać postępowanie króla…”,  

L. Kubala, Wojna moskiewska…, s. 118. 
24  Pomimo ogromnej dysproporcji sił (258 835 wojsk moskiewskich wobec 11 261 litewskich) 

Radziwiłł podjął próbę pokonania kolejnych oddziałów przeciwnika. Z siłami zgromadzonymi 

pod Orszą (8000) stanął pomiędzy dwoma silnymi armiami rosyjskimi i zdołał odnieść błysko-

tliwe zwycięstwo w czasie pełnego zaćmienia słońca i miał to być „[…] ostatni promień szczę-

ścia Radziwiłła”, L. Kubala, Wojna moskiewska…, s. 218–221. 
25  L. Kubala, Wojna moskiewska…, s. 223–224. 



138 Andrzej STROYNOWSKI 

podjął działania zaczepne, próbując odzyskania Nowego Bychowa (siedziby 

wspomnianego w Potopie Iwana Zołotareńki) i Mohylewa
26

.  

Autor opisał też marsz Pawła Sapiehy do obozu konfederatów, skupionych 

wokół fikcyjnego Jana Onufrego Zagłoby. W rzeczywistości zaś to konfederaci 

wierzbowscy, jak i Michał Kazimierz Radziwiłł, przybyli do obozu Pawła Sa-

piehy w Brześciu, który z nominacji Jana Kazimierza – od zjazdu szlachty litew-

skiej w Prużanie (27 IX 1655) – był już regimentarzem wojsk litewskich. Nie 

oznaczało to jednak, by podejmował działania przeciw Szwedom czy Januszowi 

Radziwiłłowi. Ograniczał się do walki z oddziałkami kozackimi, by następnie 

bronić się przed atakiem zgrupowania kniazia Semena Urusowa, który podjął 

próbę zbrojnego opanowania Brześcia (pomimo toczonych od września rozmów 

z Pawłem Sapiehą)
27

. Podjęcie tej próby podporządkowania sobie sił litewskich, 

ocenianych wówczas na ok. 6000 ludzi, wiązać się mogło z opublikowaniem  

8 XI 1655 przez Magnusa de la Gardie wezwania do poddania się władzy króla 

Karola X Gustawa. Krótkotrwałe walki z Urusowem zakończyły się przyjęciem 

carskiego protektoratu przez szlachtę powiatów wołkowyskiego, lidzkiego i gro-

dzieńskiego
28

. Natomiast Paweł Sapieha przyjął protektorat szwedzki, co wyklu-

czyło jego udział w zawiązywaniu konfederacji tyszowieckiej, do której przy-

stąpił dopiero w lutym 1656 roku, o czym jednak powieściopisarz nie chciał 

wiedzieć
29

. 

Oczywistym źródłem tych przemilczeń i przeinaczeń była konieczność do-

stosowania się Henryka Sienkiewicza do wymagań carskiej cenzury. Nie mógł 

przecież pisać o rosyjskim najeździe. Nie tylko zresztą on, bo jeszcze w 1981 

roku w Historii oręża polskiego ledwo wspomniano o rosyjskim najeździe  

w latach 1654–1655, akcentując nieskuteczność polskich represji wobec lud-

ności ukraińskiej
30

. Również współcześni historycy na Białorusi muszą liczyć 

się z konsekwencjami zbyt jawnego pisania o charakterze rosyjskich działań, 

                                                 
26  Działanie te, podobnie jak 11-miesięczna obrona Starego Bychowa przed Kozakami, nie miały 

większego znaczenia dla losów wojny z Rosją, bowiem rozstrzygające były zmagania na Ukra-

inie i stoczona tam 29 I 1655 nierozstrzygnięta bitwa pod Ochmatowem, W. Czapliński, Czar-

niecki Stefan, [w:] PSB, t. 4, s. 209; idem, Glosa…, s. 81; L. Kubala, Wojna moskiewska…,  

s. 267–280. 
27  J. Płosiński, op. cit., s. 8–9. Brześć pozostał jedynym miastem wojewódzkim Wielkiego Księ-

stwa wolnym od obcej okupacji i zajęty został dopiero przez wojska Jerzego II Rakoczego  

w 1657 roku, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…, t. 1, Warszawa 1880, s. 400. Rosyj-

skie oblężenia wytrzymały też nieliczne twierdze: Stary Bychów, Lachowicze, Słuck, H. Saha-

nowicz, Historia Białorusi…, s. 275. 
28  J. Płosiński, op. cit., s. 15–23. 
29  A. Rachuba, Sapieha Paweł Jan, [w:] PSB, t. 35, s. 138–141; idem, Paweł Sapieha wobec 

Szwecji i Jana Kazimierza (IX 1655 – II 1656). Przyczynek do postawy magnaterii w okresie 

„potopu”, „Acta Baltico-Slavica” 1977, t. 11, s. 88–90; W. Majewski, Potop szwedzki (1655–

1660), [w:] Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodnich Polski, red. Z. Kosztyła, Biały-

stok 1986, cz. 1, s. 85. 
30  T.M. Nowak, J. Wimmer, Historia oręża polskiego 963–1795, Warszawa 1981, s. 492. 
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obliczonych na zastraszenie ludności masowymi represjami na zdobywanych 

obszarach
31

.  

Wskazanie na cenzurę jako na główną przyczynę odchodzenia od prawdy hi-

storycznej wynika z przekonania, iż nie wynikało to z niewiedzy pisarza, który 

wiele czasu poświęcił na studiowanie literatury i źródeł
32

. W rezultacie jest na-

wet możliwe, że „Sienkiewicz w przedostatnim dziesięcioleciu XIX wieku nale-

żał do najlepszych na ziemiach polskich znawców epoki Wazów i Jana III 

[…]”
33

. Nie oznacza to jednak, by był historykiem i musiał w swoich powie-

ściach przedstawiać pełny obraz dziejów, który służył mu tylko jako tło powie-

ści
34

. Przyświecało mu to samo pytanie, które stawiał Ludwik Kubala:  

[…] jakim sposobem Rzeczpospolita, do niedawna tak potężna, mogła się dostać, można 

powiedzieć bez dobycia oręża, w ręce obcego monarchy; jak powstała rozterka między 

Koroną a szlachtą, która wolała poddać się cudzoziemcowi niż ulegać prawowitemu kró-

lowi; jak później wysiłek, wywołany twarda koniecznością, uzbroił naród karnością  

i energią; zjednoczył ludzi, nauczonych doświadczeniem, że trzeba szanować władzę 

[…] a już najtrudniej zrozumieć, jakimi środkami ujarzmiona i pozwolona Rzeczpospoli-

ta zdołała się wyzwolić i urosłą w taką siłą, że w dwadzieścia kilka lat później, pokonaw-

szy Szwedów, Kozaków i Moskali, odniosła zwycięstwo pod Chocimiem i ruszyła na od-

siecz Wiednia35.  

Problem skali tego załamania państwa interesuje zresztą historyków po dzień 

dzisiejszy, chociaż bardziej może pod względem militarnym niż politycznym, 

czy tym bardziej moralnym
36

. 

Należy jednak pamiętać, że Henryk Sienkiewicz w rzeczywistości nie miał 

zbytnich możliwości zapoznania się literaturą historyczną, ponieważ wówczas 

jeszcze praktycznie nie było prac przedstawiających stosunki polsko-rosyjskie  

w XVII wieku, szczególnie w czasach Potopu. Oczywiście, mógł skorzystać  

z popularnego i powszechnie dostępnego studium Joachima Lelewela, który jed-

nak zaledwie wspomniał o wkroczeniu wojsk moskiewskich i kozackich w 1654 

roku oraz o zajęciu Smoleńska i Wilna, jak też o poddaniu przez Janusza Radzi-

wiłła pozostałych ziem litewskich szwedzkiemu panowaniu
37

. Późniejsze zaś od-

                                                 
31  Świadczy o tym chociażby usunięcie z pracy Jauhena Aniszczenki – za ocenę działań Aleksan-

dra Suworowa w Polsce w 1794 roku, i Hienadźa Sahanowicza – za wizję rosyjskiego najazdu 

z 1654 roku, A. Poczobut, Białoruski historyk stracił pracę przez Kościuszkę, „Gazeta Wybor-

cza”, nr 54, 5.03.2007, s. 2. Dla tego artykułu szczególnie istotne jest przybliżenie prac Hie-

nadźa Sahanowicza, Historia Białorusi…; idem, Nevâdomaâ vajna 1654–1667, Mińsk 1995; 

idem, Źródła pamięci historycznej współczesnej Białorusi. Powrót zachodniorusizmu, przeł.  

A. Gil, Lublin 2006.  
32  M. Kosman, Na tropach…, s. 46. 
33  Idem, Henryka Sienkiewicza wizja Polski wspaniałej. Szkice i studia, Poznań 1999, s. 86. 
34  Ibidem, s. 88. 
35  L. Kubala, Wojna szwecka…, s. VI.  
36  K. Bobiatyński, Od Smoleńska do Wilna… 
37  W odniesieniu do Radziwiłła nie postawił on jednak zarzutu zdrady, którą w sposób jedno-

znaczny przypisał Hieronimowi Radziejowskiemu, chociaż dostrzegł też jego krzywdę ze stro-
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rodzenie się ducha wojennego społeczeństwa związał z obroną Częstochowy, która 

miała zachęcić do zawiązania konfederacji tyszowieckiej 20 XII 1655 roku
38

.  

Niewiele też skorzystał z dostępnej wówczas książki Antoniego Poplińskie-

go, w której znalazł się obraz działań Janusza Radziwiłła w czasie walk z Rosją 

w 1654 roku. Jej wpływ dostrzega się jedynie we wzmiankach o wojennym  

i dworskim wychowaniu księcia Bogusława i jego przygodach na dworach euro-

pejskich
39

. 

Najwięcej chyba skorzystał z prac Edwarda Kotłubaja, chociaż odrzucił jego 

wywody o przyczynach klęski Janusza Radziwiłła, wśród których najistotniejsze 

znaczenie miała mieć polityka króla Jana Kazimierza. Według tego historyka 

król miał zbyt długo zwlekać z nominacjami na wakujące buławy i nawet z tego 

powodu zerwać sejm, a później, awansując Wincentego Gosiewskiego, starał się 

skrępować Janusza Radziwiłła. Nie miał też władca społecznego uznania, co 

wyraziło się w całkowitym zlekceważeniu przez szlachtę jego wezwania pospo-

litego ruszenia do Grodna w 1654 roku
40

. Natomiast Sienkiewicz całkowicie na 

Kotłubaju oparł się w opisie ostatnich chwil życia Janusza Radziwiłła w zdoby-

tym przez szlachtę Tykocinie
41

. Powieściopisarz nie wykorzystał natomiast wy-

liczeń tego historyka odnośnie do wkraczających do Rzeczypospolitej sił rosyjskich, 

których przewaga była tak duża, że faktycznie można było mówić o potopie
42

. 

Henryk Sienkiewicz wykorzystał też pracę Ludwika Kubali o najeździe 

szwedzkim, zwłaszcza znajdujący się tam rozdział Kapitulacja pod Ujściem  

i w Kiejdanach, jak też o oblężeniu Jasnej Góry
43

. Zawarty w niej bogaty mate-

riał skłaniał do skupienia się na przebiegu działań w Koronie. Przemawiała też 

za tym wizja literacka, nakazująca ukazanie gwałtownego charakteru wydarzeń, 

czyli Potopu. Do tego doskonale nadawała się Korona, gdzie początkowo Szwe-

dzi zajmowali kraj właściwie bez oporu na skutek kapitulacji, zaczynając od Uj-

                                                 
ny króla Jana Kazimierza, J. Lelewel, Dzieje Polski potocznym sposobem opisane, Warszawa 

1829, s. 249–250. 
38  Ibidem, s. 251–252.  
39  A. Popliński, Żywot Jaśnie Oświeconego Księcia Bogusława Radziwiłła, z rękopisów hr.  

T. Działyńskiego, Poznań 1840, s. 43–116. Znalazły one natomiast swoje pełne odzwierciedle-

nie w późniejszych pracach Ludwika Kubali. 
40  E. Kotłubaj, op. cit., s. 192. 
41 Ibidem, s. 214. W rzeczywistości zamek ten, faktycznie obsadzony głównie szwedzką załogą, 

broniony był w imieniu Bogusława Radziwiłła najprawdopodobniej do 28 I 1657, nie zaś do  

31 XII 1655, czyli dnia śmierci hetmana, S. Herbst, Wojna obronna 1655–1660, Warszawa 

1957, s. 74, 103; A. Kersten, Sienkiewicz – „Potop”…, s. 204–205. 
42  Wyliczał je na 315 200 ludzi, E. Kotłubaj, op. cit., s. 192. Sienkiewicz pominął też możliwość 

pokazania wyjątkowego szczęścia Radziwiłła w czasie bitwy pod Szkłowem, gdzie z armią 

8000 zdołał zadać duże straty wojskom (40 000) kniazia Trubeckiego, ibidem, s. 193–195. Nie 

dał też informacji o różnicy sił w czasie bitwy pod Szepielewiczami, gdzie Rosjanie mieli mieć 

80 000 żołnierzy i chociaż w pierwszej jej fazie ponieśli znaczne straty, to ostatecznie odnieśli 

pełne zwycięstwo pomimo cudów waleczności hetmana, ibidem, s. 196–197. 
43  L. Kubala, Wojna szwecka…, s. 70–93 i 152–183. 
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ścia (25 VII), poprzez Warszawę (8 XII) po Kraków (20 X). Już po kilku jednak 

miesiącach obrona Jasnej Góry i zawiązanie konfederacji tyszowieckiej (20 XII) 

zapoczątkowały zryw narodowy i skuteczną walkę z najazdem
44

. Dla celów lite-

rackich nie miało specjalnego znaczenia, że walka ta zakończyła się zwycię-

stwem dopiero w 1660 roku i po zawiązaniu szerokiej koalicji przeciw Szwecji. 

Stąd też powieść doprowadzona została zaledwie do jesieni 1657 roku, w dodat-

ku z pominięciem całego roku wydarzeń, skwitowanych wspomnieniem o bitwie 

pod Magierowem (11 VII 1657). Najistotniejsze bowiem dla Henryka Sienkie-

wicza było samo odrodzenie woli walki narodu, który dzięki temu miał odnieść 

szybkie zwycięstwo. Tego celu nie mógł natomiast osiągnąć na tle wydarzeń na 

Litwie, która była zajmowana przez dwa lata, a wyzwolenie z obcej okupacji za-

kończyło się dopiero po rozejmie andruszowskim 30 I 1667 r. Na jej przykładzie 

nie można więc było mówić o nagłym upadku i szybkim odrodzeniu. 

Zasadniczym celem powieści miało być przywrócenie narodowi wiary  

w możliwość zwycięskiego zrywu i dlatego autor  

[…] w Potopie, wskazywał zarazem na siły tkwiące w narodzie, które może przynieść odro-

dzenie. To, co niegdyś ratowało kraj, może przynieść mu ratunek i teraz. Tak więc „pokrze-

pienie serc” wiązało się także z pewnym programem społecznym. Tu właśnie tkwi zasadnicza 

różnica między pisarstwem historycznym Sienkiewicza a Dumasa czy Kraszewskiego45.  

Realizował cel, podkreślany też przez Ludwika Kubalę, który uważał, że ce-

lem historii narodu jest nie to, „[…] że dodaje wartości w oczach cudzych i wła-

snych, że zapał nieci, patryotyzm podnosi – ale gdy się rwie tradycja i milkną 

wspomnienia, historya budzi je do życia i nadzieją jednoczy”
46

. Stąd też, by nie 

osłabiać tej nadziei, Henryk Sienkiewicz zdecydował się na przemilczenie wielu 

wydarzeń i problemów.  

Nie wspomniał zwłaszcza o czynniku narodowościowym. Oczywiście, jest 

mowa o Kozakach, ale w gruncie rzeczy wszyscy mieszkańcy Rzeczypospolitej 

rysują się jako Polacy. By to osiągnąć, akcję Potopu przeniósł do Korony, na 

ziemie rdzennie polskie, by uniknąć konieczności prezentowania postaw prawo-

sławnej ludności Wielkiego Księstwa, skłonnej do zaaprobowania rosyjskiego 

panowania
47

. Stąd nie znajdziemy żadnej wzmianki o tym, że wojska moskiew-

skie „[…] maszerowały w głąb Wielkiego Księstwa radośnie witane przez lud-

ność prawosławną”
48

. Pominięta też została sprawa szybkiej, wręcz bulwersują-

                                                 
44  J. Lelewel, op. cit., s. 252. 
45  A. Kersten, Sienkiewicz – „Potop”…, s. 228. 
46  L. Kubala, Wojna moskiewska…, s. V. 
47  Z podobną siłą występowało to na obszarach Ukrainy, gdzie zlekceważenie aspiracji miejsco-

wego społeczeństwa doprowadziło do przekreślenia możliwości harmonijnego ułożenia stosun-

ków i do powstania w 1648 roku, T. Chynczewska-Hennel, Świadomość narodowa szlachty 

ukraińskiej i Kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII w., Warszawa 1985. 
48  T.M. Nowak, J. Wimmer, op. cit., s. 493. Było to zgodne z argumentami Bohdana Chmielnic-

kiego w czasie przyjmowania ugody perejasławskiej, L. Kubala, Wojna moskiewska…, s. 50. 
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cej, kapitulacji Smoleńska. Oczywiście, można było ograniczyć się do zrzucenia 

całej odpowiedzialności na Filipa Obuchowicza, który faktycznie nie miał do-

świadczenia wojskowego ani poparcia mieszkańców, gdyż wojewodą smoleń-

skim został dopiero 25 IX 1653 wbrew Januszowi Radziwiłłowi
49

. Nie miał też 

odpowiednich sił (według Ludwika Kubali tylko 3500), żywności i prochu, ko-

niecznych do obrony miasta obleganego od 7 VII 1654 przez samego cara Alek-

sego Michajłowicza. O poddaniu twierdzy 28 IX 1654 zadecydowało jednak, 

prócz wykruszania się w walkach obrońców (pozostało ich tylko 2000) i utraty 

nadziei na odsiecz, przejście do carskiego obozu części szlachty i wojska, co 

Obuchowicz podkreślił w ogłoszonym wkrótce manifeście
50

. 

Henryk Sienkiewicz nie chciał też mówić o postawie szlachty inflanckiej 

wobec wkraczających wojsk szwedzkich. Załoga Dyneburga, wcześniej stawia-

jąca opór Rosjanom, natychmiast poddała się Szwedom, zaś wojewoda inflancki 

Mikołaj Korff prosił ich o przyjęcie opieki nawet nad ziemiami leżącymi na po-

łudnie od Dźwiny
51

. 

Na zaprezentowany w powieści obraz historycznych wydarzeń zasadniczo 

wpłynęły historiozoficzne poglądy Henryka Sienkiewicza. Idąc śladem Lelewe-

la, a także „Walewskiego i Morawskiego po Szujskiego i Bobrzyńskiego”
52

, 

przyczyn upadku Rzeczypospolitej upatrywał nie w obcej przewadze, ale w roz-

kładzie i braku woli walki społeczeństwa. Właśnie związki z koncepcjami kra-

kowskiej szkoły historycznej chyba najsilniej wpłynęły na dobór bohaterów Po-

topu, na eksponowanie ich zalet i przypisywanie zasług, których nawet mogli nie 

mieć. Lansowanie idei państwowej zmuszało Henryka Sienkiewicza do pomija-

nia, czy przynajmniej pomniejszania wad króla i regalistów
53

. Natomiast wystę-

pujący przeciw silnej władzy monarszej nie mogli zyskać jego uznania, co pro-

wadziło do pomijania ich zasług i przypisywania im złych cech charakteru. 

Dlatego zapomniał o oczywistych winach króla Jana Kazimierza, który 

przecież odpowiadał za doprowadzenie do osłabienia wojsk litewskich, głównie 

z powodu osobistej niechęci do Janusza Radziwiłła, który już w 1648 roku, po 

dostaniu się hetmanów koronnych do niewoli, powinien był zostać dowódcą po-

                                                 
49  [F. Obuchowicz], Pamiętniki Filipa, Michała i Teodora Obuchowiczów (1630–1707), oprac.  

H. Lulewicz i A. Rachuba, red. A. Rachuba, Warszawa 2003, s. 253–254; A. Przyboś, Obu-

chowicz Filip Kazimierz, s. 475. 
50  Do zdrady namawiał podczaszy lidzki Albrecht Golimunt. Protest podpisało zaledwie 15 osób, 

L. Kubala, Wojna moskiewska…, s. 229–235; A. Przyboś, Obuchowicz Filip Kazimierz, s. 475. 
51  L. Kubala, Wojna szwecka…, s. 86; K. Bobiatyński, Od Smoleńska do Wilna…, s. 193–197. 

Opanowanie twierdzy przez Szwedów otworzyło konflikt z Rosją, która w 1656 zdobyła ją 

szturmem, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…, t. 2, Warszawa 1881, s. 252. 
52  A. Kersten, Sienkiewicz – „Potop”…, s. 229. Z drugiej jednak strony w swoich opisach działań 

wojennych najszerzej korzystał z prac Ludwika Kubali, chociaż ten był tak ostro zwalczany 

przez Michała Bobrzyńskiego, A.F. Grabski, Historiografia i polityka, Warszawa 1979, s. 235–

237; idem, Orientacje polskiej myśli historycznej. Studia i rozważania, Warszawa 1972, s. 15–17. 
53  Por. M. Sawicki, Stronnictwo dworskie w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1648–1655, 

Opole 2010. 
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łączonych wojsk koronnych i litewskich zamiast nieudolnych regimentarzy
54

. 

Zwlekał też z nadaniem mu województwa wileńskiego (aż do 30 III 1653, gdy 

nie znalazł innego kandydata) i buławy wielkiej litewskiej. Później zaś nomina-

cją Wincentego Gosiewskiego na hetmana polnego doprowadził do rozdzielenia 

dowództwa wojsk litewskich na dwie odrębne i rywalizujące dywizje
55

. W rezul-

tacie w trakcie zimowej, zakończonej niepowodzeniem, wyprawy na Mohylew 

doszło nawet do oskarżeń o zdradę i bójki hetmanów
56

. Król odpowiadał też za 

obniżenie wiary wojsk w możliwości obrony w 1655 roku, gdy w obliczu zbliża-

jących się do Wilna wojsk moskiewskich odwołał koronne posiłki, które chciał 

skierować do obrony Wielkopolski
57

. 

Podobnie łagodnie potraktował Pawła Sapiehę, którego krytykował tylko za 

zbytnią skłonność do organizowania uczt, w czasie których ponosił porażki wo-

jenne
58

, czy też za niezbyt lotny umysł. Równoważyć to miała jego ofiarność na 

sfinansowanie działań zbrojnych. Nie chciał jednak pamiętać, że Paweł Sapieha 

uchylał się od wsparcia działań obronnych Janusza Radziwiłła w 1654 roku, że 

nie podpisał ugody kiejdańskiej tylko ze względu na konflikt ze znienawidzo-

nym hetmanem, jak też zwlekał z wystąpieniem przeciw Szwedom aż do otrzy-

mania 7 III 1656 buławy wielkiej litewskiej i województwa wileńskiego
59

. Jed-

nak to jego uczynił głównym bohaterem spośród Litwinów, przypisując mu na-

wet sukcesy Wincentego Gosiewskiego
60

, gdyż ten nie nadawał się na bohatera 

jako sygnatariusz układu ze Szwecją, jak też z powodu szybkiego uwięzienia 

przez Janusza Radziwiłła i powrotu do walki dopiero w 1656 roku, czyli pod 

koniec powieści
61

. Podobnie na kartach Potopu nie było miejsca dla podkreśla-

nia zasług Michała Paca w walkach o wyzwolenie Litwy spod okupacji rosyj-

                                                 
54  H. Wizner, op. cit., s. 23. 
55  Po części wynikało to z praktycznej niezależności hetmanów polnych od wielkich, T. Wasilew-

ski, Radziwiłł Janusz, [w:] PSB, t. 30, s. 211–212; H. Wizner, op. cit., s. 27. 
56  L. Kubala, Wojna moskiewska…, s. 281; T. Wasilewski, Radziwiłł Janusz, s. 213. 
57  K. Bobiatyński, Od Smoleńska do Wilna…, s. 209–211. 
58  Pomijając wspomnianą w Potopie odpowiedzialność za wymknięcie się Karola X Gustawa  

z blokady w widłach Wisły i Sanu, podobne też były przyczyny porażki pod Janowem, L. Ku-

bala, Wojna szwecka…, s. 172. 
59  A. Rachuba, Sapieha Paweł Jan, s. 138–141. Jednak Sapieha przeszedł do historii jako wierny 

Rzeczypospolitej, gdy Janusz Radziwiłł, myślący o bezpieczeństwie Litwy, uznany został za 

„zdrajcę”, co może zaskakiwać przy jednoczesnym łagodnym potraktowaniu kapitulacji pod 

Ujściem, jako wynikającej z braku „doświadczenia i wytrwałości…”, K. Olejnik, Dzieje oręża 

polskiego, Toruń 2004, s. 74. 
60  Jego zwycięstwo nad gen. Jerzym Waldeckiem pod Prostkami 8 X 1656 oraz wzięcie do nie-

woli Bogusława Radziwiłła przypisał Pawłowi Sapieże, zaś wyprawę na Prusy Książęce, której 

ostatecznym efektem stały się układy welawsko-bydgoskie przypisał legendarnemu Andrzejo-

wi Kmicicowi, A. Przyboś, Gosiewski Wincenty Aleksander, s. 344–345. 
61  Ostatecznym efektem jego działań w Prusach stało się zawarcie z elektorem układów welaw-

sko-bydgoskich, A. Przyboś, Gosiewski Wincenty Aleksander, s. 343–344. Na niechęć autora 

do Gosiewskiego mógł wpływać też fakt, że dał się on pozyskać do współpracy z Rosją zaraz 

po zawarciu ugody kiejdańskiej, L. Kubala, Wojna szwecka…, s. 89. 
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skiej, skoro znany był też ze zwycięskiego pojedynku z Janem Sobieskim  

(w 1652), jak też z późniejszej opozycji wobec tego króla
62

, co przekreślało go 

w oczach regalistycznego autora. Niewiele dobrego powiedział też o Michale 

Kazimierzu Radziwille, chociaż ten już we wrześniu 1655 obronił zamek w Nie-

świeżu przed wojskami moskiewskimi
63

. W dodatku od początku 1656 walczył 

po stronie Jana Kazimierza i uczestniczył w bitwie pod Prostkami, po której jed-

nak wykupił z rąk tatarskich Bogusława Radziwiłła za kwotę 12 200 talarów
64

. 

Ten czyn chyba zadecydował, że ordynat nieświeski nie znalazł uznania  

w oczach pisarza. 

Z kolei Janusz i Bogusław Radziwiłłowie stali się symbolami zła i zdrady. 

Tylko w hetmanie dostrzegał jeszcze momenty wahania, czy zastanowienia się 

nad możliwością innych wyborów
65

. Pod tym względem zbliżał się do prezen-

towanych przez Ludwika Kubalę ocen Bohdana Chmielnickiego. Podkreślał 

zwłaszcza potęgę tego magnata, patrona całej rodziny i litewskich protestantów, 

jego talent wojskowy i zdolność oddziaływania na szlachtę, ale też ambicje  

i swarliwość, ujawniające się w kontaktach z dworem królewskim i Kościołem
66

. 

Podkreślając pychę Janusza Radziwiłła, nie odwołał się jednak do jego postawy 

na sejmie warszawskim w 1655 roku, na którym chwalił się on swoimi sukce-

sami w czasie wyprawy na Mohylew, zakończonej przecież porażką
67

. Jeszcze 

bardziej negatywnie zarysowana została postać Bogusława Radziwiłła, jako in-

spiratora niecnych poczynań hetmana. To on głównie miał dążyć do utworzenia 

swojego księstwa nowogródzkiego w oparciu o twierdzę w Słucku (jego oddzia-

ły w grudniu 1655 zajęły Nieśwież i Mir oraz podjęły próbę opanowania sapie-

żyńskich Lachowicz), co jednak zakończyło się 31 XII 1655 jego ucieczką do 

Karola X Gustawa. Sienkiewicz musiał jednak uznać, że ks. Bogusław był wy-

                                                 
62  Dzięki poparciu królowej, a wbrew staraniom Pawła Sapiehy i Michała Radziwiłła o nominację 

dla Bogusława Radziwiłła, został 8 XII 1658 roku mianowany hetmanem polnym litewskim  

i wojewodą smoleńskim, A. Przyboś, Pac Michał Kazimierz, [w:] PSB, t. 24, s. 721–722;  

K. Bobiatyński, Michał Kazimierz Pac, s. 26–27; T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowości  

w Polsce, t. 2: Epoka przedrozbiorowa, Kraków 1912, s. 467; Z. Wójcik, Jan Sobieski 1629–

1696, Warszawa 1994, s. 242. 
63  Jednak 5 XII 1654 wyraził zgodę na podporządkowanie Nieświeża Szwedom, J. Jaroszczuk, 

Radziwiłł Michał Kazimierz, [w:] PSB, t. 30, s. 292; Słownik geograficzny Królestwa Polskie-

go…, t. 7, Warszawa 1888, s. 121. 
64  Później (1758) starał się też o przywrócenie Bogusława Radziwiłła do łask królewskich, J. Ja-

roszczuk, op. cit., s. 293. 
65  Jest to zgodnie z pojmowaniem przez Radziwiłła swojej odpowiedzialności za losy Litwy  

w warunkach opanowania kraju przez Rosję, co przeciwstawiał sytuacji Wielkopolan, H. Wi-

sner, op. cit., s. 199. 
66  Zaskoczył chociażby głośnym sporem z biskupem wileńskim o krzyże w 1648 roku, T. Wasi-

lewski, Radziwiłł Janusz, s. 210. 
67  T. Wasilewski, Radziwiłł Janusz, s. 213. Pomimo oczywistego niepowodzenia swojej wyprawy 

na Nowy Bychów i Mohylów hetman udał się do Warszawy, by na sejmie przedstawiać swoje 

rzekome sukcesy, L. Kubala, Wojna moskiewska…, s. 281; W. Konopczyński, op. cit., s. 153. 
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bitnym wodzem, co udowodnił w czasie swojego marszu w lutym 1656 na Ty-

kocin, jak też stałym zaopatrywaniem swoich zamków, blokowanych przez Po-

laków. Był też zręcznym dyplomatą, montując sojusz szwedzko-kozacko- 

-siedmiogrodzki
68

. 

Podobnie symbolem pychy stał się Jerzy Lubomirski, chociaż odegrał tak 

wielką rolę w walkach ze Szwedami, wykazując przy tym wyjątkowy talent do-

wódczy. Nie mógł on jednak dla Sienkiewicza być prawdziwym bohaterem tych 

walk, skoro w kilka lat później wystąpił przeciw dworowi, co uznawał za rów-

noznaczne ze zdradą
69

. Stąd w powieści przedstawiony został jako człowiek zbyt 

łasy na pochlebstwa, chociaż w rzeczywistości był ceniony przez szlachtę,  

w tym nawet przez Jana Chryzostoma Paska, który przecież walczył przeciw 

niemu pod Mątwami w dywizji Stefana Czarnieckiego
70

. 

Kończąc te rozważania, warto chyba podkreślić szczególny stosunek Henry-

ka Sienkiewicza do kwestii moralnych jako mających decydujące znaczenie dla 

losów całego narodu. Odbijało się to na zaprezentowanej tu Sienkiewiczowskiej 

charakterystyce postaci historycznych. Nawet od swoich zbiorowych bohaterów, 

jak zbuntowani w Kiejdanach pułkownicy, oczekiwał natychmiastowej reakcji 

na „radziwiłłowską zdradę”. Dlatego też nie napisał, że zbuntowane chorągwie 

w swoim marszu i dłuższym stacjonowaniu na Podlasiu nie podejmowały żad-

nych działań bojowych przeciw Szwedom, pomimo wezwań Jana Kazimierza, 

skupiając się na łupieniu dóbr radziwiłłowskich
71

. Podkreślił natomiast, zgodnie 

z historyczną prawdą, fakt wydania przez Janusza Radziwiłła rozkazu wytrucia 

rebeliantów, co miało ukazać go w jeszcze ciemniejszych barwach
72

. Karą za to, 

a głównie za zdradę, miała być śmierć w opuszczeniu i poniżeniu
73

. Dodatko-

wemu zohydzeniu Bogusława Radziwiłła służyć miały opisy jego niemoralnych 

amorów, nieomal zakończonych próbą gwałtu na Oleńce, co w XIX wieku mu-

siało budzić zgorszenie. Jego przeciwieństwem zaś miał być Paweł Sapieha jako 

wzorcowy patriota, który nawet w ocenie Radziwiłłowskiej „[…] zbyt to był 

cnotliwy człowiek, zbyt dobry obywatel, aby w przeddzień nowej wyprawy 

przeciw nieprzyjaciołom można się było obawiać z jego strony jakichkolwiek 

przeszkód i machinacji”
74

. 

                                                 
68  T. Wasilewski, Radziwiłł Bogusław, [w:] PSB, t. 30, s. 164–167. 
69  A. Kersten, Lubomirski Jerzy Sebastian, [w:] PSB, t. 18, s. 14–19; W. Kłaczewski, Jerzy Seba-

stian Lubomirski, Wrocław 2002; S. Płaza, Rokosz Lubomirskiego, Kraków 1994; A. Rachuba, 

Litwa wobec sądu nad Jerzym Lubomirskim, „Kwartalnik Historyczny” 1986, R. 93, nr 3.  
70  J.Ch. Pasek, Pamiętniki (wybór), Warszawa 2006, s. 6; L. Kubala, Wojna moskiewska…,  

s. 104. 
71  W. Czapliński, Glosa…, s. 92–94. 
72  L. Kubala, Wojna szwecka…, s. 91–92; A. Kersten, Sienkiewicz – „Potop”…, s. 168–169. 
73  Jeszcze dobitniej ten upadek hetmana, pozbawianie go wpływów przez Szwedów, odrzucenie 

przez szlachtę litewską i poczucie klęski przedstawił Ludwik Kubala, Wojna szwecka…,  

s. 91–93. 
74  H. Sienkiewicz, op. cit., t. 1, s. 302. 
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Z kolei gloryfikowanie roli czynu zbrojnego i gotowości do poświęceń
75

 

zmuszało do przemilczania wszelkich prób politycznego rozwiązania konfliktów 

zbrojnych. Nie ma więc w Potopie miejsca na przedstawianie rozlicznych roko-

wań, które podejmowano ze wszystkimi stronami konfliktu. Dla czystości obra-

zu nie chciał ukazać nawet zręcznych prób skonfliktowania Rosji i Szwecji 

przez Litwinów, dzięki którym mogli przetrwać najtrudniejszy okres załamania 

w 1654 roku
76

. To moralizatorstwo powodowało, że o ile wręcz zachwycał się 

sprytem i przebiegłością jednostek, to od wielkich przywódców oczekiwał prze-

strzegania zasad, opartych na honorze. Jest w tym zbieżny z postawą Ludwika 

Kubali, który z takim niesmakiem opisywał kłamstwa Bohdana Chmielnickiego 

i ubolewał nad nieprawdopodobną naiwnością króla Jana Kazimierza, który sta-

rał się w nie wierzyć
77

. W tym pomijaniu znaczenia rokowań ujawniał się zasad-

niczy cel powieści i pogląd Henryka Sienkiewicza, że nieistotne są działania 

przeciwników, gdyż wszystko zależy od mobilizacji i woli walki narodu, który 

jest zdolny do pobicia każdego przeciwnika. Musi tylko chcieć. 
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Z dziejów wojskowych ziem północno-wschodnich Polski, red. Z. Kosztyła, Białystok 1986, cz. 1. 

The location of Lithuania during “the Deluge”.  

The truth and the literary fiction 

Summary 

The purpose of the article is not to present the events but the historical truth. Henryk Sienkie-

wicz was not a historian and therefore subordinated the events to his historical concept. Patriotic 

purposes of the novel, historic philosophy and moral attitude of Henryk Sienkiewicz contributed to it. 

Keywords: Henryk Sienkiewicz, “the Deluge”, Lithuania in the years 1654 to 1657, Polish- 

-Soviet War 1654–1667. 

Słowa kluczowe: Henryk Sienkiewicz, powieść Potop, Litwa w latach 1654–1657, wojna 

polsko-rosyjska 1654–1667. 
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http://dx.doi.org/10.16926/zh.2017.16.11  

Dariusz ZŁOTKOWSKI  

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

„Potop” 1655 roku w wymiarze regionalnym,  

na pograniczu literatury pięknej i historii 

361. rocznica „potopu szwedzkiego” jest okazją, by raz jeszcze powrócić do 

tych wydarzeń. Trylogia – w tradycji literackiej i historycznej odczytana „w uję-

ciu piszącego te słowa” pod tytułem „Potop 1655 roku” w wymiarze regional-

nym, na pograniczu literatury pięknej i historii – jest próbą pokazania, jak wyda-

rzenia te były odczytywane przez studentów historii AJD w Częstochowie, na 

przestrzeni wielu lat. Przez te lata miałem okazję prowadzić zajęcia z tzw. histo-

rii regionu częstochowskiego. Z rozmaitych możliwości tematycznych wspólnie 

ze studentami podjąłem próbę odczytania obrony Jasnej Góry przed Szwedami 

w dniach 18 listopada – 26 grudnia 1655 roku. 

Punktem wyjścia musiał być Sienkiewiczowski Potop, natomiast analiza 

wybranych zagadnień miała zostać dokonana w oparciu o prace historyczne.  

W tym przypadku tak się bowiem składa, że obok literackiego obrazu, jaki stwo-

rzył H. Sienkiewicz, młody adept historii może zapoznać się z rozmaitymi, czę-

sto skrajnymi, pracami historycznymi, napisanymi na przestrzeni wielu lat. Listę 

autorów otwiera o. Augustyn Kordecki
1
, następnie można przywołać opracowa-

nia, których autorami byli: ks. Ludwik Frąś
2
, Adam Kersten

3
 czy Olgierd Gór-

ka
4
. Ponieważ prowadzone zajęcia miały znamiona naukowej dyskusji z mło-

dym pokoleniem, wskazane było także sięgnięcie do opracowań filmowych
5
. 

                                                 
1  A. Kordecki, Pamiętnik oblężenia Częstochowy 1655 roku, Częstochowa 1991. 
2  L. Frąś, Obrona Jasnej Góry w r. 1655, Częstochowa 1935. 
3  A. Kersten, Pierwszy opis obrony Jasnej Góry w 1655 roku. Studia nad Nową Gigantomachią 

ks. Augustyna Kordeckiego, Warszawa 1959; idem, Szwedzi pod Jasną Górą 1655, Warszawa 

1975; idem, Sienkiewicz – „Potop” – Historia, wyd. 2, Warszawa 1972; idem, Hieronim Ra-

dziejowski. Studium władzy i opozycji, Warszawa 1988. 
4  O. Górka, Legenda a rzeczywistość obrony Częstochowy w roku 1655, Warszawa 1957. 
5  A. Kersten, Scenopis filmu „Potop”. Wg scenariusza Jerzego Hoffmana […] i Wojciecha Żu-

krowskiego, Warszawa 1971. 
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Drugim czynnikiem inspirującym, chronologicznie zbieżnym z rozpoczę-

ciem prowadzenia przeze mnie tego przedmiotu, było odkrycie w trakcie prac 

remontowych prowadzonych w Bastionie św. Rocha (bastion północno-

zachodni) umocnień z połowy XVII wieku. Prace archeologiczne i zabezpiecza-

jące prowadzone były pod kierunkiem prof. B. Bogdanowskiego i dra R. Bo-

chenka. W ich trakcie powstała obszerna dokumentacja naukowa
6
. Jej udostęp-

nienie studentom – z mojej strony – i wykonana dokumentacja fotograficzna –  

z ich strony – wzajemnie się uzupełniały. 

 

Bastion św. Rocha z połowy XVII w. Autor fot.: D. Złotkowski (2005) 

 

Bastion św. Rocha z połowy XVII w. Autor fot.: D. Złotkowski (2005) 

                                                 
6  R.H. Bochenek, Zarys historii twierdzy Jasna Góra. Studium historyczno-techniczne, „Teka Ja-

snogórska. Źródła i materiały do dziejów Sanktuarium”, pod redakcją o. Jana Golonki OSPPE, 

z. 3, Częstochowa 1994 (maszynopis); idem, Bastion św. Rocha Twierdzy Jasnogórskiej. Anali-

za historyczno-techniczna, „Teka Jasnogórska. Źródła i materiały do dziejów Sanktuarium”, 

pod redakcją o. Jana Golonki OSPPE, z. 4, Częstochowa 1994 (maszynopis); idem, Twierdza 

Jasna Góra, Warszawa 1997. 
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Jeszcze jedną przesłanką, którą warto tu przywołać, ponieważ miała ona 

wpływ na nasze rozmowy, była konferencja „Jasna Góra w dobie potopu – histo-

ryczne konteksty obrony Sanktuarium Matki Bożej w 1655 roku”, zorganizowa-

na w dniach 18–19 listopada 2005 roku
7
. Te uroczyste obchody 350. rocznicy 

„Potopu” były połączone z wizytą w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie 

i na Jasnej Górze – ambasadora Królestwa Szwecji Tomasa Bertelmana. W jej 

trakcie ambasador wyraził radość z możliwości odwiedzenia miejsca, które  

w roku 1655 było złym przykładem relacji polsko-szwedzkich. Stwierdził, że nie 

będzie przepraszał za ten fakt (sic!), natomiast wyraził nadzieję, że współczesne 

poprawne relacje pomiędzy Polakami a Szwedami będą budowane na dobrej 

znajomości historii.  

O tym, że wypowiedź ta nie była tylko opinią dyplomaty, może świadczyć 

fakt, że ambasador przekazał na ręce studentów dwa duże pudła z książkami hi-

storycznymi. Oprócz wspaniałej szaty graficznej, studentów i pracowników na-

ukowych zainteresował fakt, że ich autorami byli historycy szwedzcy, a wydano 

je w języku polskim
8
. 

 

Książka przekazana przez ambasadora T. Bertelmana. Autor fot.: D. Złotkowski (2016)  

                                                 
7  O. Jan Golonka, J. Żmudziński, Jasna Góra w dobie potopu. Sanktuarium Matki Bożej za Wa-

zów (1587–1668). Księga 350-lecia obrony Jasnej Góry 1655–2005, Częstochowa 2005. 
8  K.A. Abrahamson i inni, Szwecja-Polska. Lata rywalizacji i przyjaźni, Sztokholm 1999;  

C. Britton, Szwecja & Szwedzi, Sztokholm 2004; L.O. Lagerquist, Historia Szwecji, [Sztok-

holm] 2001. 
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Książka przekazana przez ambasadora T. Bertelmana. Autor fot.: D. Złotkowski (2016) 

Nasza dyskusja o „Potopie 1655 roku”, w wymiarze częstochowskim (regio-

nalnym), opierała się na dwóch filarach. Pierwszym był oczywiście Potop Hen-

ryka Sienkiewicza, napisany i wydany drukiem po raz pierwszy w latach 1884–

1886. Przy okazji pojawił się problem gruntownego zapoznania się z tym trzy-

tomowym dziełem przez współczesne pokolenie Polaków. Filarem drugim była 

podstawowa literatura historyczna odnosząca się głównie do postawy paulinów 

wobec „Potopu 1655 roku”. 

Dobrym punktem wyjścia dla naszych, prowadzonych na zajęciach, sporów 

naukowych mogą być słowa profesora Adama Kerstena, który (w 1959 roku) 

napisał: „wydaje mi się, że w tematach nawet najbardziej aktualnych społecznie 

i politycznie historyk może zachować «szkiełko i oko», może zdobyć się na bar-

dzo dużą dozę obiektywizmu” i dalej: „do prawdy przyznaje się wielu, trzeba 

jednak tę komentować tak, by wyszła z zakamarków hipotez, by stała pewni-

kiem naukowym i jako pewnik przekonała innych”
9
. 

Literaturę historyczną będącą już „klasyką klasyki”, z którą musieli zapo-

znać się studenci uczestnicy w tej naszej historycznej dyskusji, otwierała chro-

nologicznie najwcześniejsza książka, której autorstwo przypisywane jest o. Au-

gustynowi Kordeckiemu. To ona „ukształtowała poglądy współczesnego społe-

                                                 
9  A. Kersten, Pierwszy opis obrony…, s. 6–7. 
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czeństwa i wielu następnych pokoleń. Bezpośrednio i pośrednio utrwaliła ona 

obraz obrony Jasnej Góry w historii, literaturze i malarstwie”
10

. „Wywarła też 

decydujący wpływ na tradycję narodową i poglądy społeczne oraz była niejed-

nokrotnie elementem propagandy politycznej”
11

. 

W trakcie zajęć studenci, wykazując się pracą własną, słusznie zwrócili 

uwagę na kwestię autorstwa Nowej Gigantomachii i wynikających stąd politycz-

nych implikacji. Artykuł Eugeniusza Jelonka
12

 pozwolił inaczej spojrzeć na 

działalność dworu Jana Kazimierza, zmierzającą do politycznego wykorzystania 

wydarzeń spod Jasnej Góry z 1655 roku
13

. 

Data wydania pamiętnika A. Kordeckiego drukiem stała się pierwszym po-

ważnym punktem sporu. W bardzo polemicznej formie odniósł się do niej  

O. Górka. Jego zdaniem „kościelne imprimatur dla Nowej Gigantomachii” da-

towane dopiero na 20 października 1657 roku, oznaczało, że książka mogła 

wyjść dopiero po tej dacie. Z tym można się zgodzić. Ale omawiany badacz pi-

sał wręcz o „fałszerstwie czy błędzie naukowym”
14

. Tym niemniej to Nowa Gi-

gantomachia, wydawana wielokrotnie, pozostaje pierwszym źródłem pokazują-

cym przebieg wydarzeń pod Jasną Górą w 1655 roku. 

Przy omawianiu literatury studenci zwrócili także uwagę na głos prof.  

A. Kerstena, że podstawą źródłową Nowej Gigantomachii mogła być „nieznana 

dziś rękopiśmienna wersją historii oblężenia, którą w pierwszej połowie 1657 

roku wysłano do Rzymu, a która nie została odnaleziona”
15

. 

Chronologicznie drugą książką, omawianą w naszej dyskusji, była praca 

księdza Ludwika Frąsia (druk w 1935 r.). Pierwszy wobec niej polemista –  

O. Górka – zaliczył ją do „najmiarodajniejszych wypowiedzi ze stanowiska bur-

żuazyjnej historiografii”, przyznał także, że „bez względu na zupełnie widoczną 

fideistyczną tendencję […] góruje [ona] znajomością źródeł i przedmiotu nad 

wszystkim, co poprzednio na ten temat napisano”. Złośliwie zauważył jednak, że 

„Frąś z «benedyktyńskim trudem» zebrał i ogłosił wszystko, co mogło służyć na 

poparcie jego stanowiska i tezy, a zarazem z «jezuicką zręcznością» pominął 

wszystkie momenty kwestionujące decydująco jego stanowisko i wykazujące 

rzeczywisty a nie legendarny przebieg i rolę dziejową obrony Częstochowy”
16

. 

Do historycznej analizy wydarzeń spod Jasnej Góry w 1655 roku powrócono 

po drugiej wojnie światowej. Zmieniona sytuacja ustrojowa nie sprzyjała bada-

niom konstruktywnym. W tym okresie powstały jednakże jakże różne prace: Ol-

                                                 
10  Por. J. Kijas, Źródła historyczne „Potopu” Sienkiewicza. Prace historyczno-literackie. Księga 

zbiorowa ku czci Ignacego Chrzanowskiego, Kraków 1936, s. 489–495. 
11  A. Kersten, Pierwszy opis obrony …, s. 12. 
12  E. Jelonek, Kto jest autorem „Nowej Gigantomachii”?, „Nasza Przeszłość” t. 31, Kraków 

1969, s. 75–99. 
13  A. Kersten, Pierwszy opis obrony…, s. 46, 56–74. 
14  O. Górka, op. cit., s. 8–9. 
15  A. Kersten, Pierwszy opis obrony…, s. 46, 56–74. 
16  O. Górka, op. cit., s. 32. 
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gierda Górki, Prawda i legenda oblężenia Jasnej Góry, wydana w 1957 roku, 

oraz dwie książki Adama Kerstena: 1) Pierwszy opis obrony Jasnej Góry w 1655 r. 

Studia nad Nową Gigantomachią ks. Augustyna Kordeckiego, Warszawa 1959,  

i 2) Szwedzi pod Jasną Górą 1655, Warszawa 1975. Ostatnie z wymienionych 

książek pokazały (zauważyli to studenci), że nawet w czasach totalitaryzmu sta-

linowskiego można było zachować przyzwoitość badawczą. 

Obok literatury pięknej, przywołanych powyżej opracowań historycznych, 

okazało się, że bardzo często, by nie powiedzieć w stopniu podstawowym, stu-

denci powoływali się na film Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana z 1974 roku. 

Prezentowany wielokrotnie w TVP (czy nie za często?) okazywał się istotnym 

źródłem informacji. Stąd przedmiotem naszej analizy był scenopis filmu Potop 

wg scenariusza Jerzego Hoffmana z 1971 roku
17

.  

W trakcie naszej kilkumiesięcznej dyskusji przedmiotem pogłębionej analizy 

były następujące problemy badawcze: sprawa tzw. salwa-gwardii, stan twierdzy 

jasnogórskiej w połowie 1655 roku, jej załoga, stan artylerii, wywiezienie obra-

zu NM Panny na Śląsk, siły szwedzkie pod twierdzą (artyleria i piechota), pro-

blem „oblężenie czy blokada?”, znaczenie obrony Jasnej Góry dla kraju i dla za-

konu. I na koniec podjęliśmy próbę ustalenia, która z badanych płaszczyzn od-

działuje na społeczeństwo. 

Na początku naszej dyskusji szeroko nakreśliliśmy tło wydarzeń, które  

w konsekwencji doprowadziły do pobytu Szwedów pod Jasną Górą w okresie od 

18 listopada do 26 grudnia 1655 roku. Wyszliśmy od następującego Sienkiewi-

czowskiego opisu:  

wielu mówiło, że te wojny tak niepomyślne i te nieszczęścia dotąd niebywałe do imienia 

królewskiego są przywiązane. Tłumaczono chętnie, że litery J.C.R., wybite na pieniąż-

kach, znaczą nie tylko Joanes Casimirus Rex, ale Initium Calamitatis Regni. […] Cała 

Rzeczpospolita była rozprzężona, targana przez partie, chora i w gorączce, jak człowiek 

przed śmiercią. Przepowiadano także nowe wojny zewnętrzne i domowe18. 

Rzeczpospolita w połowie XVII stulecia rzeczywiście była w wyjątkowo 

trudnej sytuacji. Tłumione od 1648 roku powstanie ukraińskie pod wodzą Boh-

dana Chmielnickiego, od 1654 roku nabrało międzynarodowego charakteru. 

Ugoda w Perejasławiu oznaczała wciągnięcie do wojny Rosji. Sukcesy armii 

carskiej sparaliżowały działania władz polskich. Utrata Smoleńska w 1654 roku, 

a następnie zajęcie prawie całego Wielkiego Księstwa Litewskiego z Wilnem  

(8 sierpnia 1655 roku) dopełniły miary nieszczęścia.  

Wobec tak zarysowanej sytuacji Rzeczypospolitej, w połowie 1655 roku 

rozpoczynała się kolejna wojna, nie bez powodu zwana potopem. Kapitulacja 

podpisana pod Ujściem 25 lipca 1655 roku przez wojewodę poznańskiego 

Krzysztofa Opalińskiego i wojewodę kaliskiego Andrzeja Grudzińskiego zdawa-

                                                 
17  A. Kersten, Scenopis filmu… 
18  H. Sienkiewicz, Potop, t. 1, Warszawa 1969, s. 81–82. 
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ła się zapowiadać początek końca. Wydawało się, że potwierdzają go Kiejdany. 

Janusz i Bogusław Radziwiłłowie 18 września i 20 października 1655 roku, 

poddając się Szwedom, zrywali unię polsko-litewską, próbując zastąpić ją unią 

ze Szwecją. Znaczna część odpowiedzialności za zaistniały stan rzeczy spoczy-

wała na osobie króla Jana Kazimierza. Podjęta przez niego próba wzmocnienia 

państwa nie tylko nie udała się, ale pogłębiła przepaść między władcą a społe-

czeństwem szlacheckim. 

Sukcesy szwedzkie w drugiej połowie 1655 roku były coraz większe:  

8 września król Karol Gustaw zajął Warszawę, kapitulowała cała Rzeczpospoli-

ta. Jedynie Stefan Czarniecki od 26 września do 17 października bronił Krako-

wa, za co zyskał nawet uznanie Szwedów. W chwili gdy Jan Kazimierz wyjeż-

dżał na Śląsk, można by ponownie zacytować Henryka Sienkiewicza: „naten-

czas Rzeczpospolita tonęła coraz bardziej”. 3 października pod Wojniczem, nad 

Dunajcem, klęskę poniosła armia Stanisława Lanckorońskiego, 30 września 

feldmarszałek Gustaw Stenbock rozbił pod Nowym Dworem pospolite ruszenie 

szlachty z północnego Mazowsza. 28 października armia Stanisława Rewery Po-

tockiego uznała władzę szwedzką. I jak zauważył L. Podhorodecki, „Wolne były 

jeszcze tylko Prusy Królewskie, Podkarpacie, część Rusi Czerwonej ze Lwo-

wem, Podola z Kamieńcem, Częstochowa, skrawek Podlasia i Litwy”
19

. 

Co w takiej sytuacji wypadało czynić zakonnikom spod Jasnej Góry? W na-

szej dyskusji pojawiło się pytanie, czy oo. paulini w miarę pogarszania się sytu-

acji politycznej państwa, dbając o własne interesy, uzyskując tzw. salwa-

gwardię, sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu? Wnioski, do których doszli-

śmy w oparciu o analizę literatury przedmiotu, nie były może odkrywcze, ale za 

to słuszne. Obrońcy Jasnej Góry, utrzymując kontakty z wielkimi tamtego świa-

ta, starali się przewidzieć bieg wypadków. W związku z tym działali dwutorowo. 

Szykowali się do walki i przygotowywali na inne możliwe rozwiązanie polityczne, 

włącznie z uznaniem króla szwedzkiego Karola Gustawa za swego władcę. 

Trudno natomiast nie przyznać racji argumentom zawartym w liście wysła-

nym przez ks. A. Kordeckiego do gen. B. Müllera. Napisano w nim:  

Niechaj się dowie Szanowna i Szlachetna Dostojność Wasza, że nasz stan zakonny nie 

posiada prawa wybierania królów, lecz czci tych, których szlachta królestwa wybrała. 

Ponieważ Jego Królewską Mość, Króla Szwecji całe królestwo uznaje i na swego pana 

wybrało, przeto i my z naszem miejscem świętem, które do tego czasu tak opieki, jak  

i najwyższego poszanowania doznawało ze strony królów polskich, pokornie poddaliśmy 

się Jego Królewskiej Mości Szwecji; świadczy o tem list salwagwardii Szanownego  

i Szlachetnego Pana Wittenberga, naczelnego wodza, danej naszemu klasztorowi, dnia  

28 października […]. Czcimy więc, jako ulegli poddani, Jego Królewską Mość Szwecji, 

Pana naszego najłaskawszego, nie odważamy się też podnieść zaczepnego oręża przeciw 

wojsku Jego Królewskiej Mości20. 

                                                 
19  L. Podhorodecki, Wazowie w Polsce, Warszawa 1985, s. 382. 
20  L. Frąś, op. cit., s. 79–80. 
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W obliczu dalszych postępów wojsk szwedzkich, zmierzających na południe 

Rzeczypospolitej, jesienią 1655 roku sytuacja państwa była katastrofalna. Król 

Jan Kazimierz uszedł na Śląsk. W Sienkiewiczowskiej opowieści wyrazem tych 

trudnych chwil jest następująca, moja ulubiona, scena: 

Wnet ruch uczynił się między żołnierzami, którzy radzi byli wyjechać z lasu na daleki 

świat, […] a stary Kiemlicz poszedł do chaty rozumując, że Kmicic będzie go potrzebował. 

– Wasza miłość chce jechać? – rzekł wchodząc. 

– Tak jest. Wyprowadzisz mnie z lasu. […]. A dokąd wasza miłość chce jechać? 

– Do króla jegomości. 

Stary cofnął się ze zdumieniem. 

– Panno Mądra! – zakrzyknął – do jakiego króla, wasza miłość? 

– Jużci, nie do szwedzkiego. 

Kiemlicz nie tylko nie ochłonął, ale począł się żegnać21. 

Tak moment zwrotu mógł wyglądać na kartach powieści. Rzeczywistość by-

ła bardziej skomplikowana. Kwestia salwa-gwardii zajmowała także istotne 

miejsce w opracowaniach historycznych. Ks. A. Kordecki w swoim pamiętniku 

nie ukrywał wcale submisji złożonej Karolowi Gustawowi. Stwierdził, że 

otrzymał salwa-gwardię od feldmarszałka Wittenberga, a przecież „ktokolwiek 

ze współczesnych przeczytał ten ustęp, zrozumiał, że przed uzyskaniem salwa 

gwardii trzeba było złożyć submisję”
22

. 

Zaciekły polemista o. A. Kordeckiego – Olgierd Górka – dostrzegał fakt 

przyznania się przez przeora do uzyskania salwa-gwardii, jednak formę podania 

tej informacji uznał za zbyt skromną, umieścił ją „na granicy próby ukrycia tego 

faktu”. Formę najbliższą pełnemu obiektywnemu pokazaniu sprawy znajdujemy 

w pracy prof. A. Kerstena, który w 1975 roku napisał:  

O złożeniu zobowiązań poddańczych przez klasztor i otrzymaniu pisma potwierdzające-

go te zobowiązania wiadomo od kilkudziesięciu lat, od chwili odnalezienia w archiwum 

państwowym w Sztokholmie oryginalnego listu ks. Kordeckiego – do generała Müllera, 

napisanego już w czasie oblężenia. Źródła tego, poddanego niezwykle skrupulatnej kry-

tyce, z ekspertyzami grafologicznymi włącznie, nie można w żaden sposób zakwestio-

nować23.  

Zdaniem przywołanego autora, salwa gwardia została wydana „28 paździer-

nika starego stylu, a więc 7 listopada zgodnie z naszym kalendarzem”
24

. 

Uzyskanie przez paulinów szwedzkiej gwarancji co do tego, że klasztor ja-

snogórski nie zostanie zajęty przez oddziały wojskowe, było zagadnieniem teo-

retycznym do chwili, gdy gen. Müller podszedł pod twierdzę. Nie zmienia to po-

staci rzeczy, że ową gwarancję uzyskano w zamian za uznanie władzy króla 

szwedzkiego Karola Gustawa. W dyskusji zwyciężyła opinia, że w obliczu kon-

                                                 
21  H. Sienkiewicz, Potop, t. 2, Warszawa 1969, s. 34. 
22  L. Frąś, op. cit., s. 85. 
23  Cyt. za L. Frąś, op. cit., s. 79 i n. A. Kersten, Szwedzi pod Jasną Górą 1655, Warszawa 1975, s. 73. 
24  A. Kersten, Szwedzi pod Jasną Górą…, s. 75. 
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kretnej sytuacji politycznej, jaka zaistniała w kraju z chwilą kapitulacji Krako-

wa, działania zakonników były uzasadnione. Ciekawe, że paulini, podobno nie-

znający się na polityce, przyjęli właściwy kierunek postępowania. Politycznie 

uznali władzę szwedzką, ale w praktyce postępowali w myśl starej rzymskiej 

maksymy: „chcesz pokoju, szykuj się do wojny”. 

Działaniom tym przyznał rację – choć w charakterystyczny dla siebie, zło-

śliwy sposób – O. Górka, pisząc w 1957 roku: „gotowa do walki duchowa stoli-

ca Rzeczypospolitej czekała na wroga”, choć w rzeczywistości czekała z hono-

rami na ewentualną wizytę Karola Gustawa
25

. 

Zakonnicy od lat już dbali o stałe umacnianie twierdzy. W latach wojny 

trzydziestoletniej (1618–1648), rozgrywającej się m.in. tuż za granicą, na Ślą-

sku, podjęto budowę twierdzy. Pierwsze prace rozpoczęto w 1620 roku. Poli-

tyczne i finansowe wsparcie króla Zygmunta III Wazy (1587–1632) sprawiło, że 

w 1624 roku kościół i klasztor były już otoczone murem, a przed 1631 rokiem 

rozpoczęto budowę bastionów. Dzięki tym działaniom, a także umiejętnemu po-

zyskaniu pomocy magnatów, np. starosty krzepickiego i olsztyńskiego – Mikoła-

ja Wolskiego, powstał znaczący obiekt strategiczny. Wzniesiona twierdza po-

wstała na planie prostokąta 130/105 m z wysuniętymi bastionami. Protekcja ko-

lejnego króla Władysława IV (1632–1648), który był na Jasnej Górze 6 kwietnia 

1633 roku, ułatwiła zakończenie podstawowych prac. 

Pozostaje tu nierozstrzygnięta sprawa, kto i w jakim stopniu sfinansował bu-

dowę twierdzy. Ojcowie paulini, zwłaszcza w XVIII wieku, twierdzili –  

na fortecę nie mieliśmy takiego fundatora, który by nam na nią dawał erekcje, aleśmy ją 

sami z jałmużn pobożnych, z ujęciem porcji zakonnych dla obrony najszacowniejszego 

klejnotu Cudownego Obrazu, bezpieczeństwa klasztoru, osób zakonnych opatrzyli mu-

rami i wałami26.  

Tadeusz Nowak natomiast napisał, że król Władysław IV „w znacznym stopniu 

i inicjatywą, i pomocą finansową przyczynił się do wykończenia tego dzieła”
27

. 

Chronologicznie najbliższym czasom „potopu” jest opis twierdzy, jaki spo-

rządził S. Kobierzycki w 1659 roku
28

. Według tego naocznego autora  

na fortecę klasztorną składały się bardzo wysokie nury, które dla unieszkodliwienia kul 

szeroko zostały ziemią osypane, kościół i klasztor, cztery wystające do wspólnej obrony 

przygotowane bastiony i bardzo szeroki rów okólny. Jedna brama znajduje się po połu-

                                                 
25  O. Górka, op. cit., s. 55. 
26  S. Szafraniec, Konwent Paulinów Jasnogórskich 1382–1864, Rzym 1966, s. 67. Zob. S. Herbst, 

Znaczenie militarne twierdzy jasnogórskiej, „Studia Claromontana” 1981, t. l, s. 252–256;  

D. Złotkowski, Udział Zakonu OO. Paulinów w życiu społeczno-politycznym Rzeczypospolitej 

w XVIII wieku, Częstochowa 1994, s. 17–18. 
27  T. Nowak, Obrona klasztoru jasnogórskiego w roku 1655, Warszawa 1957. s. 21. 
28  S. Kobierzycki, Obsidio Clari Montis. Oblężenie Jasnej Góry, z łacińskiego przełożyły Kata-

rzyna Chmielewska i Ewelina Rygał. Wydał, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej J. Za-

krzewski, Kraków 2007. 
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dniowej stronie. Sąsiednie pagórki nie grożą niebezpieczeństwem, gdyż święta góra 

przenosi je wysokością, więc raczej przedstawiają dla niej dobre pole do ostrzeliwania 

działowego29. 

Jednak w literaturze przedmiotu zauważono, że  

Historycy, reprezentujący różne specjalności swej dyscypliny, do dziś nie są zgodni  

w ocenie siły fortecy jasnogórskiej w okresie poprzedzającym okrążenie jej przez Szwe-

dów. […] Ks. Ludwik Frąś tak podsumował swoje wywody: „koniec końcem twierdza 

jasnogórska była dość dobrze obwarowana, z tym zastrzeżeniem, że stanowiła ona forte-

cę małą, w niektórych punktach z powodu niewykończenia obron łatwiejszą do zdobycia, 

słowem twierdzę, która przez dłuższy czas mogła się bronić przed nieprzyjacielem, 

choćby kilkakrotnie liczniejszym, nieposiadającym jednak ciężkiej artylerii i za wielkiej 

przewagi liczbowej”30.  

Podobną w gruncie rzeczy opinię wyraził O. Górka, pisząc o Jasnej Górze 

jako o „silnie umocnionej, ale małej „twierdzy”
31

. 

Ciekawe natomiast, że T. Nowak (1957) określił Jasną Górę jako „forteczkę 

klasztorną”. Opisał ją następująco:  

otoczone prostokątem murów z 4 bastionami po rogach według systemu holenderskiego  

i jedną tylko bramą od południa. Dłuższe boki wynosiły po około 130 m, a krótsze po 

około 105, tak że obwód murów liczył niespełna po pół kilometra (około 470 m), a po-

wierzchnia wewnętrzna twierdzy w obrębie murów wynosiła około 13 650 m kw. Mury 

sięgały w głąb aż do skały wapiennej i były szeroko obsypane ziemią; a na zewnątrz nich 

biegła fosa głębokości 5–6 łokci, a poza nią znajdowały się jeszcze wały ziemne32.  

Najnowsze ustalenia dotyczące twierdzy jasnogórskiej zawierają prace Ry-

szarda Bochenka
33

. 

Co do załogi, to miał ks. Kordecki 160 zaciężnych piechurów, ludzi „prze-

ważnie wziętych od pługa”, 70 zakonników i pięć rodzin pochodzenia szlachec-

kiego, mianowicie: Stefana Zamojskiego, miecznika sieradzkiego; Piotra Czar-

nieckiego, Zygmunta Moszyńskiego, Mikołaja Krzysztoporskiego, Jana Skó-

rzewskiego. Przypuszczalnie liczba zdolnej do bitwy szlachty nie przekroczyła 

dwudziestu ludzi”
34

. 

Ciekawe, że zapalczywy O. Górka, nie kwestionując podanych przez  

A. Kordeckiego liczb, nie w nich, ale w jakości upatrywał siłę. Twierdził on 

mianowicie:  

główną jednak i podstawową siłę stanowiła załoga, którą Kordecki podaje jako 160 

uprawiaczy ziemi (cultivatores agrorum). Dokładny wgląd w inne informacje i krytyczna 

                                                 
29  A. Kersten, Szwedzi pod Jasną Górą…, s. 18. 
30  L. Frąś, op. cit., s, 29. 
31  O. Górka, op. cit., s. 79. 
32  T. Nowak, op. cit., s. 21. 
33  R.H. Bochenek, Zarys historii twierdzy…; idem, Bastion św. Rocha…; idem, Twierdza Jasna 

Góra. 
34  L. Frąś, op. cit., s. 67–68. 
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analiza Gigantomachii wskazuje, że klasztor miał w nich regularną wyborową piechotę. 

Chłopi ci, brani w ryzy tzw. cudzoziemskiego autoramentu, siłą bojową górowali na całej 

linii nad jazdą kwarcianą i w liczbie kilkuset ludzi, gdy dopisywali dowódcy, stanowili 

pierwszorzędne wojsko tych czasów35. 

Trzeba jednak przyznać, że w swym uporze, by nie powiedzieć – szaleń-

stwie, O. Górka był nawet konsekwentny. Nie tylko 160 chłopa postrzegał jako 

„wyborową piechotę”, ale i „mnożył liczbę i jakość szlachty obecnej w twier-

dzy”. Jak napisał: „W rzeczywistości rodzin szlacheckich było więcej”. Wymie-

niając te same nazwiska, tj.: Stefana Zamoyskiego, Jana Jackowskiego, Aleksan-

dra Zamoyskiego, Sebastiana Bogdańskiego, Stefana Siemieńskiego, Mikołaja 

Krzysztoporskiego i Zygmunta Moszyńskiego, szacował, że rodzin szlacheckich 

nie było pięć, lecz dziewięć, oczywiście z odpowiednią liczbą czeladzi, wśród 

której można by przyjmować 30 do 40 ludzi zdolnych do służby bojowej
36

. 

W. Majewski zwrócił uwagę, że historycy sztuki wojennej koncentrowali się 

na kwestii liczebności i wartości bojowej załogi klasztornej
37

. Bezpośrednio 

przed potopem, w 1654 roku, najprawdopodobniej komendantem załogi klasz-

tornej, złożonej ze 150 ludzi, był Jan Paweł Cellari (Cellary, Celary)
38

. Zdecy-

dowanie nieprzychylny zakonnikom O. Górka twierdził, że „zorganizowana 

przez niego i szkolona załoga jasnogórska odpowiadała wszelkim wymogom re-

gularnego wojska”, mało tego, przywołał on słowa nuncjusza Vidoniego, który 

pisał o „hajdukach”
39

. 

Ciekawe, że w trakcie zajęć studenci zauważyli, że powyższe pretensje do 

przeora są nieporozumieniem. Wszak trudno mieć pretensje, że czynił wszystko, 

by bobrze przygotować do obrony powierzoną mu twierdzę. Nie sposób wyklu-

czyć także, iż ważnym elementem załogi mogli być zakonnicy. Ks. Hawelski 

zauważył bowiem:  

sędziwi kapłani obowiązki kościelne, młodsi pomiędzy żołnierzy podzieleni, straż mu-

rów dopełniać byli obowiązani. Szlachcie zaś tu chroniącej się jako to: Stefanowi Czar-

nieckiemu miecznikowi sieradzkiemu komendę nad piechotą, Piotrowi Czarnieckiemu, 

Zygmuntowi Moszyńskiemu, Mikołajowi Krzysztoporskiemu i Janowi Skórzewskiemu, 

dozór nad bastionami powierzył40. 

                                                 
35  O. Górka, op. cit., s. 76. 
36  Ibidem, s. 75. 
37  W. Majewski, W sprawie obrony Jasnej Góry w roku 1655, z punktu widzenia historyczno- 

-wojskowego, „Małopolskie Studia Historyczne” 1959, t. 2, z. 2/3. s. 75–83. Cyt. za: A. Ker-

sten, Szwedzi pod Jasną Górą…, s. 19–20. T. Nowak, op. cit., s. 24–27. 
38  M. Friedberg, T. Nowak, Cellari (Cellary, Celary) Jan Paweł, [w:] Polski słownik biograficzny,  

t. 3, Kraków 1937, s. 225–226. 
39  O. Górka, op. cit., s. 55. 
40  Ks. E. Hawelski, Wiadomość historyczna o starożytnym obrazie Boga-Rodzicy na Jasnej Górze 

przy Częstochowie przez Władysława książęca opolskiego w roku 1382 złożonym z przyłącze-

niem krótkiego nabożeństwa do N. Marii Panny w tymże obrazie z wyjątkiem księgi doznanych 

od Boga za jej wstawiennictwem łask i cudów, Częstochowa 1847, s. 43–44. 
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Drugim zagadnieniem o kluczowym znaczeniu dla ewentualnej obrony 

twierdzy jasnogórskiej (obok załogi) była znajdująca się tu artyleria. Przywo-

łajmy najpierw podstawowe fakty. L. Frąś w 1935 roku napisał, że dokładna 

liczba dział, które należały do „stałej obrony twierdzy”, a początkowo znajdo-

wały się w dyspozycji ks. Kordeckiego, nie jest znana. Potwierdził natomiast, że 

Warszycki przysłał z Dankowa 12 większych armat
41

. O. Górka (1957), po-

twierdzając ten fakt, od razu złośliwie podkreślił wątpliwą komitywę kasztelana 

krakowskiego, pisząc, że był on znany „ze swej religijnej nietolerancji i ciężkiej 

ręki dla poddanych”, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie dla jakości przeka-

zanych armat. Mało tego, formułował on „zarzut”, że te dwanaście ciężkich 

dział „zapewniły Jasnej Górze nieproporcjonalną przewagę artylerii nad woj-

skami Müllera”
42

. 

O. Górka w swych opiniach posunął się nawet dalej, twierdząc, że  

w pierwszej fazie oblężenia – przy niemożności ustalenia kalibrów jednej i drugiej strony 

– miał klasztor jasnogórski co najmniej trzykrotną, jeśli nie czterokrotną, przewagę jako 

atakowany nad atakującymi 

 – i dalej: 

twierdza jasnogórska miała druzgocącą przewagę nad bardzo słabą artylerią wojsk Müllera43. 

Dla poparcia swych argumentów O. Górka przywołał nawet opinię gen. 

Müllera, według którego  

klasztor stoi na dość wysokiej skale, otoczony jest bardzo głęboko wpuszczonym, wyso-

kim, mocnym murem, niemożliwym do wzięcia szturmem; posiada wyborne flanki i do-

skonałą artylerię składającą się z wielu małych, ale także dwunastofuntowych, a kto wie, 

czy nawet nie z większych, dział. Na czterech rogach jest osłaniany przez świetnie we-

dług zasad fortyfikacji zbudowane bastiony. Jest jego [klasztoru] zaletą teren ciasny,  

a dokładnie płaska powierzchnia zarówno jak skaliste podłoże czynią, że ten kawałek, 

nienadający się do podminowania, jest wobec tego do zdobycia tylko przez siłę ognia44.  

W obliczu coraz bardziej komplikującej się sytuacji politycznej, gdy rosła 

niewiadoma co dalszych losów klasztoru jasnogórskiego, władze konwentu, 

mogąc odłożyć w czasie skutki salwa-gwardii, musiały podjąć decyzje co do lo-

sów Obrazu NM Panny. Wejście Szwedów do klasztoru, czy decyzja podjęcia 

walki, determinowały jeden fakt – obraz należało zabezpieczyć. Rzecznikiem 

ewakuacji był już od 7 sierpnia 1655 roku prowincjał Teofil Bronowski. Natomiast 

bardziej powściągliwym zdawał się być w tym zakresie o. Augustyn Kordecki. 

Coraz bardziej realna groźba, że Szwedzi spróbują jednak sięgnąć po klasz-

tor, sprawiła, że prowincjał „przejęty ciążącą na nim odpowiedzialnością, cu-

downy obraz wyjął z ołtarza i złożył go w bezpiecznem miejscu, bo w zamku hr. 

                                                 
41  L. Frąś, op. cit., s. 67; A. Kordecki, Pamiętnik oblężenia…, s. 26. 
42  O. Górka, op. cit., s. 64–65. 
43  Ibidem, s. 81. 
44  Ibidem, s. 85. 
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Andrzeja Celariego w Lublińcu”
45

. Obraz wywieziony w nocy z 7/8 listopada 

1655 roku
46

 ostatecznie znalazł schronienie w klasztorze paulinów w Mochowie 

koło Głogówka
47

. 

Prof. A. Kersten (1975) również przyznał, że „w przeddzień przybycia pod-

jazdu wysłanego przez Wrzesowicza, wywieziony został na Śląsk oryginał obra-

zu Matki Boskiej, a jego miejsce zajęła kopia”
48

. Znamienne, że O. Górka, po-

twierdzając ten fakt, wyraźnie stwierdził, że wbrew „legendzie czy tradycji, 

przyswojonej także przez Potop Henryka Sienkiewicza, w czasie oblężenia czy 

blokady Jasnej Góry w roku 1655 obraz Matki Boskiej Częstochowskiej nie 

znajdował się w klasztorze”. Należy jednak przyznać rację O. Górce, twierdzą-

cemu, że w Polsce fakt ten współczesnym nie był znany
49

. 

Po omówieniu przygotowań paulinów do obrony należy, za literaturą 

przedmiotu, zwrócić uwagę, jakimi siłami dysponował generał lejtnant Burchard 

Müller von der Lühne, gdy musiał przystąpić do oblężenia. Miał rację O. Górka, 

pisząc, że  

Kordecki świadomie nigdzie w Gigantomachii nie podał swojej oceny liczby wojsk i ar-

tylerii Müllera z chwilą przybycia jego pod Częstochowę. Ograniczył się tylko do poda-

nia, że zakonnik Rudnicki z Wielunia i szlachcic Chlebowski donieśli, że na Częstocho-

wę ciągnie Müller z szeregiem podkomendnych, jak Wrzesowicz, Sadorski (sic), „książę 

heski” i dwaj pułkownicy polscy, razem w 9000 tysięcy wojska i z 19 ciężkimi działami50.  

Warto zaznaczyć, że A. Kordecki wyraźnie podał, że ma informacje z drugiej 

ręki. Nie można, jak czynił to O. Górka, obciążać go za niedokładność, jak i za to, 

że w późniejszych źródłach liczba wojsk szwedzkich rosła w relacjach Des Noyersa, 

S. Kochowskiego, Kobierzyckiego, Nieszporkowicza i Egerera – do 12 000, a „na 

sztychach do 14 000, a czasem nawet w rozmaitych broszurkach do 17 000”
51

. 

Gdy 18 listopada 1655 roku, o godzinie 2 po południu, Müller stanął pod 

Częstochową – według Westrina – posiadał 1100 ludzi. Zdecydowanie nie do 

przyjęcia są słowa O. Górki, który zarzucając A. Kordeckiemu przeszacowanie 

żołnierzy szwedzkich, podaną przez niego informację nazwał „celowym fał-

szem”
52

. Warte przywołania jest natomiast wyważone i obiektywne stwierdzenie 

prof. A. Kerstena, który napisał:  

Subiektywna ocena sił nieprzyjaciela ma bardzo istotne znaczenie dla interpretacji dzia-

łań zakonników; przekonanie o możliwości zdobycia Jasnej Góry przez oddziały 

                                                 
45  L. Frąś, op. cit., s. 35. 
46  Ibidem, s. 36. 
47  T. Chrzanowski, Głogówek, Wrocław 1977, s. 176. 
48  D. Złotkowski, Na ratunek Czarnej Madonnie. Obraz NM Panny w Lublińcu i Głogówku  

w 1655 roku, [w:] Zamek Lubliniecki, pod redakcją Macieja Janika, Lubliniec 2008, s. 115–125. 
49  O. Górka, op. cit., s. 61–62. 
50  Ibidem, s. 66–67. 
51  Ibidem, s. 67. 
52  Ibidem, s. 68–70. 
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szwedzkie jest takim samym ważnym faktem historycznym, jak dowiedziona dziś już 

niezbicie pełna bezradność Szwedów w pierwszym okresie oblężenia. Wyruszając ze 

Szczercowa ku Częstochowie, generał Müller prowadził zaledwie 7 kompanii jazdy 

szwedzkiej i 8 chorągwi polskich, pierwsze wedle maksymalnego szacunku mogły liczyć 

425–450 żołnierzy, drugie nie więcej niż 75053. 

Historycy piszący, na przestrzeni lat, o oblężeniu Jasnej Góry na ogół są 

zgodni co do tego, że realna szansa na zdobycie twierdzy pojawiła się dopiero  

z chwilą przywiezienia do obozu szwedzkiego „cięższych dział”. Miał rację 

prof. A. Kersten, pisząc: „przybycie artylerii z Krakowa, wraz z poważnym 

wzrostem liczebnym piechoty w obozie szwedzkim, istotnie zmieniało układ sił i 

stwarzało szansę zbrojnego opanowania klasztoru”. Sprowadzone 6 dział to 

dwie półkartauny (24 funtowe) i cztery najpewniej ćwierćkartauny
54

. 

 

Replika kolubryny (czerwiec 2016 r.), fot. wyk. D. Złotkowski 

W trakcie przywołanej już konferencji, z listopada 2005 roku, płk dr R. Bo-

chenek, wygłaszając swój referat i prezentując znaczenie przybycia ciężkich 

dział, pokazał, że prawdopodobieństwo trafienia z pierwotnie posiadanych przez 

Szwedów dział po raz drugi w kwadrat o wymiarach 2 × 2 metry było żadne. 

Dopiero jednokrotne trafienie z kolubryny mogło skruszyć dany odcinek muru. 

Ciężkie działa z Krakowa przyprowadził oficer artylerii koronnej Fryderyk Getkant. Na-

leżał on do polskiej załogi Krakowa, wraz z nią wyszedł do Będzina, następnie zaś, po 

upływie miesiąca neutralności, znalazł się w służbie szwedzkiej. Wittenberg ściągnął go 

                                                 
53  A. Kersten, Szwedzi pod Jasną Górą…, s. 143. 
54  Ibidem, s. 187–190. 
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wraz z artylerią znajdującą się w Będzinie do Krakowa, po czym natychmiast skierował 

pod Jasną Górę55.  

Wg A. Kerstena, Müllerowi przybyło „co najmniej 950 żołnierzy, w tym 

dwie trzecie piechoty, tak potrzebnej w działaniach oblężniczych
56

.  

Ostrzeliwanie klasztoru po 11 grudnia odbywało się już przy użyciu owych 

ciężkich dział i czyniło znaczne szkody. Analiza dokonywana przez historyków 

pozostanie chyba na zawsze zdominowana przez Sienkiewiczowski opis, jak to 

Kmicic w trakcie wycieczki wysadził jedną z kolubryn. Autentycznie, wg prof. 

A. Kerstena, „jedno z ciężkich dział, wnet zostało rozbite lub uszkodzone”
57

. 

Warto zauważyć, że o ile Sienkiewiczowski opis obrony Jasnej Góry jest 

spójny i logiczny, nie mówiąc już o tym, że był on wyrażony mistrzowsko pro-

wadzonym piórem, o tyle w środowisku historyków trwa spór, jak określić wy-

darzenia rozgrywające się pod Jasną Górą w dniach 18 listopada–26 grudnia 

1655 roku. Autor trylogii napisał, że 18 listopada „miało się rozpocząć oblęże-

nie. Lecz generał szwedzki liczył, że nie potrwa nad parę dni i że drogą układów 

twierdzę zajmie”
58

. W Sienkiewiczowskiej narracji sporo miejsca zajął opis 

zniszczenia klasztoru św. Barbary. Według H. Sienkiewicza:  

W chwilę potem jasny płomień oświecił podnóże klasztoru, Wrzesowicz kazał zapalić 

zabudowania przy kościele Świętej Barbary. Pożar, ogarnąwszy stare domostwa, wzma-

gał się z każdą chwilą. Wkrótce słupy czerwonego dymu wzbiły się ku niebu, wśród któ-

rych świeciły jaskrawe języki ognia. Na koniec jedna łuna rozlała się na chmurach. 

Przy blasku ognia widać było oddziały konnych żołnierzy przenoszących się szybko  

z miejsca na miejsce. Rozpoczęły się zwykłe swawole żołnierskie. Rajtarowie wyganiali 

z obór bydło, które biegając w przerażeniu, napełniało żałosnym rykiem powietrze; 

owce, zbite w gromady, cisnęły się na oślep do ognia. Woń spalenizny rozeszła się na 

wszystkie strony i dosięgła wyniosłości murów klasztornych. Wielu z obrońców po raz 

pierwszy widziało krwawe oblicze wojny i tych serca zdrętwiały z przerażenia na widok 

ludzi gnanych przez żołnierzy i sieczonych mieczami, na widok niewiast ciąganych po 

majdanie za włosy. A przy krwawych blaskach pożaru widać było wszystko jak na dłoni. 

Krzyki, a nawet słowa dochodziły doskonale do uszu oblężonych59. 

Historycy w zasadzie zgodnie z literacką wersją postrzegali wstępną fazę oblęże-

nia, jaką było spalenie przez Wrzesowicza klasztoru św. Barbary. Dla przykładu ks. 

L. Frąś tak skonstatował te wydarzenia. „Do ruiny raczej niż do klasztoru podobny 

był klasztor św. Barbary. Szwedzcy żołnierze poniszczyli w niem drzwi, okna, pod-

łogi, zerwali nawet dach, gdyż w mroźnej zimie potrzebowali drzewa na opał”
60

. Cy-

towany autor więcej uwagi poświecił spaleniu podjasnogórskiej Częstochówki. 

Według Sienkiewiczowskiego opisu obraz ten wyglądał następująco. 

                                                 
55  Ibidem, s. 192. 
56  Ibidem, s. 193. 
57  Ibidem, s. 202. 
58  H. Sienkiewicz, Potop, t. 2, s. 186. 
59  Ibidem, t. 2, s. 179. 
60  L. Frąś, op. cit., s. 154. 
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Zadymiły więc mury klasztorne naokół, jak boki okrętu otoczonego burzą i rozbójnika-

mi. Ryk dział wstrząsnął powietrzem, a mury klasztorne zadrżały, a szyby w kościele  

i zabudowaniach poczęły dźwięczeć. Kule ogniste w postaci białawych chmurek, opisu-

jąc złowrogie łuki, padały na schroniska szwedzkie, łamały krokwie, dachy, ściany –  

i wnet słupy dymu podniosły się z miejsc, w które kule padały. Pożar ogarniał budynki61.  

Przywołany opis jest zgodny z historycznym obrazem tego wydarzenia
62

. 

Nie wchodząc w szczegółowe referowanie przebiegu oblężenia, przekracza 

to bowiem możliwości niniejszego artykułu, warto jednak – dla ukazania różne-

go podejścia w regionalnych pracach historycznych – stwierdzić, co następuje. 

A. Kersten w następujący sposób odniósł się do przebiegu oblężenia.  

Jeśli przyjmiemy, że opisy w Nowej Gigantomachii odpowiadają subiektywnej ocenie 

działań szwedzkich, utrwalonej na piśmie lub w pamięci zakonników, ostrzeliwanie 25 

grudnia było trzecim bardziej poważnym w ciągu całego oblężenia (pierwsze 21 listopa-

da, drugie 13 grudnia)63.  

Natomiast wnioski cząstkowe (przewaga obrońców w artylerii, doskonała 

załoga) doprowadziły O. Górkę do opinii, że oblężenie Jasnej Góry było „dziw-

nym oblężeniem, właściwie zaś sześciotygodniową blokadą”
64

. Tytułem konsta-

tacji warto tu stwierdzić, że tendencyjność ustaleń O. Górki była często podkre-

ślana przez studentów. Prędzej byli oni skłonni zgodzić się z wnioskami  

H. Sienkiewicza, który napisał:  

Walka na armaty nie przeszkadzała wcale układom. Postanowili korzystać z nich ojcowie 

za każdym razem, chcąc łudzić nieprzyjaciela i zwłóczyć, aby przez ten czas doczekać 

się jakiejkolwiek pomocy albo przynajmniej zimy surowej; Miller zaś nie przestawał 

wierzyć, że zakonnicy pragną tylko najlepsze warunki wytargować65.  

To słowa potwierdził ks. L. Frąś, pisząc: „List ks. Kordeckiego przekonał 

generała Müllera, że o dobrowolnem poddaniu się Jasnej Góry nie można ma-

rzyć. Należało więc fortecę zdobyć”
66

. 

Raz jeszcze warto sięgnąć do Sienkiewiczowskiego opisu prób podpalenia 

klasztoru.  

Rozkazy dane przeleciały szybko z jednego końca linii szwedzkich w drugi. Szańce po-

kryły się sinawymi chmurami, klasztor odpowiedział wnet z całą energią. Tym razem 

jednak działa szwedzkie, lepiej ustawione, większe poczęły czynić szkody. Sypały się 

bomby ładowne prochem, ciągnące za sobą warkocz płomienia. Rzucano także rozpalone 

pochodnie i kłęby konopi przesiąkniętych żywicą. 

Jak czasem stada wędrownych żurawi, znużone długim lotem, obsiadają wzgórza wy-

niosłe, tak roje tych ognistych posłanników padały na szczyty kościoła i na drewniane 

dachy zabudowań. Kto nie brał udziału w walce, kto nie był przy armatach, ten siedział 

                                                 
61  H. Sienkiewicz, Potop, t. 2, s. 188–189. 
62  L. Frąś, op. cit., s. 75; A. Kersten, Szwedzi pod Jasną Górą…, s. 153, 216. 
63  A. Kersten, Szwedzi pod Jasną Górą…, s. 229. 
64  O. Górka, op. cit., s. 100. Por. T. Nowak, op. cit., s. 27–38. 
65  H. Sienkiewicz, Potop, t. 2, s. 195. 
66  L. Frąś, op. cit., s. 87. 
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na dachach. Jedni czerpali wodę w studniach, drudzy ciągnęli sznurami wiadra, trzeci 

tłumili pożar mokrymi płachtami. Niektóre kule łupiąc belki i krokwie wpadały na stry-

chy, i wnet dym a woń spalenizny napełniała wnętrze budynków. Lecz i na strychach 

czyhali obrońcy z beczkami wody. Najcięższe bomby przebijały nawet i pułapy. Mimo 

nadludzkich wysileń, mimo czujności zdawało się, że pożoga prędzej czy później musi 

ogarnąć klasztor. Pochodnie i kłęby konopne, spychane drągami z dachów, utworzyły 

pod ścianami stosy gorejące. Okna pękały od żaru, a niewiasty i dzieci zamknięte  

w izbach dusiły się dymem i gorącem. 

Ledwie pogaszono jedne pociski, ledwie wody spłynęły po zrębach, leciały nowe sta-

da rozpalonych kul; płonących szmat, skier, żywego ognia. Cały klasztor był nim objęty, 

rzekłbyś: niebo otworzyło się nad nim i ulewa piorunów nań spada; jednak gorzał, a nie 

palił się, płonął i nie zapadał w rumowisko; co więcej, wśród tego morza płomieni śpie-

wać począł jak ongi młodzieńcy w piecu ognistym67. 

Charakteryzując przebieg oblężenia, warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden 

aspekt, a mianowicie drenaż gospodarczy szerokich okolic. Wg L. Frąsia:  

Generał Müller coraz bardziej przekonywał się, że oblężenie będzie się przeciągało. 

Ażeby przeto zaopatrzyć w prowiant swoje wojsko, jeszcze 20 listopada wydał mandat 

rekwizycyjny. Według tego rozporządzenia miasto Siewierz z okolicznemi wsiami miało 

do 5 grudnia dostarczyć do obozu68 3600 bochenków chleba, 100 beczek piwa, 1000 kor-

cy owsa, 20 wołów, 120 baranów, 8 wieprzów, 10 beczek soli, 20 funtów świec, 40 fun-

tów wosku, 100 fasek masła, serów kop 120, a gęsi i kur według zapotrzebowania. Ko-

ziegłowy, miasteczko w księstwie siewierskiem, miały dać 1200 bochenków chleba, 40 

beczek piwa, 500 korcy owsa, 5 beczek soli, 4 wieprze, 10 funtów świec, 20 funtów wo-

sku, 60 fasek masła, 50 kóp sera, a ponadto gęsi i kury. Tyleż miały dostarczyć pobliskie 

miejscowości Czeladź i Sławków. Ponieważ niezastosowanie się do tego rozporządzenia 

zagrożone było karą „ognia i miecza”, pewna część tych prowiantów została rzeczywi-

ście pod Jasną Górę dowieziona69.  

Podobnych „mandatów rekwizycyjnych” doświadczały okolice Częstochowy
70

. 

Jednym z ostatnich aspektów oblężenia, w wymiarze tak regionalnym, jak  

i ogólnokrajowym, jest próba odpowiedzi na pytanie o znaczenie obrony Jasnej 

Góry dla powstania antyszwedzkiego. H. Sienkiewicz tak napisał:  

Zapomnieli, [Szwedzi – D.Z.] że ten naród ma jeszcze jedno uczucie, to właśnie, którego 

ziemskim wymiarem była Jasna Góra. I w tym uczuciu było jego odrodzenie. Więc huk 

dział, który odezwał się pod świętym przybytkiem, odezwał się zarazem we wszystkich 

sercach magnackich, szlacheckich, mieszczańskich i chłopskich. Okrzyk zgrozy rozległ 

się od Karpat do Bałtyku i olbrzym rozbudził się z odrętwienia. To inny naród! – mówili 

ze zdumieniem jenerałowie szwedzcy71. 

Stanowisko H. Sienkiewicza było tu wyraźne. Natomiast wśród prac histo-

rycznych dominowała powściągliwość w tym zakresie. Najbardziej agresywną 

postawę przejawiał O. Górka. Odmawiał on jakiegokolwiek znaczenia obronie 

                                                 
67  H. Sienkiewicz, Potop, t. 2, s. 197. 
68  L. Frąś, op. cit., s. 90. 
69  Ibidem, s. 91. 
70  Ibidem, s. 97. 
71  H. Sienkiewicz, Potop, t. 2, s. 309. 
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Jasnej Góry w 1655 roku
72

. Natomiast autor, którego prace poświęcone obronie 

Jasnej Góry w listopadzie–grudniu 1655 roku były najbardziej obiektywne,  

A. Kersten tak wypowiedział się w kwestii znaczenia oblężenia:  

Przez trzysta lat, aż po dzień dzisiejszy, w historiografii […] utrwalał się stereotyp  

o przełomowym znaczeniu obrony Jasnej Góry w dziejach wojny polsko-szwedzkiej73. 

Tadeusz Nowak natomiast napisał:  

sięgający korzeniami do Nowej Gigantomachii pogląd naszej dawnej historiografii, jako-

by obrona Częstochowy była punktem zwrotnym wojny […], utrzymać się nie da.  

W swych dalszych rozważaniach przyznał jednak,  

o wiele większy był jednak wpływ moralny tego wydarzenia. Zaatakowanie klasztoru 

przez […] gen. Wrzesowicza, jako „targnięcie się na duszę polską”, oburzyło do głębi – 

[…] szerokie masy szlachty i ludu. 

 T. Nowak zwracał uwagę, że  

odpowiednio przedstawiona przez propagandę dworską i kościelną opowieść o oblężeniu 

Jasnej Góry przyczyniła się do podsycenia woli walki z najeźdźcą i wypędzenia go z kraju74. 

W tym miejscu należy postawić pytanie, co obrona Jasnej Góry w dniach  

18 listopada – 26 grudnia 1655 roku przyniosła samym paulinom? Dotychcza-

sowy stan badań zdaje się wskazywać, że wiele. Po pierwsze, po potopie Jasna 

Góra z regionalnego ośrodka kultu maryjnego stała się znana w całej Polsce. 

Blisko dwieście lat później Adam Mickiewicz mógł napisać „Panno Święta co 

Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie”. Ale już bezpośrednio 

po wojnie ze Szwecją pielgrzymowało tu m.in. wielu możnych. W 1671 roku 

zakończono budowę kaplicy Denhoffów (rozpoczętą w 1644).  

Gdy w roku 1690 Jasną Górę nawiedził wielki pożar, na przestrzeni kilku-

dziesięciu następnych lat obiekt odbudowano niemałym nakładem sił i kosztów 

w stylu barokowym. Dominuje on w wystroju klasztoru do dzisiaj. Należy także 

zwrócić uwagę, że dzisiejszy kształt bastiony jasnogórskie uzyskały w latach 

1736–1745 (pierwotnie były one znacznie mniejsze). Ponadto w latach 1739–

1758 ukończono budowę i wystrój tzw. Starej Biblioteki. 

Można przyjąć, że w rezultacie postawy w latach „potopu” nastąpił bardzo 

wyraźny rozwój zakonu oo. paulinów na ziemiach polskich. Do istniejących już 

domów zakonnych (w tym krakowskiego na Skałce od 1472 r.) doszło wiele 

nowych, m.in. Warszawa w 1661 roku
75

. Obok popularyzacji zwycięskiej obro-

ny twierdzy jasnogórskiej, czego wyrazem były m.in. kolejne wydania Nowej 

                                                 
72  O. Górka, op. cit., s. 139–165. 
73  A. Kersten, Szwedzi pod Jasną Górą…, s. 293–294. 
74  T. Nowak, op. cit., s. 47–50. 
75  D. Złotkowski, Udział Zakonu OO. Paulinów…, s. 16–17, s. 52–53 i 66. Zob. O.J. Zbudnie-

wek, Katalog domów i rezydencji polskiej prowincji Paulinów, „Nasza Przeszłość”, t. 31 (Kra-

ków 1969), s. 181–228. 
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Gigantomachii A. Kordeckiego, np. w 1717 roku przy okazji koronacji Obrazu 

NM Panny (pierwszej na ziemiach polskich), do rozpropagowania tego wyda-

rzenia przyczynił się właśnie Henryk Sienkiewicz, poczynając od lat 1884–1886. 

Ważny, ekonomiczny wymiar funkcjonowania Zakonu, z jednej strony, był 

osłabiany przez wojny XVII i XVIII stulecia, z drugiej – wzmacniany poprzez 

nadanie paulinom „na utrzymanie twierdzy” dwóch starostw: kłobuckiego 

(1658) i brzeźnickiego (1717), oraz liczne fundacje magnackie – w postaci roz-

budowywanych bastionów, ołtarzy, organów, kaplic rodowych. W zamian pau-

lini odwdzięczali się godnością konfratra zakonu i modlitwą w intencji dobro-

dziei (ta ostatnia ma miejsce po dziś). 

Na zakończenie można postawić jeszcze jedno pytanie – przynajmniej takie 

było obecne w naszych rozważaniach ze studentami. Byliśmy zgodni w tym, że  

w popularyzacji wiedzy o czasach oblężenia Jasnej Góry w 1655 roku dominują 

informacje zaczerpnięte z Sienkiewiczowskiego Potopu. W rezultacie zawziętej 

dyskusji pierwsze miejsce w popularyzacji wiedzy o oblężeniu Jasnej Góry w cza-

sach szwedzkiego potopu przyznano filmowi w reżyserii Jerzego Hoffmana
76

.  

Na współczesną ekranizację powieści Potop polskiemu widzowi przyszło 

poczekać do pierwszej połowy lat siedemdziesiątych XX wieku. By „nie szerzyć 

nadmiernego klerykalizmu”, władze komunistyczne dopiero wtedy zgodziły się, 

by Jerzy Hoffman nakręcił film Potop
77

. W osobistej pamięci piszącego te słowa 

na zawsze pozostanie wrażenie wywołane łzami widocznymi na twarzach wi-

dzów, gdy na ekranie sali w częstochowskiej filharmonii o. Augustyn Kordecki 

prowadził uroczystą procesję po jasnogórskich wałach. 

Dopiero drugą pozycję na liście popularyzatorów wiedzy o wydarzeniach 

1655 roku otrzymał Sienkiewiczowski Potop (niestety, czytany coraz rzadziej). 

Dopiero daleko, daleko później znalazła się wiedza uzyskiwana z książek i arty-

kułów historycznych. No, może wyjątkiem są tu studenci historii, gdzie kolej-

ność ta bywa odwrotna. 

Niestety, wielokrotne wspomniane dyskusje ze studentami zdawały się po-

twierdzać opinię prof. A. Kerstena, który pisał  

najczęściej człowiek, nawet dobrze przygotowany, ale nieparający się zawodowo histo-

rią, nie odróżnia [powieści] od opracowania historycznego. I jedno, i drugie ma dla niego 

ten sam walor. Nie umie on zorientować się w pracy historyka badacza  

– i dalej dodawał:  

W najszerszych kręgach odbiorców słowa drukowanego zwykło się zupełnie równorzęd-

nie traktować powieść historyczną, pracę naukową i źródło historyczne78. 

                                                 
76  A. Grochulska, Recepcja „Potopu” Henryka Sienkiewicza w kontekście systemu wartości mło-

dzieży szkolnej, Kielce 1990. Zob. także J. Wijaczka, Potop szwedzki w świadomości historycz-

nej Polaków, „Czasy Nowożytne” 2010, t. 23. 
77  A. Kersten, Scenopis filmu… 
78  Idem, Sienkiewicz – „Potop”…, s. 30. 
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I jeszcze jedno podsumowanie: chyląc czoła przed literackim geniuszem H. 

Sienkiewicza, historycy, głównie w czasie wolnej już Polski, podjęli szereg ba-

dań naukowych, których celem było ustalenie, jaka była prawda historyczna opi-

sywanych czasów
79

. Nic jednak nie zmieni opinii największego polemisty 

względem H. Sienkiewicza, O. Górki, który przyznał, że  

całe obecne pokolenie Polaków patrzy na swą przyszłość nie przez rezultaty badań na-

ukowych, nie przez naukowe rozprawy o zaletach i wadach naszej wojskowości i polity-

ki, ale przez genialną sugestię niezrównanego powieściopisarza, który sam jeden na 

obecne polskie odczuwanie swej przeszłości wywarł silniejszy wpływ niż setki tomów 

rozpraw naukowych80. 

 

                                                 
79  W wymiarze wojskowym ważną próbę podjął H. Wisner, Z lat potopu 1655–1660, Warszawa 

1975. 
80  A. Kersten, Sienkiewicz – „Potop”…, s. 18. Zob. także: M. Dzieduszycki, Główne postacie 

powieści H. Sienkiewicza p.t. „Potop”. Krytyczny rozbiór, Lwów 1887; W. Kochowski, Lata 

„Potopu” 1655–1657, wyb. i przekł. L. Kukulski, wstęp J. Krzyżanowski, posłowie, indeks  

i przyp. A. Kersten, Warszawa 1966. 
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“The Deluge” of 1655 from a regional viewpoint, between  

history and belle-lettres 

Summary 

The author of this article has been discussing this topic with the students of Jan Długosz Uni-

versity for 10 years. The foundation for the discussion was laid by Henryk Sienkiewicz’s novel 

The Deluge. On the other hand, the students were familiarized with the work of Polish historians – 

father A. Kordecki, Ludwik Frąś, Adam Kersten and Olgierd Górka. The reference to the film The 

Deluge, directed by Jerzy Hoffman (1974) was also essential. Those discussions were influenced 

by the discovery made in Jasna Góra in the 1990s, when the original ramparts from the mid-17th 

century were found, as well as by the conference which took place at Jasna Góra in 2005. Tomas 

Bertelman, the ambassador of Sweden visited Częstochowa on the occasion. He expressed an ap-

peal to found today’s relations between Poland and Sweden on a thorough knowledge of history. 

The author has been discussing with his students such topics as the issuing of the salvaguardia, the 

state of the fortress, the hiding of the painting of the Black Madonna in Silesia, the potential of 

Swedish troops storming the fortress and the consequences of the events of 1655 for the monastery 

and for Poland. The events of November and December 1655 were perpetuated in the history, lit-

erature and art of Poland. 

Keywords: Henryk Sienkiewicz, “the Deluge” of 1655. 
Słowa kluczowe: Henryk Sienkiewicz, „potop” 1655. 
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Pokłosie „potopu” czy nagła konieczność? 

Sienkiewiczowska ocena twierdzy jasnogórskiej  

a utworzenia garnizonu „Fortalitium Marianum” 

przez króla Jana Kazimierza Wazę w 1657 roku 

Henryk Sienkiewicz, charakteryzując na łamach Potopu twierdzę jasnogór-

ską, zapisał: „Częstochowa, a raczej Jasna Góra, jakkolwiek z natury i sztuką 

wzmocniona, liczyła się do pomniejszych i słabszych fortec Rzeczypospolitej”
1
.  

Należy oczywiście zgodzić się z noblistą, że Jasna Góra nie była Lubowlą, Za-

mościem czy Krakowem, niemniej jednak była zasadniczo twierdzą. Ta niewiel-

ka klasztorna forteca, choć nowoczesna, skusiła Szwedów bardziej nadzieją łupu 

ze skarbca zakonnego niż jako zagrażający im punkt oporu. Może sprawił to 

przypadek, że o. Augustyn Kordecki na widok splądrowanej katedry wawelskiej 

podjął decyzję o obronie swego klasztoru – bo czy tak często podnoszona spra-

wa „żelaznego listu” miała wówczas jakieś znaczenie dla weteranów wojny 

trzydziestoletniej, którzy na okupowanych terenach Rzeczypospolitej powtarzali 

koszmar z zachodniej granicy, w tym kontrybucje, rabunki, gwałty i bezczesz-

czenie świątyń katolickich
2
, o których przecież sam Sienkiewicz pisał dobitnie: 

„przecie Szwedzi są heretykami, których nic nie wstrzyma i którzy umyślnie 

afront Najświętszej Pannie uczynić gotowi”
3
. 

                                                 
1  H. Sienkiewicz, Potop, t. 2, wyd. pod red. J. Krzyżanowskiego, Warszawa 1966, s. 171. 
2  Historya panowania Jana Kazimierza z klimakterów Wespazyana Kochowskiego przez współ-

czesnego tłómacza w skróceniu na polski język przełożona, wyd. z rękopismu w roku 1840 

przez Edwarda Raczyńskiego, t. 1, Poznań 1859, s. 247; T. Nowak, Obrona klasztoru jasno-

górskiego w r. 1655, [w:] Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655–1660, t. 2, Warszawa 

1957, s. 194–195; szerzej o zniszczeniach wyrządzonych przez Szwedów podczas „potopu”  

w Koronie vide: M. Nagielski, K. Kossarzecki, Ł. Przybyłek, A. Haratym, Zniszczenia szwedz-

kie na terenie Korony w okresie potopu 1655–1660, Warszawa 2015. 
3  H. Sienkiewicz, op. cit., s. 167. 
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Ostatnie badania archeologiczno-architektoniczne dowiodły, że twierdza jasno-

górska – wzniesiona zgodnie z zasadami włoskiej sztuki fortyfikacyjnej – została 

idealnie wpisana w realia terenowe. Już samo jej usytuowanie – na dominującym  

w okolicy skalistym wzgórzu, ostańcu – miało ogromny wpływ na walory obronne. 

Ponadto idealnie rozwiązano w niej urządzenia bojowe oraz stanowiska ogniowe.  

Prócz tego ujednolicono również bastiony, które posiadały identyczną kon-

strukcję. Podobnie charakteryzowało się ich wnętrze, gdzie we wszystkich bar-

kach bastionów znajdowały się dwie komory schronowo-bojowe, tj. dolna arty-

leryjska i górna strzelecka – gdzie można było zainstalować muszkiety wałowe  

o dużym kalibrze z hakiem, które, jak pokazuje spis cekhauzu z początku XVIII 

wieku – mogły być używane podczas oblężenia szwedzkiego. 

W najogólniejszym zarysie, „Fortalitium Marianum” przedstawiało się 

wówczas jako czworobok zbliżony do kwadratu, z czterema narożnymi bastio-

nami. Orientowana kaplica i wielki kościół – bazylika, a następnie zabudowania 

gospodarcze podporządkowywały sobie ten zarys obronny. Dostęp do wnętrza 

klasztoru był możliwy od południa, na styku krótkich kurtyn, które traktowano 

w zasadzie jako jednolity element obronny. Na tym załamaniu wzniesiona była 

także baszta – brama z mostem zwodzonym. System fortyfikacyjny zastosowany 

w Częstochowie obejmował również murowane skarpy, wysokie wały, rowy 

dość głębokie i suche. Wartość obronną podnosił fakt, iż warownia znajdowała 

się na wzniesieniu utrudniającym ówczesnej artylerii instalowanie dział w bez-

pośrednim sąsiedztwie murów. Należy jednak zwrócić uwagę, że choć walory 

obronne Jasna Góra miała spore, to nie była to jednak twierdza przystosowana 

do dłuższego i regularnego oblężenia z użyciem ciężkiej artylerii
4
. 

Sam oblegający Jasną Górę gen. Burchard Müller von der Lühnen – który 

jako uczestnik wojny trzydziestoletniej niejedną twierdzę zdobywał – 22 listo-

pada 1655 roku pisał do króla szwedzkiego Karola X Gustawa: 

klasztor, położony na dość wysokiej skale, otoczony jest bardzo głęboko wypuszczonym 

w ziemię i trudnym do zdobycia szturmem, wysokim i mocnym murem z wygodnymi 

flankami i dobrą artylerią […] Na czterech rogach umocniony on jest należycie, według 

sztuki fortyfikacyjnej zbudowanymi bastionami. Zresztą teren jest ciasny i sfalowany,  

a podłoże skaliste, niemożliwe do podminowania, tak, że można go zdobyć jedynie siłą 

ognia artyleryjskiego5.  

                                                 
4  R.H. Bochenek, Twierdza Jasna Góra, Warszawa 1997, s. 31–59; S. Herbst, Znaczenie militar-

ne twierdzy jasnogórskiej, „Studia Claromontana” 1981, t. 1, s. 252–256; W. Kęder, Twierdza 

jasnogórska – „Fortalitium Marianum”, [w:] Częstochowa, dzieje miasta i klasztoru jasnogór-

skiego, t. 1, red. F. Kiryk, Częstochowa 2002, s. 562–569; W. Majewski, Wojna polsko-

szwedzka 1655–1660 (potop), [w:] Polskie tradycje wojskowe. Tradycje walk obronnych z na-

jazdami Niemców, Krzyżaków, Szwedów, Turków i Tatarów, t. 1, red. J. Sikorski, Warszawa 

1990, s. 322; S. Szymański, Fortalitum Jasnogórskie w Częstochowie, „Kwartalnik Architektu-

ry i Urbanistyki”, t. 8, z. 2, Warszawa 1963, s. 135–162. 
5  Burchard Müller do Karola Gustawa, Częstochowa, 22 XI 1655 (12 XI 1655), [w:] L. Frąś, 

Obrona Jasnej Góry w r. 1655, Częstochowa 1935, dodatek nr 8, s. 202–203.  
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Natomiast niecały miesiąc później – 16 grudnia – miał pisać do Karola X:  

osobiście chętnie bym był przywiódł klasztor w posłuszeństwo Jego Królewskiej Mości; 

skoro się tak nie stało, pragnąłbym raczej, bym nigdy tam nie był postąpił6. 

Sienkiewicz, umniejszając znaczenie twierdzy, którą sprowadzał kilkakrot-

nie do rangi „kurnika”, chciał zapewne wzbudzić współczucie w czytelniku – 

tak dla jego obrońców, jak i samych ojców paulinów. Wyolbrzymiając niektóre 

fakty i dodając wydarzeniom dramatyzmu – stawia ponad wszystko aspekt du-

chowy i religijny fortecy:  

z wysokich wież poczęły huczeć dzwony większe i mniejsze, napełniając powietrze 

wspaniałym dźwiękiem. Była w tym widoku i w tych głosach spiżowych jakaś potęga, 

jakiś niezmierny majestat, a zarazem i spokój. Ten szmat ziemi u stóp Jasnej Góry wcale 

był niepodobny do reszty kraju7.  

W jego oczach Jasna Góra niczym biblijna Arka miała „unosić się nad poto-

pem klęsk i niedoli”, w ogarniętej wojną Rzeczypospolitej. To również w jej 

murach można było doświadczyć oczyszczenia i nawrócenia na drogę cnoty – 

„tu się odmienią serca i dusze naprawią, ani bowiem Szwed mocy tej nie zmoże, 

ani w ciemnościach brodzący prawdziwego światła nie zwyciężą!”
8
 – jak pisał 

Sienkiewicz. 

Sama obrona twierdzy, nie była chaotyczna ani rozpaczliwa, na co wskazuje 

nawet Adam Kersten, pisząc: „wojskom Müllera klasztor mógł stawić czoło dłu-

go i skutecznie. Słabość obrońców wypływała nie z niedostatku dział, amunicji, 

żywności, ale z ogólnej sytuacji kraju”
9
.  

Obrońcy mieli czas, aby przygotować się do obrony, tym bardziej, że żoł-

nierz za murami twierdzy, uzbrojony w działa, wart był tyle, co dziesięciu pod 

murami, w związku z czym załoga oblężonej twierdzy mogła bronić się nawet 

przed dziesięciokrotnie silniejszym przeciwnikiem. Dodajmy także determinację 

o. Kordeckiego, który nie wydał rozkazu przerwania ostrzału, gdy Szwedzi pę-

dzili przed sobą jako żywe tarcze okolicznych mieszkańców. Nie zrobiło rów-

nież na nim żadnego wrażenia zamordowanie przez obrońców klasztoru olku-

skich górników, którzy ściągnięci przez Szwedów, robili podkop pod Jasną Gó-

rę
10

. Taki sam stosunek miał do samej Częstochowy i jej mieszkańców, pisząc 

                                                 
6  Za: Z. Łakociński, Oblężenie klasztoru na Jasnej Górze w tradycji i historiografii szwedzkiej, 

„Studia Claromontana” 1981, t. 1, s. 280. 
7  H. Sienkiewicz, op. cit., s. 153. 
8  Ibidem, s. 157. Jak dodaje Adam Kersten: „obrona klasztoru nie była tylko sprawą przywiąza-

nia do ojczyzny, ale przede wszystkim miała bronić klasztoru przed heretykami – jako miejsca 

szczególnego kultu”, vide: idem, Pierwszy opis obrony jasnej Góry w 1655 r. Studia nad Nową 

Gigantomachią ks. Augustyna Kordeckiego, Warszawa 1959, s. 258. 
9  A. Kersten, Szwedzi pod Jasną Górą 1655, Warszawa 1975, s. 151. 
10  S. Kobierzycki, Obsidio Clari Montis. Oblężenie Jasnej Góry, z jęz. łac. przeł. K. Chmielewska 

i E. Rygał, wyd. A.J. Zakrzewski, Kraków 2007, s. 169–171, 179–180, 201–202; A. Kordecki, 

Pamiętnik oblężenia Częstochowy 1655 r., Częstochowa 1991, s. 61–64, 73–74; J. Sikorski, Ja-
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do króla szwedzkiego Karola X: „nasz klasztor wraz z kościołem od dawna 

używa odmiennej nazwy i nazywa się Jasną Górą, zaś miasto Częstochowa wca-

le nie należy do naszego klasztoru”
11

. 

Natomiast działania szwedzkie wskazywały, że nie byli oni przygotowani do 

oblężenia – były przy tym niemrawe oraz pozbawione wiary w zwycięstwo. 

Nawet Sienkiewiczowski chorąży orszański w rzeczywistości wcale nie musiał-

by wysadzać kolumbryny, ponieważ takiej w Częstochowie po prostu nie było. 

Natomiast próba zajęcia sanktuarium jasnogórskiego przez Szwedów spotkała 

się z gwałtowną reakcją całego polskiego społeczeństwa, a na odsiecz Jasnej Gó-

ry zaczął zbierać partie złożone ze szlachty i chłopów zdobywca Kościana – staro-

sta babimojski Krzysztof Żegocki. On to wraz ze Stanisławem Kuleszą, dzięki 

uzyskaniu środków od królowej Ludwiki Marii i prowincjała paulinów Teofila 

Bronowskiego, przystąpili do organizacji odsieczy oblężonemu klasztorowi
12

.  

Zwróćmy jednak większą uwagę na samych obrońców fortecy. Sienkiewicz, 

pisząc o załodze jasnogórskiej, wyraża opinie: „a co do załogi, można było mieć 

na zawołanie tylu ludzi, ilu by kto chciał, ale księża umyślnie nie przeciążali 

murów załogą, by zapasów na dłużej starczyło”
13

. Czy rzeczywiście tak było? 

Pierwsze powołanie załogi twierdzy nastąpiło na sejmie koronacyjnym war-

szawskim w 1652 roku. W związku z prośbami klasztoru jasnogórskiego posta-

nowiono uwolnić 60 włók (20 łanów chełmińskich) – „od stanowisk i wszela-

kich stacyi żołnierskich”
14

, w Częstochówce, tj. folwarku u stóp Jasnej Góry – 

wraz z przyległymi do niej wsiami – zgodnie z nadaniem i zakupem: Kawodrza, 

Szarlejka, Lgota, Grabówka, Kalej, Konopiska, część Stradziec, Wiewiec i Wola 

Wiewiecka
15

; i przeznaczyć z owych dóbr kwotę potrzebną na budowę przyszłe-

go garnizonu fortecy. Przyjmując jednak, że na utrzymanie jednego żołnierza 

gruntowego przeznaczano średnio w Rzeczpospolitej dwa włoki
16

, można 

stwierdzić, że pierwsza liczba żołnierzy w fortecy dochodziła do ok. 30 ludzi – 

choć i ta liczba wydaje się mocno zawyżona. Jeżeli bowiem weźmiemy pod 

uwagę ustawę o wybieraniu żołnierzy z dóbr królewskich, gdzie z 20 łanów 

                                                 
sna Góra 1655, Warszawa 1994, s. 21–50; Z. Wójcik, Tło historyczne obrony klasztoru jasno-

górskiego w roku 1655, [w:] Częstochowa, dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego, t. 1, red.  

F. Kiryk, Częstochowa 2002, s. 318–329. 
11  K. Marcinkowski, Dwa listy przeora A. Kordeckiego. Rok 1655, Scranton 1956, s. 11. 
12  M. Nagielski, Sytuacja międzynarodowa i militarna Rzeczypospolitej w połowie XVII w. Mię-

dzy Moskwą a Szwecją, [w:] Królowa Korony Polskiej. Od ślubów króla Jana Kazimierza do 

kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jasna Góra – Warszawa 2006, s. 56–57; W. Sauter, Krzysztof 

Żegocki, pierwszy partyzant Rzeczypospolitej 1618–1673, Poznań. 1981. 
13  H. Sienkiewicz, op. cit., s. 171. 
14  VL, t. 4, Petersburg 1859, s. 170. 
15  Treść z memoriału do Jego Królewskiej Mości Pana Miłościwego Stanisława II Augusta od 

Klasztoru Księży Paulinów Częstochowskich podanego, AJG, 1692, s. 89. 
16  O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źródłach, związku i o rzeczach zawartych  

w pierwszym Statucie dla Litwy 1529 roku wydanym, t. 1, wyd. T. Czacki, Poznań 1843, s. 243. 
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ziemi uprawnej miał być wybrany tylko jeden poddany zdatny do służby woj-

skowej, który na własny koszt – w zamian za uprawiany łan ziemi, stanowiący 

jego uposażenie – musiał zakupić muszkiet, proch, ołów, szablę, siekierkę oraz 

ubiór, to liczba takich piechurów w „Fortalitium Marianum” nie mogłaby prze-

kraczać nawet trzech ludzi
17

. 

Lustracje przeprowadzone w dobrach klasztornych w starostwie kłobuckim 

w połowie XVII wieku potwierdzają również, że z łana – na rzecz Jasnej Góry – 

płacono miesięcznie 18 gr, co rocznie dawało z 20 łanów sumę 4320 gr, a więc 

w tym czasie 144 złp
18

. Jeżeli przyjmiemy, że płaca szeregowego piechura  

w wojsku koronnym w 1653 roku wynosiła 36 złp na ćwierć, to roczna suma 

przeznaczona na takiego żołnierza pieszego wynosiła 144 złp
19

. Należy więc 

stwierdzić, że załoga powołana w 1652 roku składała się wyłącznie z kilkudzie-

sięciu piechurów i „wartowników” – o których zabiegał o. Kordecki już w latach 

40. XVII wieku
20

 – a suma uzyskana z dóbr klasztornych nie była zapewne wy-

starczająca na opłacenie wszystkich żołnierzy, a tym bardziej na zakup dla nich 

broni palnej. Mirosław Nagielski wylicza, że w dobie potopu na utrzymanie 150 

hajduków – wraz z barwą i etatami oficerskimi – na garnizon warszawski prze-

znaczano sumę 20 000 złp rocznie
21

.  

Należy stwierdzić, że w pierwszej fazie walk w 1655 roku twierdza jasno-

górska dysponowała dobrze zorganizowaną piechotą typu polsko-węgierskiego, 

wprowadzoną do fortecy przez pułkownika Jana Pawła Cellarego
22

, a jedynie 

reszta załogi – ok. 30 piechurów – mogło stanowić część „wybrańców” spod 

Częstochówki oraz okolic, dla których po naradzie z sierpnia 1655 roku zaku-

piono muszkiety
23

. Nie ulega bowiem wątpliwości, że żołnierzy ci dysponowali 

doświadczeniem wojska regularnego, na co wskazuje dobrze prowadzony ostrzał 

pozycji szwedzkich oraz pomyślne przeprowadzenie wycieczki poza mury 

                                                 
17  Uniwersał około pieszych, Lwów, 1578, [w:] Akta historyczne do panowania Stefana Batorego 

Króla Polskiego od marca 1578 do 18 kwietnia 1579 r., wyd. J. Janecki, Warszawa 1881,  

nr 95, s. 140–141.  
18  Oppidium Kłobucko ad Capitaneatum Krzepicensem 1636, 1660, AJG, 416, s. 167, 204. 
19  W. Majewski, W sprawie obrony Jasnej Góry w roku 1655 z punktu widzenia historyczno- 

-wojskowego, „Małopolskie Studia Historyczne” 1953, R. 4, z. 2/3, s. 77; J. Wimmer, Wojsko 

polskie w drugiej połowie XVII wieku, Oświęcim 2013, s. 283. 
20  L. Frąś, op. cit., s. 23. 
21  M. Nagielski, Załoga miasta Warszawy w dobie rokoszu Jerzego Sebastiana Lubomirskiego  

w latach 1665–1666, [w:] Zamki, twierdze i garnizony Opola, Śląska i dawnej Rzeczypospoli-

tej, red. T. Ciesielski, Zabrze 2010, s. 163. 
22  Potwierdzenie Cellarego wydane w Częstochowie 17 VIII 1657 r., o powołaniu przez króla 

uniwersałem 150 żołnierzy na obronę klasztoru jasnogórskiego (vide: AJG, 580, s. 75);  

M. Wagner, Słownik biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII w., t. 2, Oświęcim 

2014, s. 46–47; O. Górka, Legenda a rzeczywistość obrony Częstochowy w roku 1655, War-

szawa 1957, s. 77–79; T. Nowak, Spór o rolę dziejową obrony Jasnej Góry w 1655 r., „Prze-

gląd Historyczny” 1958, R. 49, z. 1, s. 140. 
23  R.H. Bochenek, op. cit., s. 78. 
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twierdzy. Natomiast badania nad źródłami klasztornymi z początków XVIII 

wieku wykazały, że ze Starej i Nowej Częstochowy oraz okolic, w kompucie  

z 1704 było jedynie 64 piechurów. Dlatego należy odrzucić twierdzenie, jakoby 

z samych mieszkańców Częstochówki można było utworzyć garnizon twierdzy 

w 1657 roku
24

.  

Wydając 23 marca 1657 roku w Częstochowie list przepowiedni na 150 żoł-

nierzy, król Jan Kazimierz Waza tworzy garnizon twierdzy jasnogórskiej złożo-

ny z owych zawodowych żołnierzy, którzy mieli być opłaceni „zwyczajnym 

żołdem kwarcianym ze skarbu koronnego i pozostawać […] pod naszym i regi-

mentarzów naszych posłuszeństwem”
25

, tak jak w innych twierdzach Rzeczpo-

spolitej. Królewski list przepowiedni obowiązywał wstecz od dnia 1 stycznia 

1657 roku, a więc dotyczył załogi przebywającej już w twierdzy jasnogórskiej.  

Załoga ta zostaje wprowadzona do komputu koronnego w 1657 roku, co po-

twierdza Wykaz jednostek regularnego wojska koronnego na lata 1655–1660 

przedstawiony przez Jana Wimmera, który także „załogę klasztoru częstochow-

skiego” zamieszcza w jednostkach piechoty polsko-węgierskich
26

. Podobnie wy-

raża się o nich naoczny świadek wydarzeń toczących się wówczas w twierdzy – 

co potwierdzają Akta Prowincji Polskiej – nuncjusz Pietro Vidoni, który nazywa 

ich hajdukami
27

. 

Powołując się na zachowany Regestr piechoty Klasztoru Jasnej Góry Czę-

stochowskiej pod komendą Jego Mości Pana Pawła Cellarego pułkownika
28

, 

wynika ewidentnie, że obejmował on jedną chorągwie piechoty typu polsko-

węgierskiego
29

. Sztab złożony był z 14 żołnierzy w stopniach oficerskich oraz 

podoficerskich oraz 15 dziesiętników – dowódców dziesiątek, w których znaj-

dowało się od 8 do 10 żołnierzy, razem 142 żołnierzy piechoty wymienionych  

z imienia i nazwiska, które wskazują na charakter polski i węgierski owej chorągwi: 

Sztab: 

pułkownik Jan Paweł Cellary (Cellari) 

rotmistrz Szymon Krasnosielski 

                                                 
24  Ł. Pabich, Częstochowianie w garnizonie jasnogórskim w okresie Wielkiej Wojny Północnej 

(lata 1704–1715) – zarys problematyki, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” 2016, t. 15,  

s. 77–93. 
25  List przypowiedni na pachołków pułtorasta, Częstochowa, 21 III 1657, AJG, d. 384. 
26  J. Wimmer, Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji armii koronnej w latach 1655–

1660, [w:] SMHW, t. 4, 1985, s. 526. 
27  Pietro Vidoni do Sekretariatu Stanu, Opole, 25 XI 1655, [w:] L. Frąś, op. cit., dodatek nr 33,  

s. 232; Actorum Provinciae Polonae, t. 3 (1647–1658), AJG, 743, s. 388. 
28  Regestry piechoty za I i IV kwartał 1657 r. vide: AJG, 580, s. 71–73; 79–81.  
29  Podobny charakter miały w tym czasie i inne chorągwie piechoty, vide: Regestr piechot wę-

gierskich Jaśnie Wielmożnego Ich Mci Pana wojewody krakowskiego hetman wielkiego koron-

nego ćwierć 5ta, a die Ima Aprilis 1659, AGAD, ASK, dz. 85, nr 76, s. 141–143. 
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porucznik Szymon Murani 

chorąży Miklusz Waron 

dobosz, puszkarz, puszkarzyków dwóch, szyposzy pięciu, cyrulik 

Dziesiętniki: 

Dz. 1: Grygier Pomorski, Stephan Tytowski, Maciej Górski, Adam Piasecki, 

Mateusz Turski, Jakub Wolski, Janusz Gębicki, Andrusz Trzaskowski, Janusz 

Roskowski, Janusz Sobański 

Dz. 2: Janusz Lubelski, Andrusz Zdański, Janusz Chociński, Martun Chojnacki, 

Adrian Graszczyński, Wojciech Babiborski, Andrusz Rybiński, Martun Sieiński, 

Jonas Jaworski, Piort Kruszyński 

Dz. 3: Krzysztof Peliński, Jakub Jamecki, Martun Wiśniowski, Stanisław Ci-

chowski, Mikołaj Wróblewski, Martun Chojnowski, Krzysztof Wojciechowski, 

Paweł Olszyński, Marek Filiński, Aleksander Zelowski 

Dz. 4: Andreas Policki, Thomasz Kucharski, Simon Dąbrowski, Jan Wieluński, 

Wojciech Zawadzki, Jan Wolborski, Piotr Szygielowicz, Jan Rodacki, Stanisław 

Plebowski, Jan Grzybowski 

Dz. 5: Stanisław Charnowski, Wojciech Kowalski, Stephan Szyska, Mikołaj 

Proszyński, Krzysztof Wilanowski, Szymon Morawski, Janus Sokolski, Łukasz 

Łojkowicz 

Dz. 6: Thomasz Rzepecki, Grygier Zaporski, Andras Berski, Janusz Katelyński, 

Janusz Drzenski, Wojciech Konopski, Stanisław Brzeziecki, Grygier Osowski 

Dz. 7: Stanisław Dąbrowski, Miklusz Fukaczy, Błażej Działczyński, Wojciech 

Górski, Jakub Grabionski, Marcin Regulski, Kazimierz Strzelecki, Mateusz 

Krupski, Wojciech Roszkowski, Andrusz Zaliwski 

Dz. 8: Ferencz Boczar, Wacław Górski, Wacław Tatar, Jakub Jankowski, An-

drusz Bukowski, Piotr Sielski, Stanisław Piekowski, Wojciech Kowalewski, Ja-

chym Dąmbski, Thomasz Lubaczecki 

Dz. 9 :Martun Żywotki, Szymon Piotrowski, Andrusz Mędrachowski, Janusz 

Korneczki, Adam Turecki, Miklusz Widzewski, Wawrzyn Sucharski, Grygier 

Witkowski 

Dz. 10: Janusz Siewierski, Martun Krupiński, Kasper Klimanek, Janusz Pło-

szyński, Stanisław Sawecki, Martun Krzesicki, Miuklusz Godlewski, Martun 

Łapaczek, Stanisław Slubicki 

Dz. 11: Martun Rudawski, Martun Twardowski, Łukasz Rzeczyński, Szymon 

Browarski, Janusz Rozkawiński, Adam Kazupski, Janusz Woźniak, Janczij Sob-

czyk, Wojciech Ostrowski 
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Dz. 12: Mathusz Warazij, Stefan Karwacki, Martun Berecki, Walenty Kupi-

szowski, Martun Lgocki, Wawrzyn Rebielski, Kasper Paięcki, Barthosz Kozo-

recki, Aleksander Zaczkowski, Wojciech Zielecki 

Dz. 13: Łukasz Koliński, Krzystoph Srocki, Matthiasz Wilczewski, Walenty 

Głuchowski, Szymon Sianiawski, Wojciech Żarski, Paweł Łopateczki, Wojciech 

Widerski, Szymon Baranowski 

Dz. 14: Jan Pabirowski, Janusz Kociecki, Łukasz Rybski, Andrasz Pieszek, Mar-

tun Piekarski, Miklusz Warecki, Janusz Radomski, Stefan Ulecki, Andrusz Pa-

pinkowski, Szymon Mureczki 

Dz. 15: Janusz Zeleczyński, Andrusz Suchocki, Janusz Głowicki, Janczij Szy-

gieslki, Justan Bronisz, Piotr Korzonkowski, Kaziemierz Wardecki, Martun 

Gorczyński, Miatthiasz Słomiński, Martun Grabski 

Wzmianka ojców, że „oprócz mianowanej piechoty dla obrony miejsca 

świętego trzymaliśmy więcej, ale tę tylko mianujemy, że jej nie więcej list prze-

powiedni JKMci trzymać w garnizonie pozwala”
30

, wskazuje, że reszta żołnierzy 

wywodziła się z dóbr klasztoru, nie zostali wprowadzeni do regestru ze względu 

na to, że nie byli oni żołnierzami zawodowymi. Należy uznać, że garnizon został 

przekształcony w piechotę typu wybranieckiego wraz z decyzją sejmu walnego 

warszawskiego w 1658 roku, a więc nadaniem ojcom paulinom starostwa kło-

buckiego, w skład którego wchodziły: miasteczko Kłobuck oraz wsie Miedźno, 

Łojki, Wręczyca, Łobodno, Grodzisko, Biała, Zakrzów, Waleńczów, Ostrowy, 

Kocin, Pierzchno i Kopskie, przeznaczone – jak czytamy w aktach jasnogór-

skich: „na utrzymanie fortecy, amunicji i garnizonu” przez sam klasztor
31

. Pie-

chota wybraniecka była również tańsza w utrzymaniu, a jak mówią źródła z po-

czątku XVIII wieku, nie wszyscy żołnierze byli zakwaterowani w twierdzy
32

. 

Prawdopodobnie był to proces stopniowy i długoletni. Nie sądzę jednak, że 

regularna piechota – tak jak pułkownik Cellary, który już pod koniec 1657 roku 

opuścił mury fortecy i brał udział w oblężeniu Torunia w 1658 roku
33

 – pozo-

stawała w klasztorze, który po 1657 roku znalazł się poza głównym teatrem 

działań wojennych. Dowodem na wyjście pułkownika i prawdopodobnie garni-

zonu jest list króla Jana Kazimierza skierowany do ojców paulinów z prośbą  

o przysłanie go do Warszawy w związku z kontynuowaniem walk przeciwko na-

jazdowi wojsk siedmiogrodzkich księcia Jerzego II Rakoczego: „wykonywamy 

                                                 
30  Regestr piechoty Klasztoru Jasnej Góry Częstochowskiej pod komendą Jego Mości Pana Pawła 

Celarego pułkownika, AJG, 580, s. 73, 81. 
31  Excerpt punktów z oryginalnych konstytucyi ustanowionych na różnych sejmach ustanowio-

nych, in rem Conventus Clarimontis Częstochoviensis, de verbo ad verbum per anos zebrany, 

AJG, 1155, s. 237–238. 
32  Actorum Provinciae Polonae, t. 6 (1703–1719), AJG, 536, s. 246–247. 
33  T. Nowak, Oblężenie Torunia w roku 1658, Toruń 1936, s. 36. 
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dając ordynans, aby jako najprędzej do Warszawy pospieszała”
34

. Monarcha 

prosił również, aby oddano do dyspozycji oddziału – od 20 do 30 cetnarów pro-

chu oraz 150 lontów, i odesłano piechurów do stolicy w ciągu dwóch, trzech dni. 

Brak dokładnej datacji korespondencji królewskiej pozwala jedynie domniemy-

wać, że wyjście garnizonu z fortecy mogło nastąpić z początkiem 1658 roku, 

kiedy to ojcowie paulini otrzymali od króla gwarancje otrzymania „starostwa 

kłobuckiego”, czyli tej części dóbr królewskich w starostwie krzepickim, które 

zespolone były w kluczu zagórzańsko-kłobuckim, co umożliwiało zaciąg żołnie-

rzy oraz budowę garnizonu z wybrańców
35

. 

Choć pierwsza wzmianka o zaciągach z dóbr kłobuckich klasztoru pojawia 

się w źródłach jasnogórskich dopiero w 1666 roku
36

, a następna w 1688 roku, 

gdzie posiadamy spis wybrańców z województw poznańskiego i kaliskiego
37

, 

oraz kolejna, która mówi o żołnierzach werbowanych z województwa krakow-

skiego
38

, to już pod koniec panowania króla Jana III Sobieskiego, Bernard 

O’Connor – nadworny lekarz monarchy – mówi o dobrze wyszkolonych 300 

żołnierzach w garnizonie „Fortalitium”:  

nie tylko kościół jest hojnie uposażony, zakonnicy są także panami rozległych ziem wo-

kół niego, utrzymują na swój koszt garnizon złożony z 300 ludzi, którzy, jak stwierdzi-

łem, są lepiej przygotowani niż inni żołnierze Królestwa39. 

Pozostaje pytanie, czym była podyktowana decyzja Jana Kazimierza o utworze-

niu stałej załogi na Jasnej Górze. Zarówno w Aktach Prowincji Polskiej oraz kore-

spondencji królewskiej i prywatnej kierowanej do o. Kordeckiego można zauważyć 

ogromną obawę przed najazdem księcia Siedmiogrodu Jerzego II Rakoczego na 

Rzeczpospolitą – który według doniesień miał postępować przez Lwów i Kraków 

na zachód, a więc ku Częstochowie – oraz buntem nieopłaconych żołnierzy
40

.  

Już 5 sierpnia 1656 roku monarcha uniwersałem zwrócił się do starostów – 

krzepickiego Jacka Michałowskiego oraz olsztyńskiego Jerzego Sebastiana Lu-

                                                 
34  Jan Kazimierz do OO. Paulinów, s. l, 1657, AJG, d. 377. 
35  Constitucje Sejmu Warszawskiego 1658. Jasna Góra Częstochowska, AJG, 1155, s. 53. 
36  Wybrańcy ci pochodzili z Miedźna, Łobodna, Ostrów, Kocina, Grodziska i Wręczycy. Vide: 

Inwentarz miejscowości kłobuckiego pisany 1666, AJG, 416, s. 257, 259, 263, 265, 271, 274. 
37  Specyfikacja wybranieckich pachołków justa revisionem anno 1688, która się authentice posyła 

województw poznańskiego i kaliskiego, AJG, 1689, s. 71–75. 
38  Tabella miesięczna komputu zostającego na jasnej Górze Częstochowskiej, z której poznać,  

z kąd który żołnierz rodem i w jakich latach, czy ma żonę i dzieci także rodziców, i w który czas, 

katankę, żupan, ubiory wziął także który własną broń ma albo skarbową, ładownice, szable, 

siekierki własne swoje, także i skarbowe, sierpień 1704, AJG, 1689, s. 1–12; Jchmciom Panom 

Dzierżawcom rekruta partition w starostwie olsztyńskim dzierżącym… na Jasnej Górze die 15 

Augusti 1709, AJG, 1689, s. 51. 
39  B. O’Connor, Historia Polski, tłum. W. Duży, T. Falkowski, P. Hanczewski, K. Pękacka-

Falkowska, red. P. Hanczewski, Warszawa 2012, s. 246.  
40  Actorum Provinciae Polonae, t. 3 (1647–1658), AJG, 743, s. 387–388; Andrzej Zawisza Trze-

bicki do Augustyna Kordeckiego, Danków, 6 IV 1657, AJD, 1736, s. 103.  
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bomirskiego – aby przesłali na Jasną Górę prowiant, strzelców oraz ludzi luź-

nych z narzędziami:  

strzelców ile się ich w tych starostwach znajdzie z rusznicami na obronę miejsca tego 

przysłali […] tudzież ludzi luźnych do kopania walów z rydlami, motykami, siekierami 

[…] do kopania wałów i poprawy około miejsca tego należącymi wyprawiali41.  

Natomiast w sierpniu i wrześniu 1656 roku Jan Kazimierz podobną prośbę 

wysłał do wojewody mazowieckiego Pawła Warszyckiego, podkomorzego sie-

radzkiego Zygmunta Przerębskiego oraz chorążego poznańskiego Krzysztofa 

Żegockiego, gdyż jak stwierdził: „bez poprawy wałów i prowiantu nie mogłaby 

się [Jasna Góra] długo utrzymać”
42

.  

Wtargnięcie wojsk Rakoczego do Rzeczypospolitej spowodowało, że 3 mar-

ca król Jan Kazimierz pojawił się na Jasnej Górze, w której odbywały się już na-

rady senatorskie
43

. Wcześniej, bo 22 lutego, zebrani na konwokacji senatorowie 

w Częstochowie wydali uniwersał, w którym zawiadamiali szlachtę o najeździe 

wojsk siedmiogrodzkich
44

. W obliczu rosnącego zagrożenia monarcha na po-

czątku kwietnia 1657 roku polecił Janowi Kazimierzowi Jackowskiemu,  

„w dziele rycerskim biegłemu”, zebrać jak najprędzej ochotników celem 

wzmocnienia załogi jasnogórskiej
45

, oraz sprowadzał prowiant do fortecy
46

.  

W tym samym czasie uwolnił również wszystkie dobra klasztorne od stacji woj-

skowych uniwersałem dla wojska oraz wojewody kijowskiego hetmana wielkie-

                                                 
41  Uniwersał Jana Kazimierza do starostów krzepickiego i olsztyńskiego, aby na Górę prowiant  

i łanowego sposabiali i oddawali, obóz pod Osinami, 5 VIII 1656, AJG, d. 373. 
42  Jan Kazimierz do Pawła Warszyckiego, Zygmunta Przerębskiego, Krzysztofa Żegockiego, 

obóz pod Osinami, 8 VIII 1656, AJG, d. 374; Wolbórz, 28 IX 1656, AJG, d. 375. 
43  Actorum Provinciae Polonae, t. 3 (1647–1658), AJG, 743, s. 386; Akta grodzkie i ziemskie  

z czasów Rzeczypospolitej polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie z ar-

chiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie, t. 10, Lwów 1884, d. 4658, s. 280; A. Ję-

drzejewski, Jasna Góra, historia klasztoru i cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, 

Częstochowa 1946, s. 122. 
44  Uniwersał senatorów Rzeczypospolitej do szlachty województwa krakowskiego w Częstochowie, 

22 II 1657, [w:] Akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. 2, 1621–1660, wyd. A. Przyboś, 

Kraków 1955, s. 577–578; A. Kersten, Stefan Czarniecki 1599–1665, Lublin 2005, s. 385–386;  

J. Stolicki, Działalność Jerzego Sebastiana Lubomirskiego w czasie potopu na terenach Polski 

południowej, [w:] Rzeczpospolita w latach potopu, por red. J. Muszyńskiej, J. Wijaczki, Kielce 

1996, s. 241; J. Wimmer, Wojsko i finanse Rzeczypospolitej w czasie wojny ze Szwecją 1655–

1660, [w:] Wojna polsko-szwedzka 1655–1660, red. nauk. J. Wimmer, Warszawa 1973, s. 86. 
45  Jan Kazimierz do Jana Kazimierza Jackowskiego, Częstochowa, 19 IV 1657, AJG, d. 387. 
46  „Od króla JKMsi Pana nam szczęśliwe Panującego de data w Dankowie dnia 20 kwietnia 1657 r., 

przykazać raczył temuż miasteczku, aby na prowiant wojska cudzoziemskiego beczek piwa 30, 

połci słoniny 10 wystawili i za assecuracia szlachetnego Antoniego Morykoniego na czas pro-

wiant magistra, beczek 30, beczka każda po złotych trzy, słoniny połci dziesięć połeć także po 

złotych trzy, wóz ze czterema wołami za złotych 75, beczek próznych do pakowania mąk za 

złotych 4. Summa złotych 199, którą summę z podatków Rzptej, kwit dany w Krzepicach dnia 

31 maja 1657 r.”, vide: Oppidium Kłobucko 1660, AJG, 416, s. 204–205.  
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go koronnego Stanisława Rewery Potockiego
47

. Sam również król, wraz z kró-

lową Ludwiką Marią Gonzagą – wspierającą klasztor po oblężeniu
48

 – zainicjo-

wali w tym czasie prace przy umacnianiu fortyfikacji twierdzy. Jednocześnie 

monarcha powołał garnizon twierdzy jasnogórskiej, nie tylko na życzenie ojców 

paulinów, ale również ze względu na niezadowolonych żołnierzy, którym zale-

gano z wypłaceniem żołdu. Powołanie garnizonu fortecy klasztornej okazało się 

w tym momencie – ze względu zagrożenie najazdem wojsk siedmiogrodzkich 

oraz nieopłaconych wojskowych – nagłą koniecznością
49

.  

Podkreślając, jak wielką rolę odegrała twierdza jasnogórska podczas „poto-

pu” – nie należy zapomnieć o jej załodze. Począwszy od 1657 roku do 1793 ro-

ku, kiedy to ostatni żołnierze garnizonu „Fortalitium Marianum” opuszczają mu-

ry klasztorne – stają zawsze do walki wraz z ojcami paulinami, by nie dopuścić 

do zdobycia przez wrogów Rzeczypospolitej nie tylko samej twierdzy, ale i tego 

znaczącego dla narodu polskiego miejsca kultu maryjnego. Tym bardziej zna-

mienna staje się ówcześnie podjęta decyzja króla Jana Kazimierza o jego powo-

łaniu. Nie ulega również wątpliwości, że legenda obrony Jasnej Góry powstała 

po roku 1658
50

, jednak żywa jest po dzień dzisiejszy. Zarówno Kordecki, jak  

i Sienkiewicz, który wykorzystał Gigantomachię – tak często przecież krytyko-

waną przez historyków – pisali swoje dzieła „ku pokrzepieniu serc” Polaków, 

próbując tchnąć w serca narodu nadzieję na odzyskanie niepodległości. 

Sienkiewicz dobrze rozumiał, że tak jak drzewo, które bez korzeni obumiera, 

tak naród bez swojej historii może zatracić własną tożsamość. A przecież tego 

poczucia jedności, korzeni, wolności – do której tak często odwoływała się 

szlachta, szczególnie w czasie zaborów, nie należało zagubić. Symbolika obrony 

Jasnej Góry, która zapisała się w pamięci narodu, także dzięki Sienkiewiczowi, 

stanowi do dziś jedną z najchlubniejszych kart polskiej historii. Cytując jeszcze 

raz naszego noblistę – Szwedzi uważali, że:  

nie ma w tym narodzie męstwa, nie ma stałości, nie ma ładu, nie ma wiary ani patrioty-

zmu! Zapomnieli, że ten naród ma jeszcze jedno uczucie, to właśnie, którego ziemskim 

wyrazem była Jasna Góra. I w tym uczuciu było jego odrodzenie51.  

                                                 
47  Uniwersał Jana Kazimierza do żołnierzy, Warszawa, 27 IV 1657, AJG, d. 388. Potwierdził to 

również w 1661 r. wojewoda ruski Stefan Czarniecki, vide: Uniwersał Stefana Czarnieckiego 

do żołnierzy, Warszawa, 6 IX 1661, AJG, 1184, s. 1. 
48  Ludwika Maria do żołnierzy, Częstochowa, 4 VII 1656, AJG, d. 368. 
49  Actorum Provinciae Polonae, t. 3 (1647–1658), AJG, 743, s. 387–388. 
50  A. Kersten, Geneza Nowej Gigantomachii, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, 

sectio F, „Nauki Filozoficzne i Humanistyczne”, cz. 10, 1955, s. 1–20. 
51  H. Sienkiewicz, op. cit., s. 309. 
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The aftermath of the Swedish Deluge or sudden necessity? 

Sienkiewicz’s assessment of the Jasna Góra fortress, and the 

establishment of “Fortalitium Marianum” garrison by king 

John Casimir Vasa in 1657 

Summary 

Average Pole associates the period of the Swedish deluge mostly with a „miraculous” defense of 

Jasna Góra monastery and with the novel The Deluge by Henryk Sienkiewicz. Mainly from Sienkie-

wicz’s novel published in 1886 consecutive generations of the Polish people derive their knowledge 

about the course of the Polish-Swedish war 1655–1660. In the article the author would like to show look 

both of our Nobel laureate on the fortress of Jasna Góra; the Swedish Besieging Corps of General 

Burchard Müller von der Lühnen, and professional historians who have dealt with the siege of the Swe-

dish „Fortalitium Marianum” in 1655. He would also like to draw attention to the origin and circum-

stances of the appointment of Jasna Góra fortress garrison by the king Jan Kazimierz Waza in 1657. 

Key words: Henryk Sienkiewicz, Jasna Góra fortress, Swedish deluge, Second North War, 

Jasna Góra garrison. 
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O micie Kamieńca Podolskiego – ślady 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz miejsca 

literackich inspiracji Henryka Sienkiewicza 

O Henryku Sienkiewiczu, jego Trylogii oraz sposobie, w jaki to epokowe 

dzieło literackie powstawało, napisano już wiele
1
. Wielokrotnie analizowano też 

źródła historycznych inspiracji, z których korzystał pisarz
2
. Warto pamiętać, że 

dla pokoleń Polaków, którym najpierw przyszło żyć w zaborczej niewoli, a na-

stępnie odzyskiwać i utrwalać niepodległość Polski, powieści te stanowiły waż-

                                                 
1  Vide choćby: J. Krzyżanowski, W kręgu wielkich realistów, Kraków 1962 – rozdział zatytuło-

wany: Dzieje tekstu „Ogniem i mieczem”; idem, Twórczość Henryka Sienkiewicza, Warszawa 

1973; T. Bujnicki, Trylogia Sienkiewicza na tle tradycji polskiej powieści historycznej, Wro-

cław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1973; A. Wilkoń, O języku i stylu „Ogniem i mieczem” 

Henryka Sienkiewicza. Studia nad tekstem, Warszawa – Kraków 1976; M. Borzęcki, Słownik 

postaci „Ogniem i mieczem”, Wrocław 1999. 
2  Vide chociażby: „Trylogia” Henryka Sienkiewicza. Studia, szkice, polemiki, pod red. T. Jodeł-

ki, Warszawa 1962; „Trylogia” Henryka Sienkiewicza. Historia, dzieło, recepcja, pod red.  

L. Ludorowskiego, Warszawa 1978; T. Bujnicki, Sienkiewicz i historia. Studia, Warszawa 

1981; A. Tadus, Wokół międzywojennego sporu o historyczność „Ogniem i mieczem”, „Pa-

miętnik Literacki” 1985, z. 3; O. Górka, „Ogniem i mieczem” a rzeczywistość historyczna, 

Warszawa 1986; M. Kosman, „Ogniem i mieczem” – prawda a legenda, Poznań 1999; idem, 

„Ogniem i mieczem” między historią a artystyczną wizją przeszłości, „Życie i Myśl” 1999,  

nr 2; Epoka „Ogniem i mieczem” we współczesnych badaniach historycznych, zbiór studiów 

pod redakcją M. Nagielskiego, Warszawa 2000. Głos w tej kwestii zabierał również piszący te 

słowa – vide: A. Smoliński, Kamieniec Podolski – ślad potęgi dawnej Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów oraz miejsce literackich inspiracji Henryka Sienkiewicza. Dzieje i współczesność, 

„Wiadomości Historyczne. Czasopismo dla nauczycieli”, (Warszawa) 2009, R. 52, nr 3 (284); 

idem, Zbaraż i Kamieniec Podolski – ślady Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz miejsca li-

terackich inspiracji Henryka Sienkiewicza. Dzieje i współczesność, [w:] Sienkiewicz dzisiaj. 

Formy (nie)obecności, pod red. B. Burdzieja, E. Owczarz, Toruń 2010. 

http://dx.doi.org/10.16926/zh.2017.16.13
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ny czynnik ich patriotycznego wychowania i element świadomości narodowej,  

a także dość istotne źródło wiedzy o historii własnego kraju i narodu. Choć wie-

dza ta oparta była o liczne stereotypy i uproszczenia, to jednak stanowiła istotny 

składnik polskiej samoidentyfikacji. O takim właśnie znaczeniu Trylogii świad-

czyć mogą chociażby wspomnienia urodzonego pod Warszawą Polaka, który ja-

ko młody człowiek sporo czasu spędził na południu Rosji, a następnie jako żoł-

nierz Wojska Polskiego walczył w „wojnach o niepodległość i granice z lat 

1918–1921”. Napisał on bowiem:  

24 października 1908 przyszedł na świat chłopczyk, którego po długich a dojrzałych na-

mysłach postanowiono nazwać Michałem, a to na cześć Michała Wołodyjowskiego, bo-

hatera „Potopu” Henryka Sienkiewicza. „Trylogię” wówczas tatuś dopiero sprowadził  

z Warszawy, a czytaliśmy ją tak gorączkowo, że zapominaliśmy nawet o jedzeniu. Po 

przyjeździe z gimnazju [autor uczęszczał do rosyjskiego gimnazjum w Mariupolu – 

przyp. A.S.] pierwsza rzecz po zdjęciu tornistra – łapaliśmy za książkę z czarodziejską 

baśnią krwawiącą krwią z polskiego serca, brzmiącą radosnym hymnem polskiego zwy-

cięstwa i wyciskającą łzy czyste, najczystsze z oczu polskich dzieci na dalekiej obczyź-

nie. Doszło do tego, że „Trylogia” była zamykana na klucz i wydzielano nam codziennie 

parę rozdziałów, i to po zadowalającym wydaniu przed ojcem zadanych lekcji3. 

Następnie podczas pierwszowojennej epopei Legionów Polskich oraz  

w trakcie wspomnianych powyżej wojen z lat 1918–1921 niejeden żołnierz, po-

mimo „trudu i znoju”, obok innych pozycji nosił w tornistrze Trylogię i czytał 

ją, niekiedy na głos, w okopach, w przerwach pomiędzy walkami i marszami lub 

też na kwaterze
4
. Czasy takiego traktowania literatury pięknej dawno jednak już 

minęły i wydaje się, iż najbardziej obcymi współczesnemu czytelnikowi czę-

ściami Trylogii są powieści Ogniem i mieczem oraz Pan Wołodyjowski. Poza in-

nymi powodami wynikać to może zarówno z geograficznego oddalenia obszaru, 

na którym dzieje się ich akcja, jak i ze słabo już dzisiaj rozumianego kontekstu 

historycznego i kulturowego. Przełamania tej swoistej bariery ograniczającej 

możliwości poznawcze kolejnych pokoleń czytelników Ogniem i mieczem i Pa-

na Wołodyjowskiego nie ułatwia sytuacja polegająca na tym, iż ziemie te, które 

niegdyś stanowiły integralną część Korony, znajdują się dzisiaj poza obrębem 

państwa polskiego oraz poza polskim obszarem kulturowym.  

                                                 
3  J.K. Maciejewski, Zawadiaka. Dzienniki frontowe 1914–1920, wybór, opracowanie i redakcja 

A. Knyt, konsultacja historyczna, posłowie i przypisy J. Odziemkowski, Warszawa 2015, s. 31. 
4  Legionista Wacław Lipiński (Socha) w swoim dzienniku (idem, Szlakiem I Brygady. Dziennik 

żołnierski, Łomianki 2014, s. 67) pod datą 24 XII 1914 r. zapisał: „Piszę te słowa w okopie, 

opierając się o żółtą, trochę grób świeży przypominającą ścianę […]. Wiara poza tym na zmia-

nę strzela, śpiewa i czyta. Bowiem w Podegrodziu obrabowaliśmy doszczętnie jakąś bibliotekę 

szkolną i każdy napchał se do tornistrów lektury, od powiastek Teresy Jadwigi począwszy, na 

Słowackim i Wyspiańskim skończywszy. Gdy który ranny i zabity zostawi tornister, inni wyj-

mują stamtąd książki. Jest tego tak wiele, że wiatr się bawi białymi kartkami i przerzuca je do 

Moskali. Co te jełopy se pomyślą, gdy im «kawałek» Sienkiewicza czy Słowackiego wiatr za-

niesie?” Vide także ibidem, s. 180–181, 196, 224–225, 228, 232–233, 239, 256, 261–261, 264, 

282, 285, 287–288, 302, 369. 
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Kolejnym czynnikiem, który zapewne również wpłynął i nadal wpływa na 

ten niekorzystny stan rzeczy, są błędy w edukacji historycznej. W ich efekcie  

z ludzkiej świadomości, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, niemal całkowicie 

wyparta została pamięć długiego okresu wspólnych dziejów w ramach jednego 

państwa zwanego Rzecząpospolitą Obojga Narodów. Po stronie polskiej o fak-

tach z tym związanych, poza historykami i niektórymi osobami związanymi 

uczuciowo z tymi obszarami
5
, nie pamiętają już bowiem nawet pozostałości 

dawnych elit społecznych. Cóż dopiero mówić o tak zwanym „przeciętnym” Po-

laku czy też Ukraińcu. Oczywiście, jak zawsze, od tej smutnej reguły są jednak 

pewne, choć nieliczne, wyjątki.  

Przyczyny zaistnienia takiej sytuacji są bardzo złożone. Dość wspomnieć, że 

poza powodami politycznymi rodem z poprzedniej, „pojałtańskiej” rzeczywisto-

ści mamy również do czynienia ze zjawiskami znacznie świeższej daty, a będą-

cymi efektem wspomnianego już wcześniej błędnego nauczania historii. Powo-

duje to, że młode pokolenia bardzo słabo znają zarówno swoją własną historię, 

jak i dzieje najbliższych sąsiadów. Ponadto z reguły w ogóle jej nie rozumieją, 

co powoduje, iż praktycznie w żaden sposób nie identyfikują się z osiągnięciami 

pokoleń, które już odeszły z tego świata.  

Skutkiem tego jest fakt, iż powszechna pamięć o Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów i wszystkich pozytywnych zjawiskach, jakie się z nią wiązały, chyba 

już na zawsze odeszła w niebyt historii. Pozostały po niej tylko pustka w świa-

domości młodego pokolenia, wzajemne polsko-ukraińskie czy też jeszcze „pol-

sko-kozackie”
6
, oparte na wielu stereotypach, uprzedzenia oraz niszczejące ślady 

dawnej potęgi Rzeczypospolitej rozsiane po wielu miejscach współczesnej 

Ukrainy
7
. Siłą rzeczy Polaka w sposób szczególny winny interesować te z nich, 

które świadczą o niegdysiejszym związku tych ziem z Koroną. Dziś, gdy można 

swobodnie podróżować po niepodległej Ukrainie, warto wybrać się tam, aby 

„bez ognia i miecza” odbyć swoistą podróż sentymentalną do świata, który mi-

                                                 
5  Autor ma tutaj na myśli rodziny, których przodkowie urodzili się i wychowali na dawnych ko-

ronnych Kresach Południowo-Wschodnich, i w których świadomość tych faktów przekazywa-

na jest kolejnym pokoleniom. 
6  Wydaje się też, że w czasach nam współczesnych dominuje jednak kwestia „rzezi wołyńskiej” 

z lat 1943–1945. 
7  W przypadku większości współczesnych Ukraińców okres ten budzi praktycznie wyłącznie 

negatywne konotacje oparte o wiele jednostronnych i mało zobiektywizowanych ocen histo- 

rycznych, posługujących się wyłącznie czarno-białymi schematami ocen stosunków Rzeczy- 

pospolitej z Kozaczyzną zaporoską oraz dziejów tych obszarów wchodzących w skład 

współczesnej Ukrainy, które niegdyś przynależały do Rzeczypospolitej Obojga Narodów.  

Z historycznego obowiązku należy jednak zauważyć, iż w ostatnich latach na Ukrainie 

zaczynają się ukazywać opracowania naukowe, w których problemy te przedstawiane są  

w znacznie obiektywniejszy i o wiele pełniejszy sposób – vide choćby: В. Станіславський, 

Запорозька Січ та Річ Посполита 1686–1699, Київ 2004; П. Кулаковський, Чернігово- 

-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618–1648), Київ 2006. 
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nął i który nigdy już nie wróci, a który jednocześnie zachował jeszcze pewne, 

szybko jednak zanikające, ślady dawnego kolorytu wieloetnicznego oraz wielo-

kulturowego społeczeństwa.  

Warto też przypomnieć sobie, iż jest to świat, który niegdyś znalazł swoje 

barwne i niezwykle dynamiczne odzwierciedlenie na kartach dwóch części 

Sienkiewiczowskiej Trylogii, a mianowicie powieści Ogniem i mieczem oraz 

Pan Wołodyjowski; świat, który jednocześnie był jednym z czynników, jakie za-

inspirowały pisarza. 

Szczególne miejsce – zarówno w tym rzeczywistym, jak w literackim, stwo-

rzonym przez Henryka Sienkiewicza, świecie – zajmował i chyba nadal zajmuje 

Kamieniec Podolski
8
, miejsce niemal magiczne i jednocześnie nierozerwalnie 

związane z burzliwymi wojennymi dziejami Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Jest on obecny na kartach Pana Wołodyjowskiego, która to powieść, jak to już 

wspominano, przyczyniła się do powstania szeregu stereotypów dotyczących za-

równo samego Kamieńca, jak i polskiej historii tego okresu. Obszerny opis oblę-

żenia kamienieckiej fortecy z 1672 r. pojawia się jednak dopiero pod koniec po-

wieści, w jej rozdziale LIII, gdzie Sienkiewicz napisał:  

Następnego dnia przyjechał pod Kamieniec sam wezyr na czele licznego wojska spahi-

sów, janczarów i pospolitego ruszenia z Azji. Zrazu […] mniemano, że szturm przypuści, 

lecz jemu chodziło tylko o zlustrowanie murów. Przybyli z nim inżynierowie oglądali 

fortecę i nasypy ziemne. […] Dnia 16 sierpnia nadciągnął chan z ordą i Doroszeńko9 ze 

swymi Kozaki. […] Dnia 18 sierpnia poczęli nadciągać Turcy, a z nimi sam cesarz. Szli 

jako morze niezmierzone. […] Do wieczora Kamieniec był tak zamknięty, że chyba jed-

ne gołębie mogły się zeń wydostać. […]10.  

Natomiast w rozdziale LIV pisarz dodał:  

[…] powiedzcie mili, panu swemu, że po staremu będziem zamków i miasta bronić, póki 

nie zgorzejem, albo co pewniejsza, póki wy w tych skałach nie zgorzejecie. […] Lecz le-

dwie dzień zaczął szarzeć, a na wschodzie pokazał się różowy, bramowany złotem pas 

jutrzenki, gdy w obu zamkach uderzono na alarm. W mieście, kto spał, ten się rozbudził 

[…]. Szturm się gotuje! […] Naraz na całej […] długości ryknęły ciężkie działa tureckie, 

                                                 
8  Obecnie jest to Кам`янець-Подільський, czyli po polsku Kamieniec Podolski, nazwany tak  

w epoce rozbiorów przez Rosjan, zapewne dla odróżnienia od Kamieńca Litewskiego. W cza-

sach Rzeczypospolitej Obojga Narodów miasto nazywało się jednak Kamieńcem (Camencia, 

Camencium, Camenecum) – vide: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 

słowiańskich, t. 3, praca zbior. pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskie-

go, Warszawa 1882, s. 748. 
9  Był to żyjący w latach 1627–1698 ówczesny hetman kozacki Ukrainy Prawobrzeżnej Petro 

Doroszenko (Петро Дорошенко), który aktywnie współpracował z Turcją i Tatarami przeciw 

Rzeczypospolitej – szerzej o postaci tej vide choćby: Полководці Війська Запорозького. 

Історичні портети. Книга 1. Відповідальний редактор В. Смолій, Київ 1998; Українське 

козацтво. Малая енциклопелія. Видания друге, доповнене і перероблене. Керівник 

авторського колективу Ф.Г. Турченко, Київ 2006; Б. Сушинський, Всесвітня козацька 

енциклопедія XV – початку XXI столітя, Одеса 2007. 
10  H. Sienkiewicz, Pan Wołodyjowski, Warszawa 1968, s. 483–485.  
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odhuknęły im gromkim echem skały Smotrycza i stał się grzmot tak okropny i straszli-

wy, jakby w lamusie niebieskim zapaliły się wszystkie pioruny […]. Miasto i zamki od-

powiedziały potężnie. […] granat upadł daleko, nie blisko, bo aż na dach kaplicy luter-

skiej w starym zamku. Tam, że sklepienie było bardzo mocne, zniesiono amunicję, lecz 

pocisk przebił sklepienie i zapalił prochy. Huk potężny, silniejszy od grzmotu dział, 

wstrząsnął posadami obu zamków. Z blanków ozwały się głosy przerażenia […] Jakoż 

Turcy usłyszawszy wybuch wyobrazili sobie widocznie, że oba zamki muszą być zruj-

nowane, a obrońcy częścią zagrzebani w gruzach, częścią przejęci strachem. W tej myśli 

gotowali się do szturmu. Głupi! Nie wiedzieli, iż sama tylko kaplica luterska wyleciała  

w powietrze […]. Dobiegłszy do fosy poczęli ją zarzucać faszyną, worami bawełny, pę-

kami słomy i zarzucili w mgnieniu oka. […] Lecz, gdy pierwsze szeregi wstąpiły już na 

podściel, którą zarzucona była fosa […], oba wyczółki i łączące wydłużenie czołowe za-

świeciły długą błyskawicą płomienia; rozległ się grzmot dział, grzechotanie samopałów  

i muszkietów […]. Poniżej, na podwórzu zamkowym, widać było uśpione kupy żołnierzy 

[…]. Dalej rysowała się ściana głównej budowy zamkowej, od której padał czarny cień 

na połowę podwórza11. 

Dalszy opis oblężenia zawiera rozdział LV:  

Grzmot dział wstrząsnął zaraz po ‘kindii’ zamkami i miastem. Już Turcy wyryli fosę 

wzdłuż zamku na pięćset łokci długą, w jednym miejscu zaś już się przy samym murze  

w głąb dobywali. Z fosy owej szedł na mury nieustanny ogień janczarek. […] Do wie-

czora spostrzegli przywódcy, że trzymać się dłużej niepodobna, zwłaszcza, że i miny 

mogły już lada chwila wybuchnąć. W nocy więc zeszli się rotmistrzowie […] i do rana 

przenoszono […] wszystkie armaty, prochy i zapasy żywności na stary zamek. Ten, iż na 

opoce był fundowany, dłużej mógł wytrzymać, a zwłaszcza trudniej było pod niego się 

podkopać. […] Opuszczając jednak nowy zamek, podłożono silne miny pod oba wyczół-

ki i front. Miny wybuchły z wielkim hukiem około południa […]. Natomiast oba wy-

czółki, front i główna część nowego zamku utworzyły jeden olbrzymi wał gruzów12. 

W innym miejscu pisarz wspomniał również Bramę Ruską, pisząc:  

[…] macieli w zamku takowe obrony, byście i w tył od Ruskiej bramy bili. Gdyby bo-

wiem (uchowaj Boże!) Turcy tamę przerwali, to się do bramy dostaną. […] Mina pod 

główną bramą starego zamku wybuchła […]. Leciały cegły, kamienie, wstała kurzawa  

i dym. […] Turcy też sypnęli się zaraz do wyłomu […]13. 

W powieści znalazł się też opis oblężenia miasta:  

[…] wszyscy zwrócili oczy i uwagę na miasto, na które leciały całe stada płomienistego 

ptactwa. […] Naraz krwawa łuna rozdarła w kilku miejscach ciemności. Płonął kościół 

św. Katarzyny, cerkiew św. Jura w dzielnicy ruskiej, a wkrótce zapłonęła i katedra or-

miańska, która zresztą zapalona została jeszcze w dzień, obecnie zaś rozgorzała tylko 

pod granatami na nowo. […] Od katedry zajęły się ormiańskie składy kosztownych towa-

rów, zbudowane na rynku do tej narodowości należącym. Płonęły tam bogactwa wielkie 

w złocie, srebrze, dywanach, skórach i drogich materiach. […] miasta niepodobna było 

wziąć nie zdobywszy pierwej zamku […]14. 

                                                 
11  Ibidem, s. 491–492, 495–496, 499. 
12  Ibidem, s. 502. 
13  Ibidem, s. 506. 
14  Ibidem, s. 509–510. 
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Natomiast w kolejnym, a mianowicie LVI, rozdziale Henryk Sienkiewicz, 

opisując ostateczny szturm zamku oraz jego kapitulację, wymienił jeszcze jeden 

obiekt fortyfikacyjny znajdujący się w Kamieńcu, a mianowicie Bramę Polską 

(inaczej Lacką), oraz wspomniał o położeniu samego zamku:  

[…] nastał […] dzień 26 sierpnia […]. Na szańce janczarowie pozaciągali nowe działa; 

prócz tego nieprzeliczone ich tłumy pokryły nowy zamek chroniąc się w jego fosach  

i gruzach, aby być w gotowości do ręcznego ataku. […] Nagle stało się coś dziwnego. 

Oto wszystkie działa tureckie zamilkły od razu, jakby kto nożem uciął. […] Zeszedłszy 

na dół, siedli w czółno, którym aż do Lackiej15 bramy mieli dojechać. W nizinie leżącej 

między opokami wzdłuż rzeki zaczęli się już pokazywać janczarowie. Z miasta napływa-

ły coraz większe fale ludu i zajęły plac naprzeciw starego mostu16. 

Kamieniec, najdalej na południowy wschód wysunięte miasto dawnej Koro-

ny, w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów był stolicą województwa po-

dolskiego. Zarówno miasto, jak i zamek położone są po obu stronach przepaści-

stego jaru rzeki Smotrycz, a więc w miejscu z natury obronnym. Stara histo-

ryczna część miasta leży bowiem na skalistym, stożkowatym płaskowyżu o po-

wierzchni 120 ha i wznoszącym się od 30 do 50 m ponad poziom rzeki, która 

otacza go ze wszystkich stron. Podążając w kierunku Dniestru i dalej z jego bie-

giem do Morza Czarnego, Smotrycz utworzyła w tym miejscu zadziwiającą 

czterokilometrową pętlę, opasując Kamieniec głębokim jarem. Wody tej rzeki 

wypłukały bowiem miękkie osady spośród twardych skał, tworząc na jej brze-

gach niemal pionowe urwiska. U wylotu tego płaskowyżu, tam, gdzie Smotrycz 

wraca po opłynięciu całego miasta, na oddzielonej od niego skale zbudowano 

zamek strzegący jedynego wygodnego do niego dostępu
17

. Stąd też w dawnych 

                                                 
15  Czyli polskiej. 
16  H. Sienkiewicz, Pan Wołodyjowski…, s. 520, 522, 525. 
17  Według opisu Jana Długosza: „[…] Kamieniec, na kształt korony zewsząd mający zamiast mu-

rów i obwarowań – skałę wysoką, twardą i stromą. Niemała rzeka Seret [w rzeczywistości 

Smotrycz – przyp. A.S.] ze wszystkich stron miasto to opasuje i opływa, rozlewając się nieco  

w miejscu, gdzie wokół miasta płynie. Tak z natury samej ukształtowany rzadkim i niespotyka-

nym położeniem, że widok jego wprawia wszystkich w podziw, zewsząd otoczony stromymi 

skałami, nie wałem ani fosą, jak inne miasta, lecz głębokimi przepaściami, które napełniają 

obawą spoglądającego, obwarowany, jak gdyby wałem przez inne skały dokoła, niby ukryty za 

wałem naturalnym, tak iż nikt nie domniemywa, że tu jest miasto, dopóty, dopóki do samego 

miasta nie wejdzie. Jeden tylko do miasta istnieje dostęp z zamku i od strony południowej, 

przecie też o spadzistym wjeździe. Znaczny biskupim dostojeństwem i swą wyniosłością, zam-

kiem też wznoszącym się ponad miastem, bogaty w miód, wosk i bydło” – cyt. za: Polska Jana 

Długosza, red. H. Samsonowicz, Warszawa 1984, s. 31. Podobnego zdania był również  

A. Gwagnin, Włoch na służbie polskiej, który pod koniec XVI w. napisał: „Kamieniec, miasto 

przy multańskiej granicy, prawie snadź boską ręką między twardymi i opoczystymi skałami 

zbudowane leżące, bramy tylko dwie ma, zamek też naturą i obroną samego placu nad podziw 

obronny, skałą zewsząd okrążony, który wespół z miastem rzeka Smotrycz opływa i wał bardzo 

głęboki z natury wyrobiony obtacza. Zamek sam murem, strzelbą i basztami dobrze opatrzony, 

a miasto skała kamienna niedostępne i niedobyte czyni, która je tak okrąża, że domy choć są 
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wiekach twierdza kamieniecka, zwana często Urbs Antemurale Christianitatis, 

wzbudzała nieukrywany podziw wszystkich odwiedzających to miejsce, zarów-

no Polaków, jak i większości cudzoziemców
18

. 

Ci ostatni zauważali jednak także pewne niedostatki tej fortecy. Jednym  

z nich był niemiecki podróżnik i „łowca przygód” Ulryk Werdum, który w la-

tach 1670–1672 incognito podróżował po Rzeczypospolitej, towarzysząc agen-

towi francuskiemu Jeanowi de Courthonne, opatowi Paulmiers. W swoim 

Dzienniku… Werdum zanotował: 

Dnia 30 lipca [1671 r. – przyp. A.S.] posunął się obóz o ćwierć mili dalej przez bardzo 

żyzne ziemie do Kamieńca Podolskiego. […] Leży na skale otoczonej naokół rzeką Smo-

trycz, tylko że na południowo-zachodnim końcu skała ta łączyła się z drugą, na której 

stoi twierdza. Przez tę odnogę skały wykuto kanał, tak że teraz rzekę przeprowadzono 

naokoło. […] Ponad wspomnianym kanałem wznosi się sklepiony łuk z ciężkich, pięknie 

wyrobionych płyt kamiennych, a w górze ponad tym sklepieniem prowadzi jeszcze od 

miasta do twierdzy osiem innych sklepionych łuków, na których spoczywają mosty od 

jednej skały do drugiej. Środkowy łuk z tych ośmiu ma nadzwyczajną wysokość. Aż 

ciemno robi się przed oczyma, kiedy się patrzy z tego mostu w dół na rzekę. Zamek ze 

wschodu, z południa i północy ma naturalną warowność w stromości i wysokości skał, na 

których się wznosi, prócz tego zaś jest z boków silnie ufortyfikowany murami i wieżami. 

Bok zachodni leży przy wielkiej, wysokiej równinie. Tutaj obwarowano go wprawdzie 

podług dzisiejszego sposobu [mowa o tzw. Nowym Zamku – przyp. A.S.] fosami, wała-

mi i innymi ziemnymi robotami, lecz fortyfikacje te są źle założone i niedługo dałyby się 

bronić, gdyby je zaatakowano według reguł sztuki [oblężniczej – przyp. A.S.]19. Zajęty 

zamek dominuje nad miastem. Twierdza ta zatem prędzej osłabia, niż wzmacnia miasto. 

Zresztą miasto to ma z natury niezwykle warowną pozycję, zważywszy, że je wspomnia-

na rzeka Smotrycz otacza ze wszystkich stron i że po obu brzegach, tak wewnątrz, jak 

zewnątrz bronią do niego przystępu skały tak strome i wysokie jakby mury, tak że nie 

potrzeba mu niezwykłych fortyfikacji, jeśli tylko stosownie się zaopatrzy trzy lub cztery 

stoki, nieco mniej strome. Teraz jednak wszystko leżało opustoszałe i niezabezpieczone20. 

                                                 
wysokie, przedsię jednak ledwie ich wierzchy przed nią widać. Częstokroć od tego miejsca 

Turcy, Tatarowie i Wołochowie, po kilka lat tam leżawszy [oczywista przesada – przyp. A.S.]  

z wielką porażką i sromotą nazad odciągać musieli” – cyt. za: P. Borek, Ukraina w staropol-

skich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, fortece, tradycja, Kraków 2001, s. 158. Szerzej 

vide. także: R. Umiastowski, Terytorium Polski pod względem wojskowym, Warszawa 1921;  

J. Bogdanowski, Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte, 

Warszawa – Kraków 1996. 
18  Inne określenia miasta i twierdzy, które można napotkać w literaturze, to: „kamienne miasto”, 

„perła na kamieniu” lub też „baszta ręką Boga zbudowana”, „brama do Polski”, „złoty klucz do 

granic Rzeczypospolitej” albo „orle gniazdo”. Z racji swojego strategicznego i handlowego 

znaczenia oraz z powodu jego historii już w okresie staropolskim miasto to było powszechnie 

obecne w kaznodziejstwie, literaturze oraz pamiętnikarstwie jako symbol panowania Rzeczy-

pospolitej nad południowo-wschodnimi kresami oraz jako symbol jej siły i potęgi militarnej – 

vide choćby: P. Borek, Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, for-

tece, tradycja… 
19  Tak też, niestety, stało się podczas tureckiego oblężenia w sierpniu 1672 r. 
20  U. Werdum, Dziennik podróży 1670–1672. Dziennik wyprawy polowej 1671, wstęp, opracowa-

nie i indeksy D. Milewski, przekład D. Urbonaitė, Wilanów 2012, s. 126–127. 
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Poza swoim znaczeniem strategicznym
21

 Kamieniec był również sporym 

miastem leżącym na ważnym szlaku handlowym biegnącym z Krakowa przez 

Lwów na Wołoszczyznę i do portów czarnomorskich na Krymie, poprzez które 

posiadał kontakty z Turcją, a nawet z Persją. Handlowano również z Węgrami, 

skąd przywożono wino, wosk i srebro. Natomiast z Wołoszczyzny bydło, owce  

i wełnę. Kamieniec posiadał też prawo składu oraz liczne swobody celne. Dlate-

go też szybko stał się bogatym ośrodkiem handlowym i rzemieślniczym pośred-

niczącym w kontaktach pomiędzy Wschodem i Zachodem
22

. W wyniku tego  

w 1570 r. na jego terenie znajdowało się 614 drewnianych oraz 30 jedno- i dwu-

piętrowych budynków murowanych, w których mieszkało ponad 3000 miesz-

czan
23

. Tymczasem w powszechnej świadomości miasto to funkcjonuje wyłącz-

nie jako twierdza, a więc niemal w całkowitym oderwaniu od swych rzeczywi-

stych funkcji ekonomicznych i społecznych.  

Wojska tureckie pod miastem i twierdzą pojawiły się po raz pierwszy już  

w 1621 r. Jednak do najważniejszego w dziejach twierdzy oblężenia, które na 

dodatek, głównie dzięki Sienkiewiczowi i jego Trylogii, obrosło wieloma mitami 

i stereotypami, doszło w 1672 r. Rozpoczęło się ono 14 sierpnia, kiedy pod za-

mek i miasto dotarła wielka, bo obliczana na 150 000 ludzi, dobrze zorganizo-

wana
24

 armia turecka, dowodzona przez sułtana Mehmeta IV. Siły obrońców 

wynosiły natomiast wtenczas jedynie około 2000 żołnierzy, z czego zaledwie 

200 ludzi z jej stałego garnizonu. Załoga twierdzy była więc zbyt słaba i niedo-

statecznie zaopatrzona w artylerię, amunicję oraz w żywność
25

. Brakowało jej 

                                                 
21  Stąd też w wydanym w 1632 r. dziele Szymona Starowolskiego (Polska albo opisanie położenia 

Królestwa Polskiego. Z języka łacińskiego przełożył, wstępem i komentarzami opatrzył A. Piska-

dło, Kraków 1976, s. 95) napisał on: „Kamieniec, miasto z zamkiem silnie obwarowanym tak  

z natury miejsca, jak i sztuką rąk ludzkich, oddalony od Lwowa dobrych mil trzydzieści […]. I ma 

sam dwu biskupów, jednego dla katolików, a drugiego dla Ormian, lud ten bowiem, dla własnej 

korzyści najchętniej w Królestwie Polskim przebywa i towary do nas rozmaite sprowadza, częścią 

z Persji, częścią z państwa tureckiego, szczególnie zaś konie szlachetne. Mają też tutaj Ormianie, 

tak jak i po innych miastach Rusi, znaczniejszych urzędników, czyli starszych rodu, którzy wier-

ność królowi i miasta zwierzchnikowi w imieniu wszystkich uroczyście przyrzekają i za występki 

ludziom swoim sami wymierzają kary. Również Towarzystwo Jezusowe ma tutaj swoje kole-

gium, kształcące młodzież w różnych naukach”. Vide także: S.S. Nicieja, Twierdze kresowe Rze-

czypospolitej. Historia, legendy, biografie, Warszawa 2006, s. 73.  
22  Szerzej: A. Dziubiński, Drogi handlowe polsko-tureckie, „Przegląd Historyczny” 1965, t. 53,  

z. 2; idem, Na szlakach Orientu. Handel między Polską a imperium osmańskim w XVI–XVIII 

wieku, Wrocław 1998; J. Motylewicz, Wymiana towarowa w rejonie środkowego biegu Dnie-

stru w połowie XVIII wieku w świetle rejestru komory celnej w Kamieńcu Podolskim, [w:] Ka-

mieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 1, pod red. F. Kiryka, Kraków 2000. 
23  Vide również: A.J. Rolle, Zameczki podolskie na Kresach Multańskich, t. 1: Kamieniec nad 

Smotryczem, Warszawa 1880, s. 122. 
24  „Taki porządek miał ten bisurmanin. Wątpię, by go miał który chrześcijanin” – cyt za: S. Ma-

kowiecki, Relacyja Kamieńca wziętego przez Turków w roku 1672, opracował P. Borek, Kra-

ków 2008, s. 116. Vide także ibidem, s. 115–117. 
25  Szerzej vide choćby: K. Górski, Historya artyleryi polskiej, Warszawa 1902, s. 305 i następne. 

Vide także S. Makowiecki, op. cit., s. 45–46. 



 O micie Kamieńca Podolskiego… 193 

też odpowiednio wyszkolonych artylerzystów do obsługi dział, których było po-

noć zaledwie czterech. Wojska tureckie, wspomagane przez inżynierów i artyle-

rzystów pochodzących z zachodniej Europy i z Węgier, wykorzystując silną, bo 

liczącą ponad 100 dział, i bardzo skuteczną artylerię oraz nowoczesne metody 

oblężnicze, w przeciągu zaledwie dwóch tygodni doprowadziły do jej kapitula-

cji, która nastąpiła 27 sierpnia 1672 r.  

Należy też zauważyć, że możliwości obrońców w znaczący sposób zmniej-

szyła błędna decyzja o opuszczeniu Nowego Zamku, co nastąpiło 25 sierpnia. Po 

zajęciu jego umocnień ziemnych, które górowały nad resztą twierdzy, artyleria 

wroga uzyskała możliwość efektywnego ostrzału zarówno Nowego Zamku, jak  

i mostu oraz miasta. Spowodowało to brak możliwości długotrwałej obrony Sta-

rego Zamku, którego nie można było bronić przed działaniami oblężniczymi 

prowadzonymi w nowoczesny sposób z szerokim wykorzystaniem broni palnej, 

głównie artylerii oraz podkopów minerskich. Tymczasem bez Starego Zamku 

nie była możliwa obrona bram miejskich, a więc bezpośrednich podejść do mia-

sta
26

. Jednym z odpowiedzialnych za ten fatalny błąd był pułkownik Jerzy Wo-

łodyjowski, który mimo to – dzięki Sienkiewiczowi – dla wielu pokoleń Pola-

ków żyjących w zaborczej niewoli pozostawał bohaterem i czołową postacią 

obrony twierdzy – „Hektorem kamienieckim”
27

. Wycofująca się po kapitulacji 

polska załoga wysadziła część murów zamkowych
28

. Być może, wbrew literac-

kiej wizji tego oblężenia, wybuch prochów był niezamierzony, a jedną z wielu 

jego przypadkowych ofiar był Wołodyjowski, który w ten sposób, przede 

wszystkim jako powieściowa postać, na wiele pokoleń trafił do panteonu naro-

dowych bohaterów
29

.  

Najciekawszym i chyba najwartościowszym obecnie zabytkiem, który na 

dodatek znalazł się na kartach Sienkiewiczowskiego Pana Wołodyjowskiego, 

jest kamieniecki zespół fortyfikacyjny, zwany „fortecą”. Jej początki sięgają 

XIV w., jednak w następnych wiekach była systematycznie rozbudowywana  

i modernizowana. Obecny kształt Starego Zamku jest efektem prac Joba Bretfu-

sa
30

, nadwornego architekta króla Zygmunta Starego, częściowo sfinansowanych 

przez papieży Juliusza II i Leona X. Znaczące środki na przebudowę zamku 

przeznaczył także sejm polski. Podwyższono wówczas mur na całym jego ob-

                                                 
26  S. Makowiecki, op. cit., s. 117, 119–123, 127, 129, 136, 138–139. 
27  Także dla współczesnych Polaków mieszkających w Kamieńcu Podolskim i jego okolicach li-

teracka postać pułkownika Wołodyjowskiego pozostaje głównym bohaterem tureckiego oblę-

żenia z 1672 r. Ta stereotypowa wizja historii jest tak silna, że w latach dziewięćdziesiątych 

XX w. na placu przed katedrą pod wezwaniem św. Piotra i Pawła postawiono mu pomnik. Poza 

tym ponoć w kolejne rocznice końca oblężenia i śmierci pułkownika zamawiane są msze święte 

za spokój jego duszy. 
28  S. Makowiecki, op. cit., s. 122, 154–163. 
29  Ibidem, s. 157. 
30  W literaturze osoba ta występuje także niekiedy jako Job Pretfus lub też Job Praet. Ponadto 

pracami tymi kierował również bliżej nieznany Włoch, niejaki Camillus. 
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wodzie i założono nowe ganki strzeleckie, a dotychczasowy drewniany most 

prowadzący do bramy miejskiej zamieniono na murowany. Ponadto, w celu za-

bezpieczenia wjazdu, od strony zachodniej wybudowano obszerny, kolisty bar-

bakan. Jednocześnie zmodernizowano siedem starych baszt, dostosowując je do 

użycia broni palnej, oraz dobudowano kolejnych pięć wież. W wyniku tych 

zmian zamek otrzymał kształt nieregularnego czworoboku. Obszerny dziedzi-

niec otaczają mury, w których od XVI w. było 12 baszt. Do naszych czasów za-

chowało się jednak tylko osiem z nich, a po kolejnych czterech pozostały jedy-

nie fundamenty. 

Od strony miasta wznosi się Nowa Wschodnia Baszta zbudowana w 1544 r.,  

w miejscu stojącej tam wcześniej spalonej Baszty Czarnej. W jej wnętrzu znajduje 

się studnia o głębokości 36 m, z zachowanym mechanizmem kołowrotu do czerpania 

wody. W trzeciej kondygnacji tej baszty zachowały się gotyckie okna ostrołukowe. 

Pierwszą wieżą stojącą od strony północnej jest Baszta Lanckorońska pocho-

dząca z przełomu XIV i XV w. Jednak jej stożkowe zwieńczenie i krenelaż na 

wspornikach są dziełem Turków, którzy po zdobyciu Kamieńca przeprowadzili 

wspomniany już wcześniej remont uszkodzonych podczas oblężenia obiektów. Na 

wschodniej elewacji tej wieży, pod oknem, znajduje się płyta z herbem Lanc-

korońskich. Ponadto na ścianach zachowały się fragmenty malowanych tynków.  

Nieco dalej stoi wieża zwana Basztą Komendancką, a za nią potężna Baszta 

Różanka, którą zbudowano w 1505 r. za pieniądze ówczesnego biskupa kujaw-

skiego Krzesława z Kurozwęk. W 1790 r. wzmocniono ją wysoką przyporą. Jest 

to budowla czterokondygnacyjna, postawiona na planie koła i zwieńczona kre-

nelażem. W latach osiemdziesiątych XX w. w jej pobliżu odkryto pozostałości 

mostu i dawnej Bramy Polnej, łączącej niegdyś Stary i Nowy Zamek. 

Najbliżej brzegu jaru Smotrycza stoi pochodząca z XV w. i osadzona na litej 

skale Baszta Wodna, w której pierwotnie znajdowały się urządzenia pompujące 

wodę z rzeki do zamku. Natomiast od strony zachodniej znajdują się resztki Ma-

łej Baszty, w której niegdyś mieściły się magazyny prochowe
31

, oraz Nowa Za-

chodnia Baszta, zbudowana dopiero w XVIII w. Ta ostatnia łączy się z leżącą po 

wewnętrznej stronie murów Basztą Denną
32

, której ściany mają grubość od 2 do 

4 m. U jej podstawy zachowały się pozostałości najstarszych murów pochodzą-

cych jeszcze z XII w. W 1575 r. w baszcie tej starosta kamieniecki Mikołaj 

Brzeski urządził kaplicę zamkową pod wezwaniem św. Michała Archanioła. 

W południowej części murów wznosi się pochodząca z początku XVI w. 

Baszta Lacka
33

, zwana też inaczej, od imienia jej fundatora arcybiskupa gnieź-

                                                 
31  Dnia 20 VIII 1672 r., wskutek skutecznego ostrzału tureckich moździerzy, basztę tę, w której 

mieściła się zamkowa „kaplica luterska”, zniszczył wybuch zgromadzonej tam amunicji artyle-

ryjskiej i prochów – vide choćby: S. Makowiecki, op. cit., s. 113. 
32  Zwana też inaczej Basztą Dzienną. Podczas oblężenia w 1672 r. została ona wysadzona przez 

Turków poprzez podłożenie pod jej ściany miny – vide: ibidem, s. 131.  
33  Zwana też Basztą Białą. 
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nieńskiego i prymasa Polski Jana Łaskiego, Basztą Łaskiego. Ma ona cylin-

dryczny kształt i cztery kondygnacje.  

Następną w kolejności jest okrągła i pięciokondygnacyjna, wzniesiona 

wprost na litej skale, Baszta Tęczyńskiego. Ma ona artyleryjskie strzelnice klu-

czowe oraz okrągłe, a także zachowany gotycki portal. 

Za nią stoi Baszta Kołpak ufundowana przez biskupa kamienieckiego Jakuba 

Buczackiego. Ta zbudowana na planie koła i pięciokondygnacyjna budowla wy-

staje poza linię murów zamkowych. 

Jako ostatnią w linii murów, w latach 1503–1515, postawiono Basztę Papie-

ską. Jest ona najwyższa spośród wszystkich pozostałych, gdyż mierzy 28 m wy-

sokości. Wzniesiono ją na polecenie i za pieniądze wspomnianego już wcześniej 

papieża Juliusza II z sum przeznaczonych na świętopietrze. O faktach tych przy-

pomina kartusz z tiarą papieską oraz nazwa tego obiektu. 

Gwałtowny rozwój artylerii, który nastąpił w XVI i XVII w., oraz zmiany  

w sztuce oblężniczej
34

 spowodowały konieczność wybudowania nowych forty-

fikacji, czyli tak zwanego Nowego Zamku. Powstał on w 1621 r. na mocy od-

powiedniej uchwały sejmu z roku poprzedniego, który przeznaczył na tę inwe-

stycję potrzebne środki finansowe. Była to twierdza zaprojektowana przez Teo-

fila Schomberga, niemieckiego inżyniera pozostającego na służbie u króla Zyg-

munta III Wazy. Zbudowano ją na planie trapezu przylegającego od zachodu do 

Starego Zamku. Te nowe umocnienia miały postać szańców ziemnych z suchą 

fosą. Ich kamienne olicowania w większości nie zachowały się, przez co wały 

Nowego Zamku popadły w ruinę. Zadaniem tego wielkiego ziemnego bastionu 

była ochrona zachodniej strony Starego Zamku, głównie przed ogniem artyleryj-

skim. Z tego bowiem kierunku forteca nie posiadała żadnych naturalnych zabez-

pieczeń, co powodowało, iż był to najbardziej prawdopodobny odcinek ataków 

potencjalnego przeciwnika. 

W XVIII w. podjęto kolejne prace modernizacyjne. Początkowo, w latach 

1710–1725, kierował nimi służący w korpusie artylerii wojsk koronnych w stop-

niu podpułkownika angielski inżynier wojskowy Andrzej Glower
35

. Zbudowano 

wtenczas nowe stanowiska dla artylerii, pogłębiono fosę i wzmocniono fortyfi-

kacje. Następny etap tych prac miał miejsce w latach 1740–1761, a kierował ni-

mi szwedzki inżynier i jednocześnie generał major artylerii wojsk koronnych 

                                                 
34  Szerzej o tych kwestiach vide choćby: H. Delbrück, Nowożytna sztuka wojenna, przekład  

M. Młynarz, Oświęcim 2016; A.W. Alexandrowicz, Rozwój historyczny fortyfikacji w zarysie, 

Toruń 1924; A. Kiersnowski, Historia rozwoju artylerji z atlasem rysunków sprzętu i danych 

liczbowych, Toruń 1925. 
35  Właściwie był to Archibald Glover de Glaydeny, który w 1726 r. otrzymał polski indygenat, 

własny herb oraz urząd stolnika inflanckiego. Zmarł w 1738 r. w Kamieńcu Podolskim – ob-

szerniej o tej postaci oraz o jej długoletniej służbie w wojskach koronnych armii Rzeczypospo-

litej Obojga Narodów vide: M. Wagner, Słownik biograficzny oficerów polskich drugiej połowy 

XVII wieku, t. 1, Oświęcim 2013, s. 99–100. 
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Chrystian Dahlke, który pełnił wówczas funkcję wicekomendanta Kamieńca
36

. Za-

projektował on nowy dziedziniec południowy. Wyremontowano też dawne fortyfi-

kacje. Dalsze prace renowacyjne oraz modernizacyjne w latach 1768–1791 prowa-

dził wspomniany już wcześniej generał Jan de Witte oraz podpułkownik korpusu in-

żynierów koronnych Stanisław Zawadzki
37

, który w Nowym Zamku wybudował 

podziemia i kazamaty, których zaledwie resztki pozostały do naszych czasów, gdyż 

w 1876 r. większość z nich została rozebrana przez Rosjan. Poza tym w latach 

1782–1787 na terenie miasta postawiono dość nowoczesne, jak na ówczesne czasy, 

koszary
38

. Niestety, wszystkie te ograniczone modernizacje jedynie w niewielkim 

zakresie poprawiały walory obronne kamienieckiej twierdzy. 

Obok kamienieckich zamków (Starego i Nowego) oraz bastionu miejskiego 

broniącego dostępu do mostu od strony rynku ormiańskiego kolejne obiekty, 

które znalazły się na kartach Pana Wołodyjowskiego, to dwie bramy miejskie,  

a mianowicie Brama Polska i Brama Ruska. Pierwsza z nich, zwana także Lac-

ką, została wzniesiona na początku XVI w. nad Smotryczem po północnej stro-

nie miasta. Była ona wyposażona w urządzenia spiętrzające wody rzeki, aby  

w razie konieczności można było jej jar zalać wodą. Pierwotnie budowla składa-

ła się z pięciu baszt połączonych ze sobą murami oraz mostem. Obecnie jednak 

zespół bramny tworzą jedynie trzy wieże, barbakan oraz mury obronne. Pierw-

sza z wież powstała już w XV w. na starszych fundamentach. Jest to czterokon-

dygnacyjna budowla zaopatrzona w przejazd oraz w 16 strzelnic umieszczonych 

w trzeciej i czwartej kondygnacji. Od południa przylega do niej wspomniany 

barbakan, który dawniej z obu stron zamykały dwuskrzydłowe bramy. Obok 

ciągną się wykute w skale kazamaty ze strzelnicami, połączone z barbakanem 

specjalnym przejściem. Druga, dwukondygnacyjna i murowana z kamienia wie-

ża, przykryta wysokim gontowym dachem, również pochodzi z XV w. W pierw-

szej kondygnacji znajdują się dwie strzelnice dla armat i dwie dla broni ręcznej. 

Kolejna, trzecia, dwukondygnacyjna baszta została odrestaurowana w 1978 r. 

Jest ona usytuowana na skale o wysokości 12 m przylegającej do barbakanu.  

W obydwu kondygnacjach posiada otwory strzelnicze. Zachowało się też pierw-

sze wysokie na 5 m piętro dawnej Baszty Przybrzeżnej.  

                                                 
36  Był to oficer, który pochodził ze starej szwedzkiej rodziny przybyłej do Polski w czasach króla 

Zygmunta III Wazy i od tego też czasu służącej w wojskach koronnych – szerzej vide: M. Ma-

chynia, Cz. Srzednicki, Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777–1794. Spisy, t. 1: 

Oficerowie Wojska Koronnego 1777–1794. Spisy, cz. 3: Piechota, Kraków 1998, s. 239. 
37  Oficer ten był wybitnym i bardzo dobrze wykształconym architektem oraz budowniczym – sze-

rzej vide: M. Machynia, Cz. Srzednicki, Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777–

1794. Spisy, t. 1: Oficerowie Wojska Koronnego 1777–1794. Spisy, cz. 2: Artyleria i wojska in-

żynierskie, Kraków 1999, s. 74, 83. 
38  Na temat tego obiektu i jego ciekawej historii, poza częścią wcześniej oraz dalej cytowanej lite-

ratury, vide także: R. Mączyński, Spór Hilarego Szpilowskiego ze Stanisławem Zawadzkim  

o zasady sztuki architektonicznej przy wznoszeniu koszar w Kamieńcu Podolskim, „Sztuka  

i Kultura”, (Toruń) 2014, t. 2.  
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Od strony południowej dostępu do miasta broniła Brama Ruska wzniesiona 

w XV i XVI w. Zmodernizowano ją w 1776 r. za czasów króla Stanisława Au-

gusta, o czym świadczy stosunkowo dobrze zachowany piękny polski orzeł  

z herbem Poniatowskich Ciołek
39

 na piersi, umieszczony nad przejazdem od 

wewnętrznej strony bramy. Do dnia dzisiejszego z należącego do niej systemu 

umocnień zachowało się pięć baszt – z pierwotnych ośmiu, barbakan, forty, mur 

o długości 230 m oraz potężna tama umożliwiająca niegdyś, w razie potrzeby, 

zalanie jaru Smotrycza wodą. Okrągła dwukondygnacyjna pochodząca z XV w. 

wieża strażnicza stoi na wysokiej na 12 m skale. Na obu kondygnacjach znajdują 

się strzelnice z łukowatymi nadprożami. Barbakan posiada kwadratowy dziedzi-

niec oraz bramę. Od zachodu łączy się z murem obronnym, a od południa  

z basztą bramną, do której wiedzie przejście znajdujące się na wysokości drugiej 

kondygnacji. Baszta ta jest prostokątna, z kamiennymi szczytami na dwóch ele-

wacjach. Północna olicowana została płytami z białego kamienia. W dolnej czę-

ści wieży jest przejazd z kolebkowym sklepieniem. Podczas przebudowy tego 

obiektu, która miała miejsce w XIX w., otwory strzelnicze przerobiono na okna. 

Bliżej rzeki stoi kwadratowa, w górnej części okrągła, pięciokondygnacyjna 

Baszta Przybrzeżna. Zaopatrzono ją w strzelnice oraz okna. Obie te baszty połą-

czone są sklepionymi kazamatami. Natomiast od północy rozciąga się pas mu-

rów obronnych postawionych tam pomiędzy XV a XVIII w. i uzbrojonych  

w strzelnice dla broni palnej. Na początku XIX w. cały ten obiekt stracił jednak 

swe znaczenie obronne, co spowodowało, iż przekształcono go na magazyny. 

Zmiana ta w sporym stopniu przyczyniła się do jego późniejszej dewastacji.  

Tak w czasach świetności, w tym również podczas słynnego tureckiego ob-

lężenia z 1672 r., przedstawiała się część fortyfikacji miasta Kamieńca, a także 

całej kamienieckiej twierdzy. W takiej postaci, jak to opisano powyżej, znalazły 

się na kartach Pana Wołodyjowskiego i w takim też stanie dotrwały one do cza-

sów nam współczesnych
40

. 

                                                 
39  Vide także: Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, pod red.  

W. Drelicharza, t. 4: Kamieniec Podolski, oprac. P. Rabiej, Kraków 2009, s. 69. 
40  Szerzej na temat zabytków Kamieńca Podolskigo, oprócz części wcześniej cytowanej 

literatury, vide także: Памятники градостроительства и архитектуры Украинской 

СССР. Том 4. Сумская область, Тернопольская область, Харьковская область, 

Херсонская область, Хмельницкая область, Черкасская область, Черниговская область, 

Черновицкая область. Коллегияльная работа под редакцей Г.Н. Логвина, Киев 1986;  

О. Завальнюк, О. Комарницкий, Кам’янець-Полільський. Історико-популярний нарис, 

Кам’янець-Подільський 2001; Л. Станіславська, В. Жигайло – фотографії, Кам’янець- 

-Подільський, Кам’янець-Подільський – bez roku wydania; J. Kolbuszewski, A to polska 

właśnie. Kresy, Wrocław 2005, a także: A. Smoliński, Bez „ognia i miecza”. Migawki z senty- 

mentalnych podróży po niepodległej Ukrainie w poszukiwaniu śladów byłej Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów. Część 7 (1). Kamieniec Podolski – dzieje miasta i twierdzy, „«Semper 

Fidelis». Pismo Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich” 2007, 

nr 1 (96); idem, Bez „ognia i miecza”. Migawki z sentymentalnych podróży po niepodległej 

Ukrainie w poszukiwaniu śladów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Część 7 (1I). 
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Z obszernych cytatów oraz z opisów obecnego stanu zachowania wymienio-

nych powyżej zabytków wynika, iż Sienkiewicz na stronach powieści nie opi-

sywał dokładnie i szczegółowo ani poszczególnych obiektów, ani też towarzy-

szących im szczegółów topograficznych. Mimo to miejsca te były jednak źró-

dłem jego literackich inspiracji, choć główną rolę odgrywały konkretne związa-

ne z nimi wydarzenia historyczne, a nie określone obiekty, których w tym przy-

padku autor nie znał z autopsji, gdyż nigdy w życiu nie był w Kamieńcu Podol-

skim
41

. Mimo to potrafił opisać je w tak interesujący i sugestywny sposób, iż 

czytając Trylogię, odnosi się wrażenie niemal fizycznej ich obecności na kartach 

powieści. Jest to kolejny dowód niezwykłego kunsztu literackiego Henryka 

Sienkiewicza.  

Nie należy też zapominać, że w rzeczywistości cały szereg opisanych przez 

niego wydarzeń miał inny, mniej bohaterski i mniej romantyczny przebieg. Taka 

sama uwaga dotyczy także przedstawionych przez niego postaci, które uczestni-

czą w historii dziejącej się na kartach Pana Wołodyjowskiego. W ten sposób, 

świadomie lub nie, Sienkiewicz przyczynił się do powstania szeregu mitów i ste-

reotypów historycznych dotyczących dziejów Kamieńca Podolskiego i jego roli 

odegranej w kampanii 1672 r., będącej fragmentem wojny polsko-tureckiej z lat 

1672–1676
42

.  

                                                 
Kamieniec Podolski – świątynie, „«Semper Fidelis». Pismo Towarzystwa Miłośników Lwowa  

i Kresów Południowo-Wschodnich” 2007, nr 4 (99); idem, Bez „ognia i miecza”. Migawki  

z sentymentalnych podróży po niepodległej Ukrainie w poszukiwaniu śladów byłej Rzeczypos- 

politej Obojga Narodów. Część 7 (1II). Kamieniec Podolski – świątynie niekatolickie, 

synagoga oraz inne obiekty, „«Semper Fidelis». Pismo Towarzystwa Miłośników Lwowa  

i Kresów Południowo-Wschodnich” 2007, nr 5 (100). 
41  Mimo to miejsca te żyły jednak w jego wyobraźni, gdyż jak przed laty napisał Julian Krzyża-

nowski (Twórczość Henryka Sienkiewicza…, s. 104–105): „Twórca Trylogii […] był do wizji 

takiej predystynowany czy przynajmniej dobrze przygotowany przez cały splot warunków, 

związanych z jego wychowaniem i wykształceniem, kierującymi jego zainteresowania ku prze-

szłości. Atmosfera domów, gdzie spędzał dzieciństwo […] z tradycjami rodzinnymi po kądzie-

li, kształtowała wyobraźnię chłopca […]. Te nastawienia lat dziecinnych spotęgowały się pod 

wpływem wykształcenia humanistycznego w gimnazjum i na uniwersytecie, zadokumentowa-

nego – jak wiemy – w działalności publicystycznej autora […] omawiającego z wyraźną predy-

lekcją dzieła ówczesnych historyków […]. Prace te i inne dawały wyraz znamiennemu dla epo-

ki historyzmowi pozytywistycznemu […]. W swych powieściach, a nieraz tylko w powieści-

dłach, pisarze […] chętnie cwałowali wyobraźnią po Podolu i Ukrainie, ziemiach, dzięki ro-

mantykom […] poczytywanych za krainy poetycko uprzywilejowane. Sienkiewicz, który od lat 

szkolnych był pod urokiem Beniowskiego, automatycznie nawiązywał do tych tradycji literac-

kich, tym bardziej, że […] odżyły one w jego wyobraźni, gdy i z przyrodą stepową, i twardym 

życiem jej mieszkańców zetknął się za pobytu w Stanach Zjednoczonych”. 
42  Na temat tego konfliktu vide chociażby: M. Wagner, Wojna polsko-turecka w latach 1672–

1676, t. 1, Zabrze 2009; idem, Wojna polsko-turecka w latach 1672–1676, t. 2, Zabrze 2009. 
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About the myth of Kamieniec Podolski – traces  

of Polish-Lithuanian Commonwealth and the places of Henryk 

Sienkiewicz’s literary inspirations  

Summary 

The study deals with the history of Kamieniec Podolski – the town and the fortress, as well as 

their significance in the history of Polish-Lithuanian Commonwealth, especially with the role 

played by them during the Polish-Turkish War of 1672–1676, including the siege of the fortress in 

August 1672.  

It discusses the most important elements of Kamieniec defensive system. It also describes  

a number of stereotypes and myths concerning the Borderlands fortress, as well as it shows their 

main sources.  

In addition, the author also indicates how this historic place was presented by Henryk Sienkie-

wicz in his novel Pan Wołodyjowski (Fire in the Steppe). 
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Postaci historyczne Trylogii w świecie literackiej 

fikcji  

Historyczna odmiana powieści, ukształtowana na początku XIX wieku przez 

Waltera Scotta, stanowi szczególną hybrydyczną formę, której kryteria wyróż-

niające należą do dwóch porządków: literackiego i historycznego. Już ten fakt 

powoduje „niepewność” kryteriów oraz ich hierarchii. Z jednej strony konstruk-

cja artystyczna powieści eksponuje znaczenie elementów fikcyjnych oraz struk-

tur literackich zarówno kompozycyjnych, jak i stylistycznych (zwłaszcza roż-

nych form stylizacji). Z drugiej – uprawnia interpretację właściwą badaniom hi-

storycznym oraz sposobom weryfikacji świata przedstawionego powieści we-

dług kryteriów tzw. prawdy historycznej
1
. W obu wypadkach przyjęte kategorie 

należy relatywizować wobec okresu, w którym powstawało dzieło. Inne są bo-

wiem konteksty zarówno literatury, jak i dziejopisarstwa w romantyzmie, inne  

w epoce pozytywistycznej. Moment, w którym powstały powieści historyczne 

Sienkiewicza – druga połowa XIX wieku – ma znaczenie szczególne, zarówno 

w polskim powieściopisarstwie (ugruntowała się już tradycja powieści histo-

rycznej od Juliana Ursyna Niemcewicza do Michała Grabowskiego, Henryka 

Rzewuskiego, Zygmunta Kaczkowskiego, Teodora Tomasza Jeża i przede 

wszystkim – Józefa Ignacego Kraszewskiego), jak i historiografii (szkoły kra-

kowska i warszawska, wybitni historycy: Karol Szajnocha, Józef Szujski, Tade-

usz Korzon, Ludwik Kubala i wielu innych). A zatem Sienkiewiczowska Trylo-

gia nie powstała w „próżni”, lecz w bardzo bogatym i zróżnicowanym kontek-

ście naukowo-literackim. Temat historyczny rozszerzał się również na inne 

dziedziny sztuki, zwłaszcza na malarstwo (dzieła Jana Matejki i Józefa Brandta). 

                                                 
1  Określenie „prawda historyczna” funkcjonowało w wieku XIX, obejmując zarówno fakty po-

twierdzone źródłowo, jak i interpretacje utrwalone w badaniach historycznych i zgodne z aksjo-

logią przyjętą w danym środowisku (np. konserwatywnym, pozytywistycznym). 

http://dx.doi.org/10.16926/zh.2017.16.14
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Funkcje powieści historycznej w czasie zaborów znacznie wykraczały poza 

estetyczne założenia. Mimo krytycznych ocen w środowisku pozytywistów i na-

turalistów, realizowała bowiem ona ważne zamówienie społeczne, podtrzymując 

pamięć o przeszłości narodowej w czasach przedrozbiorowych. Dla Kraszew-

skiego np. fikcja literacka miała być podporządkowana istotniejszym elementom 

„rzeczywistości” wspartej o dokument historyczny i interpretację zgodną z ów-

czesnymi wyobrażeniami przeszłości. Pisał autor Starej baśni: 

[…] świętą rzeczą jest prawda, a prawda o przeszłości najświetszą… Przeto ilekroć wi-

dzim nowe powieści historyczne, targające się na świętą, niepokalaną historię, drżemy  

z obawy, aby one nie sfałszowały jakiego faktu lub ducha jego nie przestawiły w urojo-

nym świetle2. 

Na takich założeniach wspierała się Kraszewskiego koncepcja „historycznej 

powieści dokumentarnej”, pod wieloma względami polemiczna wobec scottow-

skiego modelu. Z kolei Teodor Tomasz Jeż mocno uwydatniał ideologiczne 

przesłania historii. Natomiast Sienkiewicz – korzystający z doświadczeń swoich 

poprzedników – o wiele silniej uwydatniał aspekty wyobraźni i emocji w for-

mowaniu powieściowej struktury. W odczycie O powieści historycznej pisał: 

Jak pojęcia dostarczane przez wiedzę wciela i zmienia w kształty dopiero wyobraźnia, 

tak kształty już przez nią stworzone, ożywia i napełnia ciepłą krwią uczucie3. 

Sprawy się jednak komplikują, kiedy na powieści Sienkiewicza spojrzymy  

z dzisiejszej perspektywy metodologicznej. Narratologiczna koncepcja Haydena 

White’a
4
; koncepcje historii alternatywnej (zwłaszcza jako domeny powieści) 

oraz model powieści historycznej Parnickiego
5
 – to tylko pierwsze z brzegu 

przykłady innych, niż tradycyjne, odczytań. To temat na osobny i odrębny kie-

runek reinterpretacji dotychczasowej wiedzy o powieści historycznej. 

W artykule analiza obejmuje tylko jeden – ale ważny – aspekt tej odmiany 

powieści – sposoby kreowania postaci. A ściślej, szczególny rodzaj powieścio-

wej rekonstrukcji postaci, które posiadają swoje historyczne pierwowzory. Do-

dajmy, postaci o znaczącej roli dziejowej, czyli o ugruntowanym w tradycji  

i współczesności sposobie istnienia. Często tkwiącym w stereotypach lub legen-

dach, które mocno wpisały się w historyczną świadomość społeczną i narodową.  

Taką świadomość, pogłębioną jeszcze o znaczną historyczną wiedzę, miał 

niewątpliwie Sienkiewicz. Wprowadzając w świat przedstawiony Trylogii po-

staci o poświadczonej źródłami i przez historyczne opracowania obecności  

w dziejach, musiał się liczyć z ich „biogramem” oraz zakorzenieniem w „pamię-

ci” historycznej. Przede wszystkim zaś z kojarzonymi z nimi ważnymi faktami 

                                                 
2  J.I. Kraszewski, O „Powieściach Jadama”. Cyt. za: Kraszewski o powieściopisarzach i powie-

ści, oprac. S. Burkot, Warszawa 1962, s. 65. 
3  H. Sienkiewicz, O powieści historycznej, [w:] Dzieła, t. 45, Warszawa 1951, s. 120. 
4  H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków 2000. 
5  Por. S. Szymutko, Zrozumieć Parnickiego, Katowice 1992. 
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dziejowymi. Kompetencje Sienkiewicza w zakresie wiedzy historycznej były 

duże. Pisarz, zanim przystąpił do pisania swoich pierwszych powieści historycz-

nych, miał za sobą dwie próby historycznoliterackie (szkice o Sępie-

Szarzyńskim
6
 i Kasprze Miaskowskim

7
) oraz szereg recenzji z dzieł historycz-

nych oraz powieści historycznych. Swoje poglądy na funkcję i znaczenie powie-

ści historycznej wyłożył – już po bezpośrednim doświadczeniu twórczym z Try-

logią – w znanych „odczytach” poświęconych gatunkowi. Tu znalazło się jedno 

z najistotniejszych stwierdzeń pisarza dotyczących sposobu kreowania postaci  

w powieści historycznej: 

[Powieść historyczna] przede wszystkim ożywia, przedstawia plastycznie, z przeszłości 

przenosi w obecność, ukazuje ludzi nie w trumnach, ale w czynach, nie ze skrzyżowa-

nymi na piersiach rękoma i zamkniętymi oczyma, ale ze światłem w źrenicach. Historia 

odtwarzając wypadki odtwarza tylko ważniejsze; odtwarzając historycznych ludzi daje 

tylko wytyczne z ich życia, między którymi są ustawiczne przerwy. Wypełnić te przerwy 

jest zadaniem fantazji. Jest to czynność równająca się logicznemu odgadywaniu8. 

Sienkiewiczowskie „logiczne odgadywanie” nie jedno miało imię. Mogło 

zarówno dotyczyć swoistej rekonstrukcji przeszłości na podstawie odpowiednio 

dobranych źródeł (zwłaszcza „prywatnych”: pamiętników i listów), jak i opra-

cowań (jak np. Szkice historyczne Ludwika Kubali czy Dwa lata dziejów na-

szych Karola Szajnochy), w których pisarz dostrzegał potencjalną literackość. 

Oceniając opracowanie Kubali, koncentrował się nie tylko na ich zawartości po-

znawczej, ale także na barwności obrazu i „realności wrażeń”. Oblężenie Zbara-

ża to – jak twierdził w recenzji Szkiców – „obraz nadzwyczaj barwny, malowany 

ręką niepospolitego artysty”
9
, a dostrzegając w nim materiał eposowy i uznając 

przedstawioną historię za „[…] powieść, która się sama pisze”
10

, określał także 

swoją koncepcję historii w dziele literackim. 

W odczycie O powieści historycznej główny nacisk został położony na 

„unaocznieniu” postaci. W domyśle – postaci historycznej
11

. W ujęciu powie-

ściowym pisarz stosował różnorodne sposoby jej „ożywienia”, korzystając z su-

gestii dokumentów i opracowań. I nie tylko w celu odtworzenia prawdopodob-

nych losów postaci. Także w celach ściśle artystycznych, służących uformowa-

niu fikcyjnej fabuły oraz stylizacji językowej. Dlatego, powieściowa postać hi-

storyczna zależy w równym stopniu od zewnętrznej i niezależnej „historii”, jak  

i od poetyki gatunku, spełniając wiele funkcji, które kształtują jej realistyczne 

                                                 
6  H. Sienkiewicz, Mikołaj Sęp-Szarzyński. Studium literackie (1869), idem, Szkice literackie I, 

Dzieła, t. 45, Warszawa 1951, s. 3–24. 
7  Idem, Kasper Miaskowski. Studium literackie (1870), ibidem, s. 25–58. 
8  Idem, O powieści historycznej, s. 112. 
9  Ibidem, s. 129. 
10  Ibidem, s. 132. 
11  Za „postać historyczną” uważam taką, która poza źródłową dokumentacją potwierdzającą jej 

istnienie i biografię, spełnia w dziejach istotną rolę polityczną, ideologiczną czy społeczną. Ta-

kich postaci jest w Trylogii ok. 40. 
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istnienie w powieści. Trylogia dostarcza szeregu przykładów takiego właśnie 

wykorzystania postaci historycznej. 

Istotną rolę pełni przy tym umiejscowienie jej w strukturze utworu. Może 

ona występować tylko w relacji narracyjnej, ale także być uczestnikiem dialo-

gów. Stanowić przedmiot zainteresowania innych postaci (także fikcyjnych) oraz 

może – a to jest szczególnie ważne – być aktantem w fabule utworu i występo-

wać zarówno w płaszczyźnie zdarzeń politycznych, jak i zdarzeń „prywatnych”, 

powiązanych z postaciami fikcyjnymi. Te „spotkania” mają z reguły swoje tło 

przestrzenne i tło społeczne. Dodajmy do tego zasady zhierarchizowania (we-

dług różnych kryteriów) oraz systemy wartościowania. Tym sposobem w obręb 

konstrukcji powieściowych wkracza często legenda historyczna utrwalona w ste-

reotypach i tradycji. 

Powyżej wymieniono najogólniejsze możliwości włączania postaci histo-

rycznej w świat powieściowy. Pisarz z zasady unikał nadawania jej charakteru 

statycznego, zastygnięcia w jednej pozie, geście czy sytuacji. Przeciwnie, poza 

nielicznymi wyjątkami, postać ma charakter dynamiczny, a nawet w drobnych 

epizodach uczestniczy czynie w zdarzeniach. Dzięki temu stwarza dwa rodzaje 

„procesów”: ulega – w różnym stopniu – ufikcyjnieniu, ale zarazem wpływa na 

uhistorycznienie postaci fikcyjnych. W Trylogii jest to zasada podstawowa, wy-

nikająca z Sienkiewiczowskiej koncepcji „wcielania się w mentalność ludzi 

dawnych”
12

. 

W świecie przedstawionym Trylogii istnieje ok. 700 nazwanych postaci,  

w tym przynajmniej połowa jest czynna w powieściowej akcji. Wśród nich 

znaczna część może się „wylegitymować” historycznym pochodzeniem, czyli 

obecnością w co najmniej jednym źródle historycznym. Sienkiewicz podkreślał 

niejednokrotnie, iż źródło było dla niego ważnym składnikiem struktury dzieła. 

Stąd nie tylko postaci „wielkiego” planu dziejowego, obdarzone znaczeniem hi-

storycznym, lecz także postaci zapisane w przeszłości jednym, często drugorzęd-

nym, zdarzeniem pojawiają się i odgrywają znaczące role na kartach powieści. 

Wyróżniając postaci historyczne na podstawie ich dziejowego znaczenia, 

pozycji politycznej i społecznej, Sienkiewicz mniej ważnym nadawał biografie 

fikcyjne, rozbudowywał wokół nich wątki przygodowe i romansowe, tworzył 

znaczenia fabułotwórcze. Fakty poświadczone źródłowo (jak przedarcie się 

Skrzetuskiego do króla Jana Kazimierza z oblężonego Zbaraża, czy śmierć Wo-

łodyjowskiego w Kamieńcu Podolskim) są odpowiednio usytuowane w powie-

ściowym tle historycznym oraz stanowią szczególnie istotny element biografii 

postaci. Niemniej całe wątki związane z nimi należy uznać za zdecydowanie 

fikcyjne i wątki te stanowią zasadniczo o ich powieściowym „życiu”. „Uhisto-

rycznienie” bohaterów tworzą cechy mentalne (sarmackie np.), obyczajowość, 

sposoby zachowań i stylizowane archaicznie formy wypowiedzi. A także – stają 

                                                 
12  H. Sienkiewicz, Mieszaniny literacko-artystyczne, idem, Dzieła, t. 50, Warszawa 1950, s. 193. 
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się oni „historyczni” dzięki uczestnictwu w zdarzeniach dziejowych oraz dzięki 

kontaktom z postaciami „wielkiego” historycznego planu. 

I vice versa. Postaci historyczne, których rzeczywiste znaczenie dziejowe 

Sienkiewicz respektuje i podkreśla, w świecie powieściowym wielokrotnie 

wchodzą w różnorakie związki z postaciami fikcyjnymi. Na tej podstawie w ich 

biografii znajdują się sytuacje i zdarzenia całkowicie wykreowane przez pisarza. 

Charakter tych powiązań i „obecności” w powieściowej warstwie fikcyjnej jest 

wieloraki, Sienkiewicz dba o to, aby z jednej strony nie naruszyć „prawdy histo-

rycznej”
13

, z drugiej zaś postać historyczną ściśle zintegrować z powieściową 

fabułą. Te funkcje pełni zarówno „prowadzący” opowieść narrator, jak i reguły 

powiązań kompozycyjnych, wspólnota przestrzeni, kontakty dialogowe, wresz-

cie stylizacja językowa.  

Na tych podstawach powstają w Trylogii różne dystanse wobec kreowanych 

postaci. Określa je nie tylko „powaga” narratora, lecz także obecny w wielu par-

tiach dzieła – humor. Słynna odpowiedź Sobiepana Zamoyskiego (podpowie-

dziana przez Zagłobę) udzielona szwedzkiemu posłowi na propozycję dzie-

dzicznego władania województwem lubelskim: „A ja ofiaruję jego szwedzkiej 

jasności Niderlandy”, powstaje na podstawie Pamiętników Mikołaja Jemiołowskie-

go
14

, w których znaleźć można inne prześmiewcze wypowiedzi Zamoyskiego
15

. 

Sienkiewicz – w celu ideologicznym – zestawia ze sobą postaci przeciwnych 

obozów. W takich rolach występuje np. główna opozycyjna para przeciwników 

w Ogniem i mieczem: książę Jarema Wiśniowiecki i Bohdan Chmielnicki. Im 

przede wszystkim nadaje pisarz role wieloplanowe, zarówno w akcji politycznej 

utworu, jak i fikcyjnym przygodowo-miłosnym wątku (Skrzetuski – Helena 

Kurcewiczówna). Natomiast na planach dalszych, bez znaczącego związku z 

elementami fikcyjnymi, umieszcza postaci polityków, których oceny narracyjne 

mają charakter interpretacyjno-historyczny. Tak przedstawia Sienkiewicz dążą-

cych do kompromisu wojewodę Kisiela i kanclerza Jerzego Ossolińskiego. Au-

torski narrator wchodzi w rolę historyka i z perspektywy dziejowej ocenia ich 

działania. Tak przede wszystkim przedstawiając postać Ossolińskiego: 

Pracowity, wytrwały, rozumny, patrzący w dalszą przyszłość, obrachowujący na długie lata, 

wiódłby każde inne państwo, z wyjątkiem Rzeczypospolitej, do bezpiecznej przystani pewną i 

spokojną ręką; każdemu innemu zapewniłby siłę wewnętrzną i długie lata potęgi… […] 

                                                 
13  „Prawdę historyczną” oczywiście należy traktować relatywnie i zgodnie z przyjętymi w histo-

riografii XIX wieku kryteriami. 
14  Lwów 1850. 
15  Jemiołowski podkreśla, iż zachowanie Zamoyskiego w czasie oblężenia było żartobliwe i we-

sołe: „A gdy pochlebne adherentów szwedzkich słowa […] ani prośby, ani groźby mężnego  

i wiernego królowi Kazimierzowi Zamoyskiego serca nakłonić nie mogą, rozgniewany król ca-

łą noc wtorkową do miasta szturmuje […] a pan na Zamościu nic się nie turbuje, ale ochotny  

i wesoły przy muzyce za zdrowie króla Kazimierza pić i z armaty na nieprzyjaciela bić potężnie 

[…] kazał”. Cyt. za: M. Jemiołowski, Pamiętnik dzieje Polski zawierający, opr. J. Dzięgielew-

ski, Warszawa 2000, s.177. 
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Był to genialny teoretyk, który nie umiał być genialnym praktykiem – i wpadł  

w błędne koło bez wyjścia. Wpatrzony w jakąś myśl, mającą wydać owoce w przyszło-

ści, szedł ku niej z uporem fanatyka, nie bacząc, że ta myśl, w teorii zbawienna, może 

wobec istniejącego stanu rzeczy wydać w praktyce straszliwe klęski. 

Chcąc wzmocnić rząd i państwo, rozpętał straszliwy żywioł kozacki, nie przewidziaw-

szy, że burza zwróci się nie tylko przeciw szlachcie, magnackim latyfundiom, nadużyciom, 

swawoli szlacheckiej, ale przeciw najrdzenniejszym interesom samego państwa16. 

W takiej historycznej funkcji interpretatora Sienkiewiczowski narrator poja-

wiał się stosunkowo rzadko. W Potopie na podobnej zasadzie zbuduje paralelę 

księcia Janusza Radziwiłła i Jerzego Lubomirskiego, a w Panu Wołodyjowskim – 

ocenę późniejszego króla Jana Sobieskiego. Tego typu komentarze, rozsiane po 

całej Trylogii, nie dekomponują podstawowego pomysłu na przygodową po-

wieść historyczną („która się sama pisze”)
17

. 

W przytoczonej charakterystyce Ossolińskiego widać nie tylko „rękę” histo-

ryka drugiej połowy XIX wieku; także pragmatyczną perspektywę pisarza-

pozytywisty. Być może, iż w owym wizerunku ówczesny czytelnik mógł dojrzeć 

również rysy… margrabiego Aleksandra Wielopolskiego
18

. 

Jednak przede wszystkim dominuje w Trylogii koncepcja integralności obu 

planów: historycznego i fikcyjnego. Metody owych połączeń postaram się poka-

zać na kilku przykładach dotyczących kreacji postaci. Wielowarstwowość scen  

i sytuacji, w których występują, doskonale ukazuje podstawy Sienkiewiczow-

skiego realizmu, obejmującego zarówno kształt opisów, jak i opowiadania. Dą-

żąc ku uogólnieniom, Sienkiewicz dba o to, aby czytelnik nie odniósł wrażenia 

sztuczności i publicystyczności. To, co często stanowiło słabość jego poprzedni-

ków, nieumiejętność łączenia obu płaszczyzn (historycznej i fikcyjnej), ich 

„osobność”, u Sienkiewicza tworzy spójny związek. 

Taki charakter ma już otwierająca Ogniem i mieczem scena na Dzikich Po-

lach. „W chwili gdy zaczyna się powieść nasza”. Jej czasoprzestrzenne tło, 

„dziwny rok 1647” i opis Dzikich Pól, w których opis terytorium łączy się z le-

gendą wojenną i rycerską, stanowią ekspozycję dla powieściowych zdarzeń  

i kształtują Sienkiewiczowski model powieści historycznej, w której związek 

tekstów źródłowych z wydarzeniami fikcyjnymi nie daje się rozdzielić. Tajemni-

cze starcie na stepie to pierwszy krok w świat przedstawiony powieści i otwarcie 

na kolejne – brzemienne w skutki polityczne – wypełnienia fabularne. 

                                                 
16  H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, t. 2, oprac. B. Mazan i D. Mazanowa, Wrocław 1990, s. 387–

388. Wszystkie cytaty z Trylogii wg wydania w serii Ossolineum „Nasza Biblioteka”: Ogniem  

i mieczem – OM, tom i strona; Potop (1991) – P, tom i strona; Pan Wołodyjowski (1995) PW, strona. 
17  Termin Jana Trzynadlowskiego w artykule: Uwagi o poetyce Trylogii – historycznej powieści 

przygody [w:] Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja światowa, red. K. Wyka i M. Rydlo-

wa, Kraków 1968, s. 287–302. 
18  Na domysł taki może naprowadzić opinia Sienkiewicza wypowiedziana w liście do Juliana Ho-

raina z 1876 r.: „U nas taki Palacki np. jest niemożliwy, tak jak niemożliwy był Wielopolski. 

Połowa ludzi powie, że to szpieg – i zgubią go” (H. Sienkiewicz, Listy, t. 1, cz. 2, oprac.  

M. Bokszczanin, Warszawa 1977, s. 372). 
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Bohdan Chmielnicki 

W tej unaocznionej „scenie stepowej” pojawi się główna postać polityczne-

go planu powieści – Bohdan Chmielnicki. Sienkiewicza już wcześniej fascyno-

wała ta postać, jej potencjalna literackość. W znanej recenzji Szkiców historycz-

nych Ludwika Kubali charakterystykę kozackiego hetmana kończy znamiennym 

zdaniem: „Co za postać dla dramaturga lub historyka-powieściopisarza!”
19

.  

Wsparta o historyczny dokument i opracowania Szajnochy i Kubali wiedza 

Sienkiewicza o Chmielnickim zostaje w Ogniem i mieczem „rozprowadzona”  

w różnych składnikach jej struktury: w bezpośredniej prezentacji narracyjnej, 

autoprezentacji oraz jej stopniowym poznawaniu przez drugą występującą  

w scenie postać – Jana Skrzetuskiego. Informacja źródłowa o napaści „ludzi” 

Czaplińskiego na uciekającego na Sicz Chmielnickiego rozrasta się na początku 

powieści w obszerny epizod.  

Kreacja Chmielnickiego pojawia się w Ogniem i mieczem na tle zarysowa-

nym zgodnie z metodą Waltera Scotta. W tajemniczej nocnej scenerii stepu  

i w pobliżu ruin „resztek murowanej stanicy”. Pojawiające się na stepie postaci 

także należą do tej romantycznej nocnej scenerii („noc zapadła nad pustynią,  

a z nią nastała godzina duchów”). Mglistość i cienie postaci tworzą obraz na pół-

fantastycznego świata zjaw. Dopiero następny „krok” fabularny przekształca ob-

raz w realistyczną scenę walki na Dzikich Polach. 

Dopiero z tak zarysowanej przestrzeni po walce wyłaniają się z ciemności 

główne postaci zdarzenia. Obie (Bohdan Chmielnicki i Jan Skrzetuski) będą na-

leżały później do pierwszego planu powieści. Sienkiewicz zadbał o to, aby ure-

alnić ich stepowe spotkanie. Drogi ich krzyżują się: Chmielnicki ucieka na Sicz, 

Skrzetuski wraca z poselstwa na Krymie. Te informacje odsłaniają się stopniowo 

w dialogu postaci. Nim nastąpi prezentacja, czytelnik otrzymuje w narracji dwa 

portrety. Najpierw – Skrzetuskiego, następnie zaś Chmielnickiego. Obu nie 

znamy jeszcze z nazwisk, które pojawią się dopiero w dialogowej prezentacji. 

Opisową charakterystykę ocalonego umożliwi światło ogniska:  

Stos płonął rzucając na step ogromne, czerwone koło światła. Zduszony człowiek począł 

z wolna przychodzić do siebie […] 

Był to mąż w sile wieku, średniego wzrostu, szerokich ramion, prawie olbrzymiej bu-

dowy ciała i uderzających rysów. Głowę miał ogromną, cerę zwiędłą, bardzo ogorzałą, 

oczy czarne i nieco ukośne jak u Tatara, a nad wąskimi ustami zwieszał się cienki wąs 

rozchodzący się dopiero przy końcach dwie szerokie kiście. Twarz jego potężna zwia-

stowała odwagę i dumę. Było w niej coś pociągającego i odpychającego zarazem – po-

waga hetmańska ożeniona z tatarską chytrością, dobrotliwość i dzikość (OM I, 120–121). 

„Malarski” sposób zewnętrznego opisu przechodzi w charakterystykę „psy-

chologiczną”. Ma ona formę dość konwencjonalną: z rysów twarzy narrator 

wnioskuje o podstawowych cechach postaci. Wzmacnia je później dialog stop-

                                                 
19  H. Sienkiewicz, Mieszaniny literacko-artystyczne, [w:] idem, Dzieła, t. 50, Warszawa 1950, s. 142. 
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niowo odkrywający nie tylko charakter, lecz także społeczne położenie, elemen-

ty biograficzne oraz aktualną sytuację. Z nich formuje się obraz tajemniczego 

męża, dopiero na końcu spotkania ujawniającego swoje prawdziwe nazwisko.  

Tworząc paralelne charakterystyki zewnętrzne – zbawcy i ocalonego, Sien-

kiewicz uwydatnia ich podstawowe cechy wewnętrzne postaci w bezpośrednim 

dialogu. W nim zarysuje się zalążkowo historyczna rola kreacji Chmielnickiego.  

Rozmowa Skrzetuskiego – oficera chorągwi księcia Wiśniowieckiego – od-

krywa więc kolejno cechy interlokutora. Co ważne, Chmielnicki w rozmowie 

jest ostrożny i zataja swoje prawdziwe nazwisko i pochodzenie. Czyni to pod 

przymusem, odpowiadając na pytanie Skrzetuskiego, czy „z szlachcicem ma 

sprawę”: 

– Widzę w waszmości prawdziwie kawalerską fantazję – i słusznie mówisz. Powinienem 

był zacząć od nazwiska mój dyskurs i moją podziękę. Jestem Zenobi Abdank, herbu Ab-

dank z krzyżykiem, szlachcic z województwa kijowskiego, osiadły i pułkownik kozac-

kiej chorągwi księcia Dominika Zasławskiego (OM I, 122). 

Prezentacja zawiera elementy prawdziwe, niemniej nie pojawia się w nim 

nazwisko Chmielnickiego. Bohater ukrywa swoją tożsamość, obawiając się, iż 

oficer Wiśniowieckiego może wiedzieć o rzeczywistych powodach jego ucieczki 

na Sicz. Aby osłabić podejrzenia, przez cały ciąg dialogu akcentuje swoją woj-

skową szlacheckość. Wskazują na nią zarówno rekwizyty (szabla, buzdygan, bu-

ława, ubiór), jak i „mowa kształtna” znamionująca „umysł bystry i otarcie się  

w świecie” (OM I, 123). Jego szlacheckie pochodzenie uwydatnia głównie język 

o sarmackiej idiomatyce oraz znajomość szlacheckiego obyczaju; stąd akcento-

wanie herbowości i związku z własnością ziemską. Dialog ze Skrzetuskim 

ujawnia przebiegłość i dociekliwość postaci i zarazem odkrywa pewne źródłowo 

potwierdzone cechy kozackiego przywódcy. Ten sposób formowania dialogu 

tworzy dodatkowe napięcie przez pytania Skrzetuskiego. Jego podejrzliwość bu-

dzi sposób i kierunek samotnego poruszania się postaci.  

Wszystko to wydało się namiestnikowi mocno podejrzanym. Gdyby hetman wielki wysłał 

imci Abdanka do Kudaku, dałby mu przecie straże z regestrowych, a po wtóre, z jakiejże by 

racji kazał mu iść stepem do Czehryna, nie wodą? Konieczność przeprawiania się przez 

wszystkie rzeki idące Dzikimi Polami do Dniepru mogła tylko pochód opóźnić. Wyglądało 

to raczej tak, jakby imć pan Abdank chciał właśnie Kudak ominąć (OM I, 126). 

Z drugiej strony, sam Chmielnicki ostrożnie formułuje swoje odpowiedzi. 

Narrator tym samym tworzy znaczące napięcia, odwołując się w odnajdywanych 

w źródłach motywach. I tak Sienkiewicz odpowiednio modyfikuje rzekomą od-

powiedź króla Władysława IV na skargi kozackie, wkładając ją w usta Skrzetu-

skiego („A to waść nie nosisz szabli przy boku?”). Epizod wspiera się także na 

innych udokumentowanych faktach (napaść ludzi Czapińskiego na stepie) i roz-

budowuje się w ważną fabularnie późniejszą relację obu postaci.  

Przybycie mołojców raz jeszcze przekształca obraz Chmielnickiego,  

a zwłaszcza ich zachowanie, którzy otaczali go „czcią niezwyczajną, jakby pra-
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wego hetmana”. W tym fragmencie sceny Chmielnicki przechodzi na język ru-

siński nie tylko ze względu na Kozaków, lecz także, aby – ofiarowując Skrzetu-

skiemu pierścień – wypowiedzieć proroctwo – ostrzeżenie, w którym zderzą się 

inaczej semantycznie nacechowane języki: 

Pierścień ten ustrzeże cię od przygody i obroni, gdy dzień sądu nadejdzie, a to ci powia-

dam, że dzień ten idzie już przez Dzikie Pola […] 

Nagle Abdank powtórzył raz jeszcze jakby do siebie: 

– Dzień sądu idzie już przez Dzikie Pola, a gdy nadejdzie – zadywytsia wsij swit bo-

żyj (OM I, 127). 

Co ważne, proroctwo to antycypuje jeden z kluczowych terminów opracowa-

nia Szajnochy, traktującego powstanie kozackie jako „grom gniewu bożego”
20

.  

Zamknięcie rozdziału kończy się mocnym akcentem. Chmielnicki, już pod 

opieką swoich mołojców, może bez obaw odkryć swoje prawdziwe nazwisko: 

– Czasy teraz takie, że brat bratu nie ufa, przeto i nie wiesz, kogoś ocalił, bom co nazwi-

ska swego nie powiedział. 

– Więc waść nie Abdank? 

– To klejnot mój… 

– A nazwisko? 

– Bohdan Zenobi Chmielnicki (OM I, 128). 

Spotkanie na stepie ma także i inną, nie historyczną, konsekwencję. Krzyżu-

je się ono z wątkiem fikcyjnym powiązanym z postacią Skrzetuskiego. Ocalenie 

Chmielnickiego kształtuje bowiem przebieg jego późniejszych losów (wykupie-

nie z niewoli u Tuhaj-beja) i w pewnym stopniu wpływa na wątek miłosny; 

Chmielnicki bowiem staje się „pomocnikiem” w poszukiwaniu porwanej przez 

Bohuna Heleny.  

Kreując powieściową sylwetkę Chmielnickiego, Sienkiewicz dba o wydoby-

cie ważnych odwołań do jego biografii i charakteru. Ale robi to zgodnie z zasadą 

„ożywienia” wyłożoną później w szkicu O powieści historycznej. Tym sposo-

bem kształtuje się wielopłaszczyznowy wizerunek historycznej postaci, dialogu-

jącej i działającej w strefie fikcyjnej utworu, ale równocześnie odkrywającej 

własnymi wypowiedziami historyczne części swojej biografii, podkreślanej  

w komentarzu narracyjnym. 

Książę Bogusław Radziwiłł 

Postać księcia Bogusława Radziwiłła, aczkolwiek historyczna, w świecie 

powieściowym Potopu pełni funkcję odmienną niż Chmielnicki. O ile hetman 

kozacki, mimo obecności w wykreowanych fikcyjnych zdarzeniach, nie traci 

swojej historycznej tożsamości, o tyle książę Bogusław należy przede wszyst-

kim do rzeczywistości fikcyjnej. Tym przypomina Bohuna w Ogniem i mieczem. 

Oczywiście Sienkiewicz „pamięta” o osadzeniu postaci Radziwiłła w źródłach  

                                                 
20  K. Szajnocha, Dwa lata dziejów naszych, t. 1, Lwów 1865, s. 2. 
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i sądzi, że jej kreacja spełnia warunki „ożywienia” i przeniesienia „z przeszłości 

[…] w obecność”, ale obniża jej rangę historyczną. Co ważne, odnosząc się do 

mniej znanej powieści Henryka Rzewuskiego Rycerz Lizdejko, będącej apoteozą 

księcia Bogusława, pisał: 

Występują tam [w powieści Rzewuskiego – T.B.] Radziwiłłowie, ale w zupełnie innym 

świetle niż u mnie – owóż chciałbym się przekonać, czy to jacy Radziwiłłowie fanta-

styczni, czy też rzeczywistych kreował Rzewuski na bohaterów, na co – mówiąc nawia-

sem – nie zasługują zgoła21. 

Sienkiewiczowski książę Bogusław jest, w przeciwieństwie do apologetycznej 

kreacji Rzewuskiego, „czarnym charakterem”, negatywnie opisanym rywalem 

Kmicica oraz „ikoną zdrady”. Słynne, wielokrotnie cytowane, zdanie księcia: 

Rzeczypospolita to postaw czerwonego sukna, za które ciągną Szwedzi, Chmielnicki, 

Hiperborejczykowie, Tatarzy, elektor i kto żyw naokoło (P I. 550), 

wpływa nie tylko na zwrot w postępowaniu Kmicica, ale także ma znaczenie an-

tycypujące sytuację Polski w wieku XIX, już po zrealizowaniu tych zaborczych 

zamierzeń. 

Kreacja księcia Bogusława została uformowana zgodnie z konwencjami 

przygodowych powieści historycznych Waltera Scotta, a zwłaszcza Aleksandra 

Dumasa. Sienkiewicz znalazł „wsparcie” dla takiego postępowania w historycz-

nej monografii Bernarda Kalickiego Bogusław Radziwiłł, koniuszy litewski. Ka-

licki pisał iż książę „[…] mniejszą […] odegrał rolę w historii” i dalej charakte-

ryzował go następująco: 

Iskry Polaka w Bogusławie Radziwille nie było całkiem […] może pierwszy z Polaków, 

który nosił polskie imię, używał polskiej mowy, nazywał się Polakiem, ale nim nie był 

[…] Rycerski z usposobienia, bił się tak samo dzielnie pod Beresteczkiem, jak i w Ho-

landii, za swego króla, jak i przeciwko niemu, ale zawsze bił się tylko z rycerskości. 

I konkludował badacz: 

Jest Bogusław Radziwiłł figurą ciekawą, chociaż niesympatyczną22. 

Ta charakterystyka była niewątpliwie punktem wyjścia dla powieściowej 

kreacji. Sienkiewicz wykorzystał sugestie monografii, które wskazywały na po-

tencjalną beletrystyczność losów księcia. Szczególnie znaczące były cechy wy-

odrębnione przez Kalickiego: brak uczuć patriotycznych, kosmopolityzm, rycer-

skość i ogłada towarzyska.  

O ile jednak monografia pozwoliła Sienkiewiczowi zrekonstruować osobo-

wość i motywacje polityczne działań Bogusława, o tyle struktury zdarzeniowe 

wsparł pisarz na wydanej przez E. Raczyńskiego autobiografii
23

 oraz autentycz-

                                                 
21  H. Sienkiewicz, List do Augusta Roberta Wolffa z dn. 19 lutego 1885 [w:] idem, Listy, t. 5,  

cz. 2, Warszawa 2009, s. 413. 
22  B. Kalicki, Bogusław Radziwiłł, koniuszy litewski, Kraków 1878, s. 3–5. 
23  Żywot Xięcia Bogusława Radziwiłła przez niego samego napisany, Poznań 1841. 
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nych listach księcia
24

. W nich odnajdywał pisarz motywy, które pozwalały 

przedstawić go jako bohatera romansu. Obecne w Żywocie elementy autocharak-

terystyki oraz epizody takie, jak podróże zagraniczne, udział w wojnach, poje-

dynkach i życie towarzysko-salonowe, pozwalały na kreację zbliżoną do postaci 

Trzech muszkieterów Aleksandra Dumasa. Ów „stop” historyzmu i powieścio-

wej przygody był dla Sienkiewicza podstawą w ukształtowaniu znaczących 

zwrotów w akcji Potopu.  

Usytuowanie Bogusława Radziwiłła w fabule powieściowej ma charakter 

dwojaki. Odgrywa on istotną rolę w intrydze miłosnej i przygodowej i zarazem 

należy do najbardziej wyrazistych zdrajców. W obu wypadkach jest to postać 

poddana jednoznacznej negatywnej ocenie etycznej. I to zarówno przez inne 

powieściowe postaci, jak i samego narratora. 

Zanim książę stanie się postacią czynną i wpływającą na losy bohaterów ro-

mansu (Kmicica i Oleńki Billewiczówny), zaprezentują go w kolejnych wypo-

wiedziach inne postaci (np. Wołodyjowski, który przedstawia go swoim przyja-

ciołom). W sekwencję zdarzeń włączy go pisarz, tworząc obszerną scenę spo-

tkania z Kmicicem w Pilwiszkach. Jej konsekwencją będzie konflikt i pojawie-

nie się trwającego do ostatniego starcia (pojedynku) w bitwie pod Prostkami 

wątku przygodowo-romansowego.  

Obszerną sekwencję fabularną otwiera opisowa charakterystyka księcia, 

uformowana jako obserwacja Kmicica: 

Kmicic znał go, ale zawsze spoglądał nań z ciekawością, raz dla wielkiej sławy rycer-

skiej […] po wtóre dla jego szczególnej postawy, którą gdy raz ktoś ujrzał, na zawsze 

musiał zapamiętać. Książę bowiem wysoki był i silnie zbudowany, ale nad szerokimi je-

go ramionami wznosiła się głowa tak mała, jakby z innego ciała zdjęta. Twarz miał rów-

nież niezwykle drobną, prawie młodzieńczą, ale i w niej nie było proporcji, nos miał bo-

wiem duży, rzymski i ogromne oczy niewypowiedzianej piękności i blasku, z orlą prawie 

śmiałością spojrzenia […] Delikatność cery, podniesiona różem i bielidłem, czyniła go 

podobnym do panny, a jedynie zuchwałość, duma i pewność siebie […] nie pozwalały 

zapomnieć, iż jest to ów słynny chercheur de noises, jak go przezywano na dworze fran-

cuskim, człowiek, u którego ostre słowo łatwo wychodziło z ust, ale szpada jeszcze ła-

twiej z pochwy (P I, 536–537). 

Ów „portret” Bogusława Radziwiłła, wzorowany zapewne także na olejnym 

obrazie z epoki, powtarza zasadniczo stałą konwencję Sienkiewiczowskiej cha-

rakterystyki zewnętrznej. Pewną modyfikację stanowi to, iż twarz księcia ogląda 

Kmicic w zwierciadlanym odbiciu. Wzmacnia to składnik „wizualności” i mo-

mentalności obrazu przy równoczesnej retrospekcji skierowanej na dawniejsze 

zagraniczne „przygody” bohatera. W tym miejscu rozpoczyna się znacząca se-

kwencja zdarzeń, w której pisarz odpowiednio kieruje napięciem, zwrotami  

                                                 
24  J. Michałowski, Księga pamiętnicza, Kraków 1864 i E. Kotłubaj, Życie Janusza Radziwiłła, 

Wilno 1859. Sienkiewicz bardzo wysoko cenił źródła pamiętnikarskie i epistolarne jako pod-

stawę beletryzacji w powieści historycznej. 
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w akcji i efektami intrygi, wspartymi na podwójnej zemście księcia Bogusława 

na Kmicicu (politycznej i osobistej). Wyrachowanej intrydze erotycznej (ob-

szerny epizod z Oleńką w Taurogach) towarzyszą kolejne starcia, w których po-

czątkowo wygrywa książę. Strukturę wątku określa koncepcja potrójnego starcia 

postaci, co jest niewątpliwym wykorzystaniem konwencji eposowo-baśniowych. 

Zanim Kmicic odniesie ostateczny sukces, dwukrotnie spotyka go niepowodze-

nie. Dopiero w trzecim, w bitwie pod Prostkami, zwycięstwo Kmicica jest osta-

teczne i rozstrzygające. Efektowność tego zakończenia została podkreślona 

zwycięstwem w bezpośrednim szermierczym pojedynku. Co ciekawe, o ile sam 

pojedynek jest fikcyjny, o tyle jego tło znajduje odpowiednik źródłowy. W pa-

miętniku bowiem czytamy:  

[…] mnie w głowę bardzo ranionego, na ziemi już leżącego, chorąży, syn Tatarzyna Gazy-agi, 

grotem przy chorągwi swej bardzo długim i ostrym do ziemi przyśpilić chciał, Alem porwał w 

czas ręką za grot i tak Bóg dał, że się od drzewca urwawszy, w ręku mnie został…25. 

A w powieści: 

Książę omdlał, ale na krotką chwilę i obudził się na szczęście swoje, gdyż tymczasem 

nadbiegł pierwszy Tatarzyn, Selim, syn Gazy-agi, chorąży Kmicicowej watahy, a widząc 

broczącego w krwi nieprzyjaciela, postanowił przyszpilić go grotem od chorągwi do 

ziemi. Książę w tej chwili strasznej znalazł jeszcze tyle sił, że za grot ręką pochwycił, 

który słabo przytwierdzon oderwał się od drzewca (P III, 315). 

Przykład ten wskazuje na charakter Sienkiewiczowskich sposobów interfe-

rencji elementów źródłowych z fikcyjnymi. Na ich podstawie można uznać, iż 

pisarz dbał o to, aby wykreowaną intrygę przygodowo-miłosną nasycać elemen-

tami, które znajdują potwierdzenia historyczne. Ale w nich samych Sienkiewicz 

odnajdywał potencjonalne składniki beletryzacji. 

Obecność Bogusława Radziwiłła w świecie Trylogii jest najmocniej  

z wszystkich postaci historycznych występujących w dziele poddana fikcyjnym 

przekształceniom. Jak widać, pisarz wszechstronnie wykorzystał potencjał bele-

trystyczny źródeł, zwłaszcza pamiętnikarskich i epistolarnych. One to pozwoliły 

na takie wykreowanie postaci księcia, że można go było wpisać w konwencję 

prozy historycznej spod znaku „płaszcza i szpady”, jednakże wzmocnionej przez 

istotny dla ideologii powieściowej aspekt zdrady w „czystej” formie. Negatyw-

nej roli „rywala” w wątku erotycznym towarzyszy mocno uwydatniona funkcja 

zdrajcy bez skrupułów. 

Jan Kazimierz 

Jeszcze inaczej kształtuje Sienkiewicz ważną – szczególnie dla Potopu – po-

stać historyczną ówczesnego króla Jana Kazimierza Wazy. To kreacja niemal 

idealnego władcy, pełniącego w powieści funkcję ideologiczną. W nim uobecnia 

                                                 
25  Żywot Xięcia Bogusława Radziwiłła […], s. 32. 
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się majestat Rzeczypospolitej, a stosunek innych postaci do niego jest podsta-

wowym kryterium patriotyzmu. Postać króla – dobrotliwego władcy – otacza 

niezwykle mocna aura emocjonalna, co ułatwia przejście z płaszczyzny histo-

rycznej na płaszczyznę fikcyjną w sposób płynny. I dlatego związki Jana Kazi-

mierza z postaciami fikcyjnymi mają charakter wielokrotnie rozstrzygający  

w ich losach. 

Postać króla pojawia się we wszystkich częściach Trylogii, ale w Ogniem  

i mieczem i Panu Wołodyjowskim pełni jedynie rolę epizodyczną. W końcowej 

partii powieści pisarz przedstawia go w czasie narady w Toporowie i w momencie 

pojawienia się Skrzetuskiego z informacjami z oblężonego Zbaraża. Portret króla 

nie jest zbyt pochlebny
26

, wyraźnie wspiera się na negatywnej ocenie Kubali, ale 

konstrukcja fikcyjnej sytuacji pozwala na uwydatnienie pozytywnych cech króla. 

Inaczej Sienkiewicz kreuje Jana Kazimierza w Potopie, w którym jest on po-

stacią w pełni zindywidualizowaną oraz znaczącą dla obu planów powieści (hi-

storycznego i fikcyjnego). Na historyczną (polityczną) ocenę króla miała nie-

wątpliwy wpływ opinia Józefa Szujskiego
27

, tym razem przeciwstawiająca się 

ocenie – tak wysoko cenionego przez pisarza – Ludwika Kubali. W rezultacie 

postać Jana Kazimierza w powieści uosabia mit narodowy, wsparty na wizerun-

ku łaskawego dla poddanych, ale nieszczęśliwego monarchy. Wprowadzając 

opinie negatywne, pisarz pozbawia je asercji, gdyż wypowiadają je zdradzieccy 

przeciwnicy króla: Janusz i Bogusław Radziwiłłowie, Hieronim Radziejowski i in.  

Od przedstawionego w obszernym epizodzie powieściowym spotkania Kmi-

cica z Janem Kazimierzem rozwija się bezpośrednie uczestnictwo króla w akcji 

powieściowej. Pisarz rozbudował zwłaszcza obszerne partie fikcyjne dotyczące 

związku Jana Kazimierza z bohaterem pierwszego planu Andrzejem Kmicicem, 

na którego losy – zgłasza zaś na wątek miłosny – wpływa decydująco zwłaszcza 

w zakończeniu powieści, gdzie w obecności Oleńki i szlachty laudańskiej został 

odczytany królewski list rehabilitujący. Także we wcześniejszych obszernych 

partiach fabuły (powrót Jana Kazimierza przez góry do Polski) pisarz ukazał  

w unaocznionych scenach bliskie kontakty króla z Kmicicem. W wielu innych 

epizodach, także w spotkaniach ze zbarażczykami (Skrzetuskim, Wołodyjow-

skim i Zagłobą), Jan Kazimierz staje się postacią „zrównaną” z fikcyjnymi po-

staciami, wywierając wpływ na ich losy.  

                                                 
26  „Nie była to twarz piękna, ale wysoce niepospolita. Wyraz zmysłowy, oznaczający skłonność 

do uciech, łączył się w niej w dziwny sposób z pewną senną martwotą i chłodem. Oczy były 

jakby przygasłe, ale odgadywałeś łatwo, że w chwili uniesienia, wesołości lub gniewu mogły 

rzucać błyskawice, które nie każdy wzrok zdołałby wytrzymać. Jednocześnie zaś malowała się 

w nich dobroć i łagodność” (OM II, 411). 
27  W Mieszaninach literacko-artystycznych Sienkiewicz z aprobatą przytaczał zdanie Szujskiego: 

„należy Jan Kazimierz do najwybitniejszych postaci historycznych ówczesnej Europy, w Pol-

sce zaś do panujących, którzy wobec nawału klęsk i trudności najwięcej rozwinęli energii…” 

(H. Sienkiewicz, Dzieła, t. 50, s. 127). 
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Nie są to jedyne składniki obecności historycznej postaci w fabule fikcyjnej. 

W innej poetyce uformował pisarz obszerny epizod pełnego przepychu przyjęcia 

króla przez inną historyczną postać – marszałka Jerzego Lubomirskiego. Wspar-

ty na drobnej wzmiance epizod rozrasta się do wielkiej sceny, której punktem 

kulminacyjnym staje się patetyczny gest marszałka rozbijającego o głowę bez-

cennej wartości kielich. Wymiana zdań między Janem Kazimierzem a Jerzym 

Lubomirskim jest mistrzowskim wykorzystaniem sugestii źródłowej wywodzą-

cej się z wcześniejszego zdarzenia, zanotowanego w liście hetmana litewskiego 

Karola Chodkiewicza do żony. Pisany na początku XVII wieku jest prototypem 

sceny o pięćdziesiąt lat późniejszej. 

Pisał Chodkiewicz: 

Stłukłem szklenicę o głowę, aż król [Zygmunt III Waza – T.B.] rzecze: „Miły panie het-

manie nie tłuczcie tej głowy, siła nam na niej zależy”. Snam odpowiedział: „I głowa i rę-

ce zdrowe, i serce stałe, jeno go Waszą Królewską niełaską nie wątl”28. 

Odpowiedni fragment Potopu wygląda następująco: 

[Lubomirski] palnął się owym bez ceny kielichem w głowę, aż kryształ rozprysnął się  

w setne okruchy, które z dźwiękiem upadły na podłogę, a skronie magnata krwią się oblały. 

Zdumieli się wszyscy, król zaś rzekł: 

– Panie marszałku, szkoda nam nie kielicha, ale głowy… Siła nam na niej zależy! 

– Za nic mi skarby i klejnoty – zawołał marszałek – gdy mam honor waszą królewską 

mość w domu moim przyjmować. Vivat Joannes Casimirus Rex! (P II,375–376). 

W owej unaocznionej, dynamicznej scenie (poprzedzonej szczegółowym 

opisem pucharu) Sienkiewicz wykorzystał szereg środków, w których sugestia 

źródła – odnoszącego się do zdecydowanie odmiennej sytuacji psychologicznej 

obu występujących w niej postaci – ulega przeformowaniu. Zarówno w planie 

zdarzeniowym, stylistycznym (przy niemal literalnym zachowaniu repliki kró-

lewskiej: „szkoda nam nie kielicha, ale głowy… Siła nam na niej zależy”), jak  

i emocjonalnym, pisarz korzysta z możliwości, które daje mu znajomość sar-

mackiej kultury i obyczaju. Zmyślone zdarzenie nabiera w tym kontekście cech 

prawdopodobieństwa. 

Powieściowa kreacja Jana Kazimierza – jak widać – została przez Sienkie-

wicza wyposażona nie tylko w szczególne znaczenie ideowo-historyczne, lecz 

również w potencjalną „literackość”. Zamiar pisarza, aby uczynić z króla 

uczestnika zdarzeń fabularnych, łączy się w powieści z koncepcją wielkiego mi-

tu narodowego. Aby wykreować Jana Kazimierza na monarchę bliskiego podda-

nym, wspaniałomyślnego i dobrego, niezbędna stawała się jego obecność  

w anegdocie fabularnej. Jednakże rzeczywista rola historyczna nakazywała tę 

obecność ograniczać. Dlatego rozwiązanie Sienkiewicza było kompromisowe; 

jedynie w wyodrębnionych partiach dzieła Jan Kazimierz wkracza bezpośrednio 

                                                 
28  W. Chomętowski, Korespondencje Jana Karola Chodkiewicza, Warszawa 1875. Cyt. za:  

H. Malewska, Listy staropolskie z epoki Wazów, Warszawa 1959, s. 111. 
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w „prywatne” wątki fikcyjnych bohaterów. W innych – jest przede wszystkim 

królem z „wielkiej” historii czasów „potopu” oraz legendarnym władcą. Tym 

sposobem wytwarza się jeszcze jeden wariant kontaminacji historii i fikcji. 

Podsumujmy zatem: strefami przenikania się „historii” i „fikcji” są w Trylo-

gii występujące w narracji portrety historycznych postaci nasyconych często 

składnikami psychologii: szczególne funkcje pełni dialog z reguły mający cechy 

fikcjonalne i służące unaocznieniu i udramatyzowaniu akcji; kreowanie zdarzeń, 

które często z drobnych wzmianek rozrastają się w obszerne powieściowe sceny. 

Istotne znaczenie ma płaszczyzna językowa: różnorodność stylizacji, pojawianie 

się idiolektów wyodrębnionych postaci. Wreszcie – wpisane w strukturę utworu 

humor i ironia.  

Przedstawiona w artykule problematyka obecności postaci historycznych  

w świecie literackiej fikcji została zaledwie zaznaczona. To temat na obszerną  

i szczegółową rozprawę. Tutaj chodziło przede wszystkim o podkreślenie inte-

gralności obu planów powieści historycznej. I przede wszystkim o zasady ufor-

mowania iluzji prawdopodobieństwa i modelu mimesis będącego zasadniczo pod-

stawą Sienkiewiczowskiej uhistorycznionej fikcji (czy „ufikcyjnionej” historii).  
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The Trilogy’s historical figures in the world of literary fiction 

Summary 

History and fiction intertwine in the Trilogy’s plot and narrative, with the presence of historical 

characters being one instance of such intertwinement. Presented through narrative events and “por-

traiture” descriptions, they are often rich with psychological elements. Dialogue, generally fiction-

al in nature, has several distinct functions. It serves to visualise and dramatise action, creating 
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events which unfold from small remarks to become vast narrative scenes. The linguistic plane is 

also significant, with the wide variety of stylistic devices used and the emergence of various char-

acters’ idiolects. Finally, humour and irony are written into the structure of the work. The above 

issues were analysed using the example of three characters: Bohdan Chmielnicki, Bogusław 

Radziwiłł and King John II Casimir Vasa. 
The presence and function of historical characters could be the subject of a vast and detailed 

treatise. The key aim was to highlight the importance of both the historical and the fictional layers 

of the novels. Moreover, it is to establish the manner in which the illusion of probability is used as 

the foundation for Sienkiewicz’s historicised fiction – or fictionalised history – in the novels of the 

Trilogy.  

Keywords: historical novel, historical figure, fiction, history, narration. 
Słowa kluczowe: powieść historyczna, postać historyczna, fikcja, historia, narracja.  
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Uniwersytet Gdański 

Sztuka (nie)przystosowania. Kilka refleksji  

na temat konstrukcji postaci Bohuna 

Wśród zalet dostrzeganych w pisarstwie Sienkiewicza, takich jak barwność  

i klarowność języka czy malarskość scen batalistycznych, nie można pominąć 

umiejętności tworzenia sugestywnych postaci. Ta właściwość ma swe źródło  

w koncepcji zakładającej, iż mentalność ludzka nie podlega przez stulecia spek-

takularnym zmianom, dzięki czemu pisarz bez większych trudności jest w stanie 

odtworzyć tok myślenia i odczuwania człowieka żyjącego nawet w odległej 

przeszłości
1
. Założenie to wprawdzie „nie mieści się w Taine’owskiej ortodok-

sji
2
”, ale pomaga w tworzeniu dynamicznej fabuły. 

Nie wszystkie postaci są równie wyraziste, jednak wiele z nich ma w sobie 

takie cechy, które pozwalają czytelnikom na identyfikację z nimi. To między in-

nymi posiadanie uniwersalnych cech charakteru i borykanie się z typowymi pro-

blemami osobistymi. Dzięki temu nietrudno wczuć się w perypetie i takiej po-

staci, w której kreowaniu Sienkiewicz, znany ze swej „bluszczowatości”, inspi-

rował się w większej mierze literaturą niż źródłami historycznymi.  

Za dobry przykład może tu posłużyć znany z Ogniem i mieczem Bohun. Ży-

ciorys jego historycznego pierwowzoru, Iwana, potraktował Sienkiewicz dość 

swobodnie, odmładzając swego bohatera, nadając mu imię Jurka i koniec jego 

życia odzierając z konkretu (Bohun historyczny skazany został na śmierć przez 

rozstrzelanie)
3
, każąc mu dokonać żywota w sposób równie mglisty i nieznany, 

w jaki przyszedł na świat i znalazł się w domu Kurcewiczów (pochodzenie Iwa-

na Bohuna też jest niewiadome)
4
. W osobie Bohuna bardziej chyba fascynowała 

                                                 
1  H. Sienkiewicz, O powieści historycznej, cyt. za: J. Kulczycka-Saloni, Henryk Sienkiewicz, 

Warszawa 1966, s. 107–108. 
2  T. Bujnicki, Henryka Sienkiewicza „powieści z lat dawnych”. Studia, Kraków 1996, s. 21. 
3  M. Kosman, Na tropach bohaterów Trylogii, Warszawa 1986, s. 82. 
4  Ibidem, s. 76. 

http://dx.doi.org/10.16926/zh.2017.16.15
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Sienkiewicza pełna niesamowitości aura niż jego spisane przez kroniki czyny wo-

jenne
5
. Perypetie Bohuna powieściowego stykają się wprawdzie z losami jego pier-

wowzoru w momencie zdobycia Baru
6
, dowodzenia pod Beresteczkiem

7
 czy uzy-

skania godności hetmańskiej
8
, wydarzenia te jednak wspomniane są przez narratora 

bez unaoczniania ich w toku akcji. Pierwsze zaś z wymienionych osiągnięć Bohuna 

ma w powieści ważne znaczenie głównie dla intrygi miłosnej – dramatyczny okrzyk 

Kuszla „Bar… wzięty!”, kończący pierwszy tom Ogniem i mieczem, ma za zadanie 

wzbudzić w czytelniku niepewność co do losów ukrytej tam Kurcewiczówny.  
Na charakterze powieściowego Bohuna jako kochanka piętno wywarł praw-

dopodobnie żyjący w wieku szesnastym książę Dymitr Sanguszko
9
 – mąż boha-

terki jednej z największych afer matrymonialnych doby sarmatyzmu, dziedziczki 

na Ostrogu, której historia w wielu punktach przypomina tę napisaną przez 

Sienkiewicza. Księżniczka Elżbieta Ostrogska była ofiarą intryg swej matki, któ-

ra – podobnie jak Kurcewiczowa – poszukiwała kandydata na zięcia, nierosz-

czącego praw do posagu żony
10

.  

Dla Dymitra i Sienkiewiczowskiego Bohuna wspólnych jest kilka elemen-

tów. Pierwszy to przyrzeczenie panny konkurentowi przez opiekunkę – Bohun 

gościł w Rozłogach na prawach narzeczonego, Sanguszko zaś w wytoczonym 

mu o najazd i raptus puellae procesie tłumaczył się, że Beata Ostrogska wyraziła 

pisemną zgodę na oddanie mu ręki córki
11

. 

Podobieństwo następne to samowolne opuszczenie powierzonych przez wła-

dze koronne placówek wojskowych na rzecz załatwiania prywatnych spraw –  

i w jednym, i w drugim przypadku chodzi o najazd na miejsce zamieszkania 

wybranki, z planem jej porwania.  

W przypadku Sanguszki mowa o Kaniowie i Czerkasach
12

, Bohun zaś pozo-

stawia Czehryn, co, jak słusznie przewiduje towarzyszący mu Zagłoba (OiM I 

17, s. 127), kończy się rzezią szlachty (OiM I 20, s. 145).  

                                                 
5  A. Stoff, Sienkiewicz – pisarz sprawiedliwy. Rzecz o Trylogii, [w:] Sienkiewicz dzisiaj. Formy 

(nie)obecności, pod red. B. Burdzieja i E. Owczarz, Toruń 2010, s. 34. 
6  J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, Wrocław 1988, s. 156. 
7  Ibidem, s. 163. 
8  Ibidem, s. 166. 
9  S. Zagórska, Halszka z Ostroga. Między faktami i mitami, Warszawa 2006.  
10  Sprawa powinowactwa między historią księżniczki na Ostrogu a kniaziówny w Rozłogach jest 

tym ciekawsza w kontekście uwielbienia Sienkiewicza dla Heleny Modrzejewskiej, która wcie-

lała się w rolę tytułową w Halszce z Ostroga Józefa Szujskiego – dramacie granym w latach 60. 

XIX wieku na scenach w Krakowie i Poznaniu (zob. S. Zagórska, op. cit., s. 8). Nie ma pewno-

ści, czy Litwos widział Modrzejewską w tej roli – któryś ze spektakli obejrzał jednak jego 

przyjaciel, Stanisław Tarnowski (zob. S. Zagórska, op. cit., s. 98). Aktorka, sportretowana 

przez Andriollego, bardzo natomiast przypomina zewnętrznie Kurcewiczównę (OiM I 3, s. 29;. 

wszystkie cytaty z wydania: H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, Bielsko-Biała 1999, oznaczo-

ne skrótem OiM i numerem tomu). Jest to więc kolejna Helena – po Trojańskiej i Chmielnic-

kiej – która użyczyła swego imienia bohaterce. 
11  S. Zagórska, op. cit., s. 40. 
12  Ibidem, s. 38. 
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Wśród cech łączących Sanguszkę z Sienkiewiczowskim atamanem dostrze-

galna jest atmosfera zaszczucia, jaka w pewnej chwili zaczyna się koło każdego 

z nich zagęszczać. Obaj są ścigani przez panów polskich z powodu dokonanych 

przez nich najazdów, przy czym dla księcia Dymitra ucieczka jak najdalej od 

granic Rzeczypospoliej była koniecznością – najazd na Ostróg i narażenie 

opuszczonych twierdz na niebezpieczeństwo ze strony Tatarów
13

 zaprowadziły 

go pod sąd, przez który skazany został na infamię. 

Sanguszko, któremu udało się porwać poślubioną Halszkę (towarzyszyła mu 

w męskim stroju
14

), uciekał m.in. przed Zborowskimi, pragnącymi wyratować 

młodziutką mężatkę z jego rąk, uczynić ją wdową i wydać za któregoś z przed-

stawicieli rodu. Książę zdołał umknąć aż na teren Czech i – sądząc, że poza 

Rzeczpospolitą jest już bezpieczny – zatrzymał się na noc w zajeździe. Tam jed-

nak samozwańczy mściciele dopadli go i dygocącego z zimna (był w samej ko-

szuli) najpierw pobili, a w końcu udusili żelaznym łańcuchem, Halszkę uwożąc 

ze sobą
15

.  

Kozacki watażka wprawdzie ze starć z bracią szlachtą uchodzi z życiem, ale 

Sarmaci są nieprzejednani w kwestii odebrania zapłaty za krzywdy Skrzetuskie-

go i jego narzeczonej. Dybią nań w okolicznościach przypominających te, w ja-

kich znalazł się jego pierwowzór: oto na pojedynek zostaje wyzwany w karcz-

mie; czeka go egzekucja, do której w ostatniej chwili nie dochodzi, zaś jego 

ucieczka przed Wołodyjowskim następuje w stroju mało wyjściowym.  

Iwan Bohun i Dymitr Sanguszko to dwie postaci historyczne, które stanowi-

ły wzorzec do stworzenia postaci watażki. Źródła inspiracji w literaturze są zaś  

o wiele bogatsze: jak wiadomo, postać Bohuna jest wyrazem hołdu złożonego 

przez Sienkiewicza twórcom romantyzmu, takim jak ukochany przez niego Sło-

wacki, Goszczyński czy Puszkin
16

. 

W Beniowskim
17

, Żmii, Śnie srebrnym Salomei, Zamku kaniowskim czy Cór-

ce kapitana najbardziej zainteresowały Litwosa: wysoka pozycja bohatera  

w społeczności kozackiej, powiązania z wiedźmami i dziadami, wreszcie rola  

w związku miłosnym i sposób traktowania wybranki, tj. chęć zdobycia jej za 

wszelką cenę, co prowadzi do jej porwania i uwięzienia. 

Intrygująca jest również kategoria byronicznej winy postaci: Bohun ma na 

sumieniu morderstwo popełnione w obecności Heleny, które stało się dla jego 

ukochanej pretekstem do odrzucenia go i nabycia wobec niego całej gamy 

uczuć, ze strachem i odrazą na czele.  

                                                 
13  Ibidem, s. 39.  
14  Ibidem, s. 40. 
15  Ibidem, s. 40–42. 
16  Zob. m.in. J. Krzyżanowski, Henryk Sienkiewicz. Studium portretowe, [w:] idem, Pokłosie 

Sienkiewiczowskie. Szkice literackie, Warszawa 1973. 
17  Zob. np. T. Bujnicki, Wpływ Słowackiego na Sienkiewiczowski obraz Ukrainy w Trylogii, [w:] 

Słowacki i Ukraina, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Lublin 2003.  
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To emocje właśnie są podstawowym kodem porozumienia między Bohunem 

a resztą bohaterów – odczuwają oni wobec niego strach, odrazę, gniew, niena-

wiść czy przeciwnie: podziw, pożądanie i zazdrość, a nawet żal – nikt jednak 

(może jedynie poza panem Zagłobą) nie próbuje analizować i zrozumieć poczy-

nań watażki.  

Sienkiewicz odwołuje się w ten sposób do wzorców poprzedniej epoki, 

przedstawiając swego bohatera jako samotne ogniwo – gdyby zapytać, czy Bo-

hun ma jakichkolwiek przyjaciół, odpowiedź na to pytanie brzmiałaby: nie. I nie 

wynika to jedynie z literackiej proweniencji Bohuna. W rzeczywistości ludność 

ukraińska również prowadziła samotniczy tryb życia, co było naturalnym skut-

kiem słabej gęstości zaludnienia na rozległych połaciach. Kozacy byli jednak 

szczególnie skłonni do alienacji, czemu wydatnie sprzyjała struktura Siczy, która 

„otwarta była na impulsy metafizycznej pustki i samotności, także na poetycką 

melancholię istnienia oswojonego ze śmiercią i nicością”
18

.  

Na przykładzie Bohuna, czy wspomnianych bohaterów romantycznych po-

ematów, można wskazać takie cechy charakteru, które utrudniają życie w społe-

czeństwie. W przypadku Sienkiewiczowskiego watażki to przede wszystkim 

nieprzewidywalność nastrojów. Narrator już w ekspozycji informuje czytelnika, 

że okresy melancholii przeplatały się u Kozaka z momentami szaleństw: 

Czasem przybywszy do Czehryna, Czerkas lub Perejesławia hulał na śmierć z innymi 

Zaporożcami, czasem żył jak mnich, do ludzi nie gadał, w stepy uciekał. To znów otaczał 

się ślepcami, których grania i pieśni po całych dniach słuchał, a samych złotem obrzucał 

(OiM I 3, s. 34). 

Przyczyny takiego zachowania nie są wyjawiane przez wszechwiedzącego 

narratora powieści. Cykliczność zmiany nastrojów wiązać można z naturalną 

konsekwencją przypływu i odpływu gotówki u Niżowców, jak również z zako-

rzenieniem w tradycji romantycznej – na przykład z napadami wyrzutów sumie-

nia po wspomnianym morderstwie bądź z przemianami w przyrodzie, która  

w epoce przed Sienkiewiczem współgrała z uczuciami postaci. Sama przestrzeń 

stepu to przecież miejsce kojarzące się ze smętkiem i szarzyzną melancholii
19

. 

Sienkiewicz odwołał się do tej asocjacji nie tylko w momencie wprowadzenia 

Bohuna do fabuły. Pamiętał o niej również wtedy, kiedy akcja powieści była  

w pełni rozwinięta. 

Oto w scenie, w której Bohun jedzie do Rozłogów mścić się na Kurcewi-

czach, narrator informuje: 

Twarz młodego watażki była spokojniejsza, jeno smutek śmiertelny malował się na niej 

widocznie. Rzekłbyś: dal, w której wzrok ginął po północnej stronie, za Kahamlikiem, 

bieg konia i powietrze stepowe uciszyło w nim tę burzę wewnętrzną […] (OiM I17,  

s. 127). 

                                                 
18  A. Witkowska, Dziko – pięknie – groźnie czyli Ukraina romantyków, „Teksty Drugie” 1995, nr 2. 
19  A. Kowalczykowa, Pejzaż romantyczny, Kraków 1982, s. 27. 
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Zależności między nastrojem bohatera a okolicznościami przyrody zostają tu 

potraktowane praktycznie – furia dziecięcia stepów łagodnieje w warunkach,  

w których czuje się ono najlepiej. Jego wściekłość jednakże oddziałuje na in-

nych o wiele dłużej, niż on sam ją odczuwa i jest jej świadom – jadący z nim 

Zagłoba wyzywa towarzysza w myślach: „Niech się diabeł żeni, mnie wszystko 

jedno; co ja mam do roboty w tej imprezie!” (OiM I 16, s. 124). 

Złości Zagłoby, mającej swe źródło w przymusowym asystowaniu Bohuno-

wi w drodze do Rozłogów i groźbie kontaktu z funkcjonariuszami prawa, towa-

rzyszy gorzka konstatacja o niesprawiedliwości świata. To w tym momencie de-

finitywnie rozchodzą się drogi niedawnych kompanów – Bohun coraz bardziej 

zapętla się w spirali nieszczęścia i chaosu, rubaszny opój zaś stopniowo ukazuje 

swoje pozytywne cechy. Jego niezgoda na to, co stało się w Rozłogach, wyraża-

jąca się w spontanicznej decyzji pomocy Helenie, ciągle werbalizowana jest 

przez szlachcica za pomocą określania watażki słowami o piekielnych konota-

cjach (OiM I 118, s. 135, OiM I 19, s. 140) – chwilowo zdaje się on nie być 

zdolny do konstruowania wymyślnej charakterystyki Bohuna. 

Oprócz upartego przyrównywania Kozaka do diabła przez Zagłobę, na dia-

boliczne cechy watażki – wyrażające się głównie za pomocą świecących w nocy 

oczu – często wskazuje narrator. „Te pałające źrenice”, które „świeciły jak śle-

pia wilka w ciemnym borze” (OiM I 3, s. 33), dostrzega Skrzetuski; uzasadniony 

strach wzbudzają nieraz w Zagłobie.  

Posiadanie takich oczu, niczym u kota lub wilka, to przecież cecha wybitnie 

diabelska
20

, jednakże wierność Sienkiewicza zasadom realizmu nie pozwala na 

ukazanie Bohuna jako postaci posiadającej ponadnaturalne zdolności (przy tym 

nie jest on też wcale geniuszem zła). To pewna niekonsekwencja: większość 

scen, które określić by można jako fantastyczne, nie występuje w warstwie fabu-

larnej bezpośrednio, a prezentowanych jest albo pod postacią opowieści bohate-

rów, albo stylizacji na wyciąg z kroniki. Uwagi o oczach Bohuna, „które miały 

tę własność, że świeciły w nocy” i „pałały […] jak dwie pochodnie” (OiM I 17, 

s. 130), „jak dwa karbunkuły” (OiM II 6, s. 24]), są zaś konsekwentnie wypo-

wiadane przez narratora, który nigdy – poza tym właśnie przypadkiem – nie 

przywołuje takich elementów świata przedstawionego, które nie mieszczą się  

w poetyce realizmu.  

Jest to nikła aluzja w stronę fantastyczności – w istocie nie wiadomo, jak na-

leżałoby tę właściwość watażki interpretować. Czytelnikowi musi wystarczyć, 

że jest to cecha niepokojąca i że w ten sposób wymyka się Bohun raz określo-

nemu wzorcowi postaci.  

Mimo tego bowiem, iż jego charakter wydaje się już od początku jasno okre-

ślony i przypisany do znanej konwencji, czytelnicy nie mogą wykluczyć, że  

w toku narracji ulegnie on zmianom. Początkowa charakterystyka stanowi bo-

                                                 
20  K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 2: Kultura duchowa, cz. 1, Warszawa 1967, s. 609–610.  
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wiem punkt odniesienia, bez którego znaczenie wszelkich przemian nie byłoby 

odpowiednio widoczne
21

. W przypadku Bohuna sam jego twórca był zdumiony 

tym, że Kozak z posągowego bohatera przeobraża się w kogoś, kogo łatwo opa-

trzyć etykietką pospolitego zabijaki
22

:  

Nie mając skrystalizowanego całego planu powieści, umieściłem od razu Bohuna z po-

czątku w nieco za wysokim rejestrze moralnym, zaś Zagłobę w o wiele za niskim. Stąd 

też nieco zbyt szybka ewolucja życiowa Zagłoby od obwiesia, warchoła i opoja do budzą-

cego ogólny szacunek męża stanu i nie bardzo uzasadniona recesja moralna Bohuna23.  

W owym wysokim rejestrze moralnym znaczącą lokatę zajmowała chęć słu-

żenia Rzeczypospolitej – do pewnego momentu wszak dowódca kozacki dowo-

dzi swoim pułkiem pod jej właśnie sztandarami, zaś porównywany z nim Zagło-

ba ma swoje powody, by nie przypominać o sobie władzom państwowym, a ja-

kiekolwiek idee patriotyczne zdają się mu obce.  

Rzeczywiście: jeżeli czytelnik miałby się nie zgadzać z którąkolwiek z de-

cyzji watażki, to właśnie przejście na stronę Chmielnickiego może być tą, która 

najpóźniej znajdzie w toku lektury zrozumienie. Wszystkie inne działania Bohu-

na zostają bowiem usprawiedliwione przez narratora. 

Najazd na dwór Kurcewiczów oraz dokonana w nim rzeź to element prakty-

ki często stosowanej w Rzeczpospolitej Obojga Narodów; tym łatwiejszej na 

Ukrainie, że sprawca mógł umknąć wymiarowi sprawiedliwości w rozległe stepy. 

Impulsywny Bohun miał przyczyny, by napaść na Rozłogi: oto w domu, który 

przez większość swego życia traktował jak własny, w którym czuł się akceptowa-

ny i kochany, sprawiono, że jego plany matrymonialne przestały mieć rację bytu. 

Sprawa ta jednak nie dotyczy jedynie utraty Heleny – jedna decyzja kniahi-

ni, nastraszonej przez Skrzetuskiego, sprawiła, że Bohun, może osierocony we 

wczesnym dzieciństwie (wolno powziąć takie przypuszczenie, skoro sam narra-

tor nie wie „kto on był, skąd się wziął” [OiM I 3, s. 33]), znowu został całkowi-

cie sam. Bohater czuje się pozbawiony korzeni, a także miejsca, gdzie mógłby je 

zapuścić; nie widzi też przyszłości przed sobą – dlatego, że planował tylko jeden 

jej wariant. 

Dowiedziawszy się z przejętych od Rzędziana listów o grze, jaką prowadziła 

z nim rodzina Kurcewiczów, Bohun uświadamia sobie, że nie ma już matki. Ko-

bieta, której „w oczy jak pies patrzył” (OiM I 17, s. 128), mimo swej szorstkości 

potrafiła wyegzekwować posłuch i była darzona przezeń szacunkiem. Okazuje 

się teraz, że jej uczucia wobec niego nigdy nie były szczere i że traktowała go 

instrumentalnie. Czytelnik zostaje o tym poinformowany odpowiednio wcze-

śniej – w rozmowie Kurcewiczów ze Skrzetuskim kniahini przyznaje, że boi się 

Bohuna i liczebności jego oddziału (OiM I 4, s. 45). Mówi również, iż jest jej żal 

                                                 
21  A. Stoff, Sienkiewicz – pisarz sprawiedliwy…, op. cit., s. 18. 
22  Tak powierzchowny punkt widzenia przyjmuje Władysław Zawistowski, autor popularyzujące-

go Trylogię leksykonu Kto jest kim w Trylogii Henryka Sienkiewicza?, Gdańsk 1999, s. 29. 
23  Cyt. za: M. Kosman, op. cit., s. 17. 
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przybranego syna – ale wobec szantażu obmyślonego przez husarskiego porucz-

nika ma ona związane ręce. Ta niejednoznaczna etycznie metoda, którą stosuje 

Skrzetuski, ma, jak wiadomo, ten sam skutek, co wypracowywane latami poro-

zumienie między Bohunem a Kurcewiczami: Helena zostaje i przez jednego,  

i przez drugiego kawalera potraktowana jako obiekt handlu.  

Trzeba tutaj wtrącić, iż decyzja o najechaniu Rozłogów okazała się dla wa-

tażki brzemienna w skutki z wielu względów. Oto bowiem, mimo że nie zabija 

Kurcewiczowej własną ręką, staje się Bohun kimś na kształt matkobójcy. Prze-

winienie takie uznawane jest za karygodne w większości kultur, a w wierzeniach 

ludu ukraińskiego zasługuje na bezwzględne potępienie zarówno przez ludzi, jak 

i przez przyrodę
24

. 

Choć nikt z napadniętych w Rozłogach nie przeklina Bohuna explicite, to 

prognoza Wasyla: „Gorze wam, bracia, bo którzy dla zysku lub zemsty wojnę 

czynią, mają być potępieni na wieki…” (OiM I 17, s. 134), choć wyraźnie dy-

daktyczna w swej wymowie i nawiązująca do relacji polsko-ukraińskich, zdaje 

się na zawsze pieczętować los Bohuna. Odtąd będzie przeżywał watażka niepo-

wodzenie za niepowodzeniem, a chwile, w których będzie przekonany, że od-

niósł sukces – okażą się złudne. 

Bohun, choć w kwestii Rozłogów podejmujący się tego samego zobowiąza-

nia co Skrzetuski, stosuje inną niż on taktykę zdobycia ukochanej. Znacznie niż-

szy od niej urodzeniem, zdaje sobie sprawę, że zaloty w stylu dworskim byłyby 

z jego strony nieudolnym naśladowaniem panów. Narrator nie wspomina, czy – 

podobnie jak Skrzetuski na dworze Wiśniowieckiego – Kozak zamyka się  

w komnacie i, uderzając w struny lutni, wyśpiewuje rymy sławiące urodę ko-

chanki. Wedle wiedzy dostępnej czytelnikowi, Bohun łączy swe uczucia z mu-

zyką jedynie, gdy Kurcewiczówna jest w jego rękach
25

. Wcześniej musiał on 

                                                 
24  M. Kasjan, op. cit., s. 27–28. 
25  W jego postaci luźno nawiązuje Sienkiewicz do stereotypu Kozaka-bandurzysty, pojawiającego 

się np. w ludowych dziełach plastycznych. O tym, że któryś z instrumentów strunowych był 

przy Bohunie bardzo często, świadczyć może pytanie kniahini już na początku powieści: „Od 

pułku przybyłeś, sokole? A z teorbanem?” (OiM I 3, s. 32). Autor Ogniem i mieczem miał nie-

jakie pojęcie o tym, jak ważna w społeczności kozackiej była muzyka i wykonujący ją wę-

drowni dziadowie. W czasach powstawania pierwszej części Trylogii znane były nieliczne pra-

ce folklorystyczne na ten temat autorstwa P. Kulisza czy M. Maksymowicza (zob. M. Kasjan, 

op. cit., s. 48, 52). Sienkiewicz nie posługiwał się językiem sąsiadów, ale pewne ustalenia ba-

daczy ukraińskich mógł poznać z drugiej ręki. Próba gry motywem dziada-lirnika (scena okra-

dzenia go z ubrań i liry przez Zagłobę) do dziś uznawana jest przez Ukraińców za co najmniej 

niesmaczną (zob. J. Andruchowycz, Zabawy z ogniem i mieczem, przeł. O. Hnatiuk, „Gazeta 

Wyborcza” 1999, nr 201). A przecież Zagłoba, pozbawiając ślepca i jego pachołka niezbęd-

nych utensyliów, doskonale wie, co robi: on i Helena, przejmując tożsamość swych ofiar, mogą 

mieć szansę na stosunkowo bezpieczne przedarcie się przez ogarnięte wojną tereny. O znako-

mitym rozeznaniu Zagłoby w lokalnych zwyczajach świadczy też pewność, z jaką uspokaja 

podopieczną w kwestii pozostawionego w Rozłogach Wasyla: „Jeśli on obłąkany, to on dla 

Kozaków święty” (OiM I XVIII, s. 138). I rzeczywiście – postać okaleczonego kniazia wzbu-
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jednak wykazać się działaniem przynoszącym wymierne efekty. Powiększenia 

majątku najłatwiej było mu dokonać podczas niebezpiecznych, ale dochodo-

wych, wypraw czajkami. Dopiero sławny i bogaty konkurent, dla którego obo-

jętna jest sprawa posagu Heleny, znaleźć mógł uznanie w oczach kniahini. Dla 

samej kniaziówny atrakcyjna była egzotyczność Bohunowych wypraw – w prze-

szłości często z zainteresowaniem słuchała jego relacji z podróży (OiM II 3, s. 15). 

O wiele łatwiej byłoby Bohunowi zaspokoić prywatne ambicje, zostając no-

bilitowanym – w tym celu próbuje zaskarbić sobie sympatię Zagłoby, biorąc  

z nim udział w kolejnych pijatykach. Ataman zdaje sobie jednak sprawę z tego, 

że tytuł szlachecki to nie wszystko i że do wejścia w świat elit potrzebne są nie 

tylko odpowiednie dokumenty i fortuna, ale i pewien sposób bycia, którego 

składową jest między innymi ogólne wykształcenie (przeciętny szlachcic nie 

spędzał wiele czasu nad książkami, niemniej człowiek dobrze wyedukowany 

uosabiał wzorzec, do którego wypadało aspirować)
26

. I choć często wini się 

Sienkiewicza za to, że jego bohaterowie przedkładają krzepę fizyczną nad sub-

telność intelektu
27

, Bohun zdaje się zaprzeczać temu stereotypowi. Nieumiejęt-

ność czytania to dla Kozaka zmartwienie i powód do wstydu; obawa zaś, by  

o tym stanie rzeczy nikt oprócz niego nie wiedział, zmusza go do okłamywania 

rozmówców. Po raz pierwszy narrator informuje o tym czytelnika, gdy listy 

Skrzetuskiego do Heleny zostają skonfiskowane przez Bohuna Rzędzianowi – 

watażka „kazał zaraz iść precz semenom, gdyż nie umiejąc czytać, nie chciał się 

z tym przed nimi zdradzić” (OiM I 17, s. 125). 

Przyznać się do tego, że nie posiadło się „pańskiej” umiejętności
28

, to znaczy 

zgodzić się z tym, że niewiele wyżej stoi się od własnych podkomendnych i być 

może nie istnieją żadne przesłanki, które usprawiedliwiają jego wysokie stano-

wisko. Bohun jest więc niepewny posady i lęka się ośmieszenia – w dodatku 

długo już udawał kogoś, kim nie jest, tak że wyjawienie prawdy mogłoby pod-

kopać jego autorytet. 

Ze swoim problemem nie zdradza się nawet przed osobami, które pozostają 

z nim w bliższej zażyłości niż jego żołnierze. O ile trudno powiedzieć, czy Za-

                                                 
dza w semenach Bohuna przerażenie; Wasyl ginie, spalony żywcem wraz z dworem, na skutek 

działań okolicznych chłopów, ciemiężonych przez Kurcewiczów. 
26  M. Bogucka, Dzieje kultury polskiej do 1918 roku, Wrocław 1991, s. 193.  
27  Współcześnie wyraz dezaprobacie na tym polu daje choćby Józef Hen, który też jest autorem 

powieści historycznej z XVII wieku (Crimen). I choć jej akcja toczy się w czasach wojny pol-

sko-rosyjskiej, nie zmienia to faktu, że Sienkiewiczowska wizja tego stulecia wywarła na Hena 

duży wpływ (choćby prowokując do polemiki) – do czego pisarz otwarcie się przyznaje. Zob.: 

http://ninateka.pl/film/jozef-hen-rozmowy-poszczegolne. 
28  Dążenia te, oprócz związku z chęcią zaspokojenia osobistych ambicji, cechuje również zwy-

czajny pragmatyzm i uleganie powszechnej modzie. W dobrym tonie było czerpać jak najwię-

cej wzorców ze świata szlacheckiego – ekspansywność tejże kultury była tak silna, że w wieku 

XVII obserwuje się nawet sarmatyzację mieszczaństwa, a co dopiero warstwy żołnierskiej, któ-

rą reprezentowali Kozacy. Zob. M. Bogucka, op. cit., s. 196.  
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głoba zdaje sobie sprawę z jego sekretu, o tyle wróżąca mu Horpyna nic nie wie 

o jego analfabetyzmie. W krótkiej rozmowie na temat wojny watażka wypowia-

da beztrosko zdanie o liście Chmielnickiego, który czytał w Barze. Narrator jed-

nak koryguje tę informację, przypominając, że „Bohun […] nie umiał czytać, ale 

wstydził się tego – bo nie chciał za prostaka uchodzić” (OiM II 3, s. 15). 

Wstyd Kozaka z powodu nieumiejętności posługiwania się papierem i pió-

rem ma charakter permanentny. Narrator wyraża go jedynie w słowach opisują-

cych odczucia bohatera. Sporadycznie zdarza się, iż czytelnik ma wgląd w reak-

cje watażki towarzyszące przeżywanym emocjom. Tak dzieje się, gdy Bohun 

zostaje publicznie zawstydzony. Oto bowiem, gdy Zagłoba, chcąc sprowokować 

go do wyzwania na pojedynek Wołodyjowskiego, przypomina mu niezbyt 

chlubną kartę w jego żołnierskiej karierze (ucieczkę przed Małym Rycerzem 

„bez czapki, w koszuli tylko i hajdawerach” – OiM II 7, s. 43), narrator relacjo-

nuje, że „twarz Bohuna pokryła się purpurą”, bo fakt przywołany przez Zagłobę 

„była to jedyna nie starta plama na jego sławie mołojeckiej” (OiM II 11, s. 72). 

Raz dopuszczony do głosu, Zagłoba z premedytacją rzuca mu w twarz kolejne 

inwektywy: 

Białogłowską masz twarz, ale i białogłowskie serce. Byłeś odważny ze starą kniaziową  

i z dzieciuchem kniaziem, ale z rycerzem dudy w miech! Listy tobie wozić, panny pory-

wać, nie na wojnę chodzić (OiM II 11, s. 72). 

Prowokacja udaje się i dochodzi do pojedynku. Zebrani świadkowie zasko-

czeni są obyciem Bohuna w towarzystwie, zastanawiają się, czy nie mają do 

czynienia ze szlacheckim potomkiem
29

. Prawdziwe zdumienie budzi w nich jego 

sztuka szermiercza – sam Wołodyjowski przyznaje, że pojedynek był dla niego 

trudny. Wypowiedzi te odzwierciedlają protekcjonalny stosunek Polaków nawet 

do tych Kozaków, którzy stali wysoko w niżowej hierarchii (od pewnego mo-

mentu zjawisko tego typu jest powszechne w polskiej historii: mówi się wręcz  

o maskowaniu w ten sposób kompleksu niższości Sarmatów)
30

. Przedstawiciele 

ukraińskiego ludu w kontaktach z nimi musieli zatem wykształcić pewne umie-

jętności tak, by codzienne spotkania miały charakter bezkonfliktowy. Bohun też 

wykonał tę niełatwą pracę, by zdobyć uznanie nie tylko na płaszczyźnie militar-

nej, ale i towarzyskiej. Narrator już na początku wskazuje na jego niezwykłe 

zdolności do mimikry (OiM I 3, s. 34). Bohun rzeczywiście jawi się jako oddany 

syn, czuły kochanek, sprawny żołnierz, okrutny mściciel, obyty w świecie rycerz 

czy dziki, spity wódką prosty Kozak.  

Aktywność ostatnia, tj. picie alkoholu, była dlań szczególnie kusząca.  

W społeczeństwie kozackim panowały bowiem konkretne zasady regulujące 

                                                 
29  Historycznemu Bohunowi również przypisywano pochodzenie szlacheckie. Nie mogło tak jed-

nak być, gdyż w pewnym momencie dopiero zabiegał on o nobilitację. Por.: M. Kosman,  

op. cit., s. 80. 
30  M. Bogucka, op. cit., s. 182.  
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częstotliwość spożywania napojów wysokoprocentowych. Na czoło wysuwał się 

tu najsurowszy zakaz picia alkoholu w czasie wyprawy wojennej
31

 – oddawać 

się pijaństwu można było jedynie w okresie pokoju. 

Zakaz ów nie zawsze był bezwzględnie przestrzegany. Problem z powścią-

gnięciem picia w czasie wojennym ma sam Chmielnicki, przyznaje się do tego 

również Bohun. O ile jednak wódz naczelny, poza kłopotami małżeńskimi, przy-

tłoczony jest również odpowiedzialnością za powstanie, o tyle jego podkomend-

ny upija się z powodów prywatnych. Wódka nie usypia go, raczej rozjusza –  

i chwilowo pozwala stępić uczucia, których przeżywanie kojarzy się z okazywa-

niem słabości.  

Watażka zapija więc miłosne niepowodzenia; pije też, by odsunąć poczucie 

winy za masakrę dokonaną w Rozłogach. Jedną z metod, jakimi próbuje ocalić 

nieskazitelny obraz samego siebie, jest obarczenie Heleny winą za wymordowa-

nie Kurcewiczów: 

Oj, żeby ty, dziewczyno, była dla mnie inna […], nie byłby ja twoich krewnych pobił, 

nie byłby ja się z buntem i chłopami bratał; ale przez ciebie ja rozum stracił […]. No, da-

ruj ty mnie, że ja przyszedł do ciebie do Rozłogów po kozacku, z szablą i ogniem, ale ja 

był pijany gniewem na kniaziów i gorzałkę po drodze pił – zbój nieszczęsny (OiM II 2, s. 10). 

Osobną kwestią jest, jak dalece watażka czuje się oszukany przez samą He-

lenę – zachowanie bohaterki wszak niejednokrotnie świadczy o jej niezgodzie na 

awanse Kozaka wobec niej; pomna na niegdysiejsze morderstwo, którego przy 

niej dokonał, nie potrafi już wyzbyć się strachu przed nim. Bohun, oceniający 

efekty swoich napadów agresji z perspektywy żołnierza, próbuje przekonać oto-

czenie i siebie samego, że dokonane przezeń zabójstwa to sprawy zwyczajne, 

niezasługujące na takie potępienie, jakim darzy je kniaziówna. Jest wprawdzie 

świadom, że pod wpływem alkoholu trudno mu się kontrolować, wszelako i ta 

kwestia nie powinna, jego zdaniem, przerażać uwięzionej przezeń dziewczyny: 

Póki ja trzeźwy, póki mnie gorzałka-matka głowy nie zapali, póty ty dla mnie jak obraz 

w cerkwi. A od czasu jak ja ciebie w Barze znalazł, przestałem pić. Przedtem ja pił, pił, 

biedę moją gorzałką-matką zalewał […]. Ale teraz do ust nie wezmę ni słodkiego wina, 

ni palanki (OiM II 2, s. 10).  

Bohun nie przyjmuje do wiadomości, że cokolwiek mogłoby pójść nie po 

jego myśli. Przekonany jest o własnej nieomylności i doskonałości, co rzutuje na 

przecenianie możliwości sprawczych – długo jest pewien, iż wszystko to, co so-

bie zamierzy, prędzej czy później zostanie zrealizowane. Opór kniaziówny jest 

dlań całkowicie niezrozumiały, ale możliwy do przezwyciężenia – choćby nawet 

przyszło to wielkim nakładem (głównie materialnym; w jego przekonaniu bo-

wiem kobieta potrzebuje głównie drogich podarunków).  

Helena jednak nie zgadza się z taką wizją żony. Zamiast marzyć o życiu na 

odludziu, tam gdzie „boży step”, „dzikie ługi” i „ciche wody” (OiM I 17,  

                                                 
31  M. Kasjan, op. cit., s. 30. 



 Sztuka (nie) przystosowania… 229 

s. 129), gdzie wszystko będzie zależeć od aktualnego nastroju nieprzewidywal-

nego małżonka, woli spokojną, pracowitą egzystencję u boku o wiele bardziej 

zrównoważonego Skrzetuskiego. 

Kurcewiczówna przecież, choć łatwo zarzucić Sienkiewiczowi sportretowa-

nie jej jako postaci biernej, w pewnych momentach ukazuje, że i ona ma własne 

zdanie. Sam Bohun po pewnym czasie dostrzega, „że nie ma co żartować z tą 

krwią Kurcewiczowską, książęcą, bo w uniesieniu dotrzyma tego, czym grozi 

[…] (OiM II 2, s. 9). Te subtelne wzmianki o potencjale, jaki niesie z sobą cha-

rakter kniaziówny, ukazują, jak bardzo musi on być stłamszony przez lata, które 

spędziła pod nadzorem stryjny. Kiedy bohaterka opuszcza dwór, okazuje się, że 

potrafi sobie radzić w sytuacjach trudnych – i wyraźnie widać w niej zalążki, 

które rozwiną się potem w Oleńce i Baśce. Stanowi ona zatem dobry materiał na 

panią dworu, a nie na kozacką żonę bitą przez męża i przepijającą jego majątek, 

czego świadectwo pozostało do dziś w oryginalnych dumach ukraińskich
32

.  

Warto zadać sobie pytanie, czym dla Bohuna jest miłość, jak zapatruje się na 

małżeństwo i co ma do zaoferowania potencjalnej małżonce. Jak już wspomnia-

no, próbuje on sobie zjednać wybrankę przede wszystkim poprzez bogactwo 

(OiM II 2, s. 11). Kiedy okazuje się, że różne usługi i pomoce Kurcewiczom to 

było za mało, próba przekupstwa i zaimponowania wysoką pozycją w wojsku 

kozackim przed samą Heleną to ostatnie, na co może on się zdobyć. Tak jak 

wcześniej przenosił na swą wybrankę winę za pomordowanie jej rodziny, tak te-

raz przemieszcza na nią swoje własne kompleksy i pragnienia, wyrażające się  

w chęci posiadania władzy i majątku. Zaznacza się tu jedna ze sprzeczności jego 

charakteru – kiedy jadąc do Rozłogów, zrozpaczony użala się Zagłobie, wyraża 

jedno życzenie: chciałby uwieźć Helenę gdzieś w dalekie stepy i żyć z nią w ni-

czym niezmąconym spokoju.  

Po przywiezieniu jej z Baru i później, gdy dopadnie Zagłobę na chłopskim 

weselu i zwiąże w kij do szabli, będzie się w nim wyrażać pycha i chęć odegra-

nia się nawet na kniaziównie. Kurcewiczówna przestaje być dlań „zazulą, soko-

łem, najmilszą czarnobrewą” (OiM II 3, s. 16), a zaczyna być przepustką do 

świata możnych i szanowanych. Związek z nią, scementowany bogatym ślubem 

w głównej cerkwi Kijowa, ma mieć charakter pozorny: obsypana bogactwami 

żona ma pełnić wobec męża funkcję ozdoby – warto pokazać się z nią na kom-

natach, do których do tej pory nie miał dostępu. 

Bohun upaja się tym splendorem i godnością od chwili, kiedy sporządzi po-

wyższy plan. Zanim dokona rzezi Kurcewiczów, czuje się jeszcze nie do końca 

godzien kniaziówny (OiM I 17, s. 128). Później natomiast odnosi się do niej 

butnie, chcąc pokazać, że to on jest stroną dominującą i że dziewczyna nie ma 

żadnych kontrargumentów dla jego przechwałek: „[…] a kto ty taka, że ja dla 

ciebie chłop? Gdzie twoje zamki i bojary, i wojska?” (OiM II 2, s. 11). Ponadto 

                                                 
32  M. Kasjan, op. cit., s. 157–160.  
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próbuje wzbudzić w niej wdzięczność za uratowanie od ewentualnego gwałtu, 

nie bacząc, że strach przed nim był głównym powodem podjęcia przez Helenę 

próby samobójczej. W identyczny sposób zapewnia o swym szacunku dla Kur-

cewiczówny również i pana Zagłobę: „Czy to ja chłop, żeby ją bez popa niewolił 

[…]?” (OiM II 7, s. 35). Zbliżenie z ukochaną odkłada na potem, po ślubie ma-

jącym nastąpić, gdy czas się uspokoi – ta decyzja ma też wydźwięk pragmatycz-

ny i podjęta została z obawy przed kolejnym zachowaniem Heleny o charakterze 

suicydalnym. 

Wbrew pozorom podejście Bohuna do spraw erotyki nie jest jasne. W Czor-

towym Jarze opowiada on wprawdzie Kurcewiczównie o galerze „z najkraśniej-

szymi mołodyciami, bo je sułtanowi wieźli”, gdzie „poigrały Kozaki-braty”,  

a później każdej brance „kamień kazał do szyi i w wodę” (OiM II 2, s. 11). Z ca-

łą pewnością można stwierdzić, że to Bohun dowodził zdobyciem galery i że to 

on wydał rozkaz utopienia branek. Zwroty: „poigrały Kozaki-braty” oraz „Co 

mnie były krasawice, póki ty z dziecka na pannę nie wyrosła!” (OiM II 2, s. 11) 

można zaś interpretować dwojako. Przemilczenie własnej osoby w grupie braci 

Kozaków nie jest przypadkowe – Bohun wstydzi się przed Heleną. Albo tego, że 

na równi z innymi „igrał” z którąś z branek, albo właśnie dlatego, że z jakichś 

powodów tego nie zrobił. Lekceważące twierdzenie o krasawicach wskazuje na 

liczne podboje wśród płci niewieściej, bądź na zupełne niezwracanie uwagi na 

kobiety, dopóki obok niego nie wyrosła czarnobrewa piękność.  

Tak więc kwestia erotycznej przeszłości watażki zdaje się być niesprecyzo-

wana. O ileż bardziej intrygująco byłoby, gdyby bohater nie dał się jednoznacz-

nie dopasować do schematu doświadczonego kochanka, liczącego na kontakt  

z nietkniętą dziewicą – takie przypadki są stosunkowo rzadkie w twórczości po-

wieściowej Sienkiewicza. 

Samo dążenie do celu ma dla Jurka sporą wartość – mnóstwo energii wkłada 

w ukazanie się z dobrej strony, zanim w Rozłogach pojawia się Skrzetuski; na-

stępnie angażuje się w poszukiwania Heleny i uczynienie jej życia w Czorto-

wym Jarze znośnym – i kiedy ma ją przy sobie, odwleka moment ślubu. Przy-

zwyczajony do ogromu pracy wkładanej do tej pory w osiągnięcie celu, docenia 

to, co trudno dostępne. Nieudolnie i wulgarnie uwodząca go Horpyna wzbudza 

w nim tylko odrazę.  

Despotyzm, przekonanie o własnej racji, niekontrolowane wybuchy agresji – 

to niczym niemaskowane cechy charakteru Bohuna, predysponujące go do roli 

czarnego charakteru. Nie zawsze jednak pozwala im się ukazać; w szał wpada 

jedynie wtedy, gdy nie widzi innej metody rozwiązania problemu.  

Na co dzień zaś zmienia się na podobieństwo kameleona, w każdym środo-

wisku przybierając odpowiednią twarz. Maski te nie służą jedynie dbaniu o wy-

idealizowany wizerunek. Zdają się skrywać istotę wewnętrznie kruchą i wrażli-

wą, dumną i ambitną, w której katalogu doświadczeń pojęcie porażki nie wystę-

puje. A przecież w gruncie rzeczy Bohunowi niewiele się udaje: o jego spekta-
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kularnych sukcesach militarnych czytelnik dowiaduje się tylko z kronikarskich 

relacji narratora, a wysoki awans na następcę Chmielnickiego kończy się omal 

samobójczym parciem pod Beresteczko. Konflikty, w których bohater bierze 

udział, unaocznione czytelnikowi przez narratora, kończą się dla niego poważ-

nymi ranami i długą rekonwalescencją. Bilans jego życia prywatnego jest za-

trważający, a jego efektem jest osamotnienie, z jakim nie zetknął się nigdy 

przedtem. To ciągłe zapewnianie narratora o niezwykłości Bohuna, o jego nie-

bywałym szczęściu wojennym, szaleńczej, graniczącej z brawurą odwadze, nie-

spotykanej urodzie – budują w czytelniku przeświadczenie, że musi być on ja-

kimś wybrańcem bogów, który z nieznanych przyczyn prześladowany jest przez 

zły los.  

Ciągłe niepowodzenia i choroby czynią go nieszkodliwym i umiejscawiają 

na pozycji ofiary; najczęściej to on jest „zdradzany, bity, znieważany przez licz-

niejszych i silniejszych od siebie”
33

. W czytelniku, podchodzącym do literatury 

głównie w sposób emocjonalny, taki bohater może budzić litość. Ponadto czy-

telnik taki widzi, że nie ma do czynienia z postacią wyidealizowaną, ale z prze-

żywającą niepowodzenia i popełniającą błędy – to sytuuje ją blisko rzeczywisto-

ści pozaliterackiej, co ważne jest również wtedy, gdy ma się do czynienia nawet 

z bohaterem (bądź jego typem) znanym już uprzednio z innych utworów
34

. 

Sympatia czytelników wobec Bohuna wynika zatem z kilku czynników: 

traktowania przez Sienkiewicza psychiki bohaterów historycznych tak samo, jak 

osób żyjących współcześnie – a tym samym wyposażenia ich w cechy uniwer-

salne. Kolejnym czynnikiem jest wykorzystanie do stworzenia nowego bohatera 

biografii postaci już istniejących w historii i literaturze. Następna właściwość 

prozy Sienkiewicza, decydująca o sugestywności i atrakcyjności Bohuna, ma 

swoje źródło w specyficznym opisie „czarnego charakteru”, polegającym na 

umieszczeniu w ekspozycji informacji wyłącznie pozytywnych, co działa na 

czytającego podobnie jak znany psychologom efekt aureoli (jest to uzasadnione, 

skoro wolno dokonywać prostych analogii pomiędzy światem postaci literac-

kich, a tym zamieszkałym przez realnych ludzi)
35

. Skutkuje to tym, że nie po-

strzega się Bohuna jako typowego czarnego charakteru czy złego człowieka, ale 

jako osobę, której złe postępki wymusza konieczność. Poza tym pozostawione 

przez narratora luki w biografii Bohuna budzą zaciekawienie i dociekliwość,  

a szatańsko lśniące z nieznanych powodów oczy watażki prowokują do pytań  

o jego pokrewieństwo ze światem demonicznym – jednakże na tego typu pytania 

trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi.  

Przyjmuje zatem Bohun kształty iście proteuszowe. Aluzyjność, niedookre-

śloność splata się w unaocznieniu jego zachowań z dobitną charakterystyką; 

                                                 
33  C. Zalewski, Dzieci Saturna. Mityzacja w „Ogniem i mieczem” Sienkiewicza, [w:] Henryk 

Sienkiewicz w kulturze polskiej, op. cit., s. 183. 
34  A. Stoff, Zagłoba sum!, op. cit., s. 16–17. 
35  Ibidem, s. 13. 
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konwencjonalne ujęcia w opisie jego charakteru czy niemaskowane w żaden 

sposób zapożyczenia z innych dzieł literackich mieszają się z tych konwencji 

łamaniem.  

Duża rozpiętość zachowań i cech składających się na jego osobowość, czy 

nawet wygląd zewnętrzny, od stereotypowo męskich (odwaga, wysokiej klasy 

sprawności żołnierskie, nadużywanie alkoholu, wyrzeźbione muskuły) do stereo-

typowo kobiecych (labilność, chorowitość, „białogłowskie” rysy twarzy) stanowi 

o niemożności wypowiedzenia jednoznacznej opinii na temat tego bohatera. 

Jest on Pacholęciem, które dorosło, ale które nadal szuka sposobu na ucieczkę 

od rozpaczy; podobnie – niczym Ksenia – mógłby się skarżyć: „Wszystko usycha! 

Wszystko, co moje!”
36

 – i przy tym jest Żmiją, Semenką i Nebabą zarazem.  
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The art of (non) adaptation.  

A few thoughts about the construction of Bohun 

Summary 

The article is an attempt to look closer at Bohun, one of the protagonists of With Fire and 

Sword (Ogniem i mieczem) by Henryk Sienkiewicz. It is devoted mainly to the historical and liter-

ary inspirations of the autor of the novel during the construction of this character, as well as to the 

traits of Bohun, which decide about his incompatibility with the enviroment. The analysis includes 

his mimicry skills and tendencies to alienation, his overgrown ambition and shame of humble 

birth, his craving for love and understanding, and the mechanisms he uses to block some of the 

feelings. All these traits, together with indefinite diabolic features, are the key to the enthusiastic 

reception of Bohun by the readers.  

Keywords: With Fire and Sword, Bohun, Henryk Sienkiewicz, alienation, mimicry, demonic 

qualities, reception. 
Słowa kluczowe: Ogniem i mieczem, Bohun, Henryk Sienkiewicz, alienacja, mimikra, demo-
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Jedna za wszystkie. Wszystkie w jednej.  

(O Anusi Borzobohatej-Krasieńskiej) 

Pomysł napisania osobnego tekstu
1
 o Anusi Borzobohatej-Krasieńskiej wy-

daje się być wyrazem frustracji autorki, która jest zrozpaczona faktem, że tyle 

tomów poświęcono Trylogii, iż nic już się nie da dodać. To pozór. Anusia bo-

wiem nie jest jedynie drugoplanową bohaterką. Jeśli przyjrzymy się jej uważnie, 

spostrzeżemy, że to jedyna postać kobieca, która występuje we wszystkich czę-

ściach Trylogii i w każdej z nich ma wpływ na akcję utworu. 

W Ogniem i mieczem działania Anusi doprowadzające do rozkochania się  

w niej Longinusa Podbipięty sprawiają, że „dziewiczy rycerz” zyskuje bezpo-

średnią motywację dla swych „morderczych ślubów”. Dzięki Anusinej kokieterii 

Charłamp wyzywa na pojedynek Wołodyjowskiego, ten natyka się na Bohuna  

i ma okazję, bo go „usiec”. 

W Potopie dzięki Anusi i jej umiejętności rozkochiwania w sobie kolejnych 

młodzieńców Oleńka może umknąć z Taurogów. 

Z kolei w Panu Wołodyjowskim śmierć panny Borzobohatej sprawia, że Ma-

ły Rycerz opuszcza pole walki i znajduje się w Warszawie. W ten sposób śmierć 

Anusi warunkuje pojawienie się Baśki Jeziorkowskiej
2
.  

Lech Ludorowski wskazuje specyficzną rolę, jaką wśród postaci drugopla-

nowych pełni właśnie ta panna: 

                                                 
1  Tekst niniejszy powstał w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum 

Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC–2012/06/A/HS2/00252. 
2  Anusia, choć tak istotna, bywa pomijana w analizach dotyczących powieści Sienkiewicza. Na 

przykład Iwona Hofman w długim tekście poświęconym postaciom kobiecym w Panu Wołody-

jowskim w ogóle o pannie Borzobohatej nie wspomina. Por. I. Hofman, O heroinach „Pana 

Wołodyjowskiego” Henryka Sienkiewicza, [w:] Henryk Sienkiewicz. Biografia. Twórczość. Re-

cepcja, red. L. Ludorowski i H. Ludorowska, Lublin 1998, s. 213–224. 

http://dx.doi.org/10.16926/zh.2017.16.16
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Pomysłową strukturę wiązania [poszczególnych części Trylogii – B.Sz.] daje też wątek 

Anusi, jedynej kobiety, której przypadła ta funkcja kompozycyjna – stanowi to przypa-

dek dość niezwykły w epice rycerskiej3.  

Panna Krasieńska pojawia się w Ogniem i mieczem w sposób nietypowy. 

Poznajemy ją bowiem nie jako postać działającą, ale jako wspomnienie wracają-

cego z krymskiej wyprawy Skrzetuskiego
4
. Opis jej zasadza się na jednym ele-

mencie – oczach
5
. Oczy są czarne i „słodkie jak miód”

6
 (Ogniem i mieczem, t. 1, 

s. 34) i dostosowana jest do nich śpiewana przez adoratora (przy wtórze lutni) 

piosenka: 

Tyś jest specjał nad specjały. 

(Ogniem i mieczem, t. 1, s. 34) 

Anusia wydaje się w tym wstępnym oglądzie heroiną romansu, choć prze-

cież od początku wiadomo, że Skrzetuski bez żalu ją żegna, jadąc na wyprawę 

wojenną (ale i wita z radością). Natychmiast jednak w tym samym rozdziale 

oczy Anusi przegrywają z innymi – tego samego koloru: 

[…] spod kuniego kapturka spojrzały nań takie oczy, jakich jak życie swoje nie widział, 

czarne, aksamitne, a łzawe, a ogniste, przy których oczy Anusi Borzobohatej zgasłyby 

jak świeczki przy pochodniach. 

(Ogniem i mieczem, t. 1, s. 39) 

Rywalka Anusi oprócz oczu posiada też brwi, białe ząbki, różowe policzki, mali-

nowe wargi i bujne czarne warkocze
7
. Na marginesie można dodać, że interesujące 

jest, iż amantka w Ogniem i mieczem reprezentuje ten typ, albowiem w młodzień-

czym liście do przyjaciela – Konrada Dobrskiego – Litwos czyni następującą uwagę: 

                                                 
3  L. Ludorowski, O postawie epickiej w „Trylogii” Sienkiewicza, Warszawa 1970, s. 216.  
4  Lech Ludorowski, opisując technikę wprowadzania postaci w Trylogii, pisze następująco: „In-

ny sposób wprowadzenia postaci stanowi technika zapowiedzi, przygotowania się czytelnika 

n a  z e t k n i ę c i e  z  n o w ą  o s o b i s t o ś c i ą. Technika ta należy do środków 

nieczęsto w Trylogii stosowanych, raczej wyjątkowych, o p e r u j e  n i ą  b o w i e m  

S i e n k i e w i c z  w  c h a r a k t e r y s t y c e  n a j w a ż n i e j s z y c h  p o -

s t a c i” (L. Ludorowski, O postawie epickiej w „Trylogii” Sienkiewicza…, s. 93; podkr. 

B.Sz.). W dalszej części wywodu badacz wymienia takie osobistości – Oleńkę Billewiczównę, 

Jeremiego Wiśniowieckiego czy Janusza Radziwiłła. Wydawało by się, że Anusia jest postacią 

zbyt mało znaczącą, żeby technika taka miała i do niej zastosowanie. A jednak! 
5  Przypomnijmy, że zdaniem Ludorowskiego właśnie wspaniałe oczy są cechą charakterystyczną 

Sienkiewiczowskich heroin (L. Ludorowski, Portret inicjalny heroiny w powieściach histo-

rycznych Henryka Sienkiewicza, „Przegląd Humanistyczny” 1992, nr 6, s. 54). Jednak „głów-

ną” – nie znaczy „jedyną”. 
6  Wszystkie cytaty z Ogniem i mieczem według wydania: H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem, 

wydanie pod red. J. Krzyżanowskiego, Warszawa 1972. W nawiasach podaję numer tomu  

i numery stron. 
7  Helena ukazuje się oczom Skrzetuskiego jako kobieta niezwykle piękna, jaśniejąca urodą – jest 

to przykład opisanej przez Lecha Ludorowskiego „stylizacji idealizującej”; L. Ludorowski, 

Portret inicjalny heroiny w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza…, s. 52. 
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[…] przyznam Ci się, że nie lubię brunetek – zdają mi się zanadto zmysłowe8. 

Litwos w tym przypadku stanowczo idzie nie za własnym upodobaniem, 

lecz kreuje swe bohaterki wedle upodobań epoki: 

W środowisku szlacheckim istniał kobiecy ideał urody. […] Oczy ciemne i bystre. Za 

mniej pociągające uważano oczy niebieskie9. 

Zbigniew Kuchowicz w Obyczajach staropolskich XVII–XVIII wieku pisze 

nawet, że: 

Czarne oczy stają się wręcz obsesją poetów i pieśniarzy10.  

Wedle Zdzisławy Mokranowskiej:  

Sienkiewicz żywi przekonanie, że twarz człowieka jest obrazem jego przeżyć wewnętrz-

nych, stąd częsta preferencja opisu twarzy11. 

To skupienie się na twarzy ma oczywiście związek z przekonaniami obec-

nymi w jego czasach (podobnie jak cytowany uprzednio fragment o zmysłowo-

ści brunetek). Józef Bachórz stwierdził wręcz, że: 

Bez odniesień do fizjonomiki trudno by zrozumieć większość powieściopisarstwa reali-

stycznego i naturalistycznego12.  

Zdaniem badacza, fizjonomika zdominowała zwłaszcza myślenie pozytywi-

styczne, 

[…] kiedy pod wpływem nowych sukcesów nauk przyrodniczych i wzrostu ich autoryte-

tu fizjonomika spopularyzowała się i stała częścią składową myślenia zdroworozsądko-

wego […]13. 

Józef Bachórz stwierdza przy tym, że nawet sceptycy nie odrzucali fizjono-

miki kategorycznie, ale częściej opiniowali „według schematu «nie, ale…»”,  

i dodaje: 

Toteż renomę fizjonomiki przez cały wiek XIX podtrzymywali również tego rodzaju kry-

tycy jej klasycznej formuły lavaterowskiej, jak Franz Joseph Gall, Carol Gustaw Carus 

czy Kaspar Spurzheim, którzy rozpoznawanie właściwości charakteru, umysłu, tempe-

                                                 
8  H. Sienkiewicz, Listy, t. 1, cz. 1, wstęp i biogramy adresatów J. Krzyżanowski, listy oprac.  

i opatrzyła przypisami M. Bokszczanin, Warszawa 1977, s. 256. 
9  R. Gałaj, Życie codzienne szlachty polskiej w okresie sarmatyzmu, Szczecin 1998, s. 28. 
10  Na poparcie tej tezy badacz cytuje krakowską piosenkę: 

 „Jadą Krakowiaki 

 Trzaskają biczami 

 Wiozą mi dziewczynę 

 Z czarnymi oczami”. 

 Z. Kuchowicz, Obyczaje staropolskie XVII–XVIII wieku, Łódź 1975, s. 214. 
11  Z. Mokranowska, W świecie prozy Henryka Sienkiewicza, Lublin 2002, s. 17. 
12  J. Bachórz, Karta z dziejów zdrowego rozsądku, „Teksty” 1976, nr 2, s. 95. 
13  Idem, Fizjonomika, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A Kowalczy-

kowa, Wrocław – Warszawa 1994, s. 294. 
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ramentu lub przeżyć emocjonalnych pragnęli opierać na naukowej wiedzy anatomo-

fizjologicznej, ustanawiając zasady frenologii […] albo kontynuując patognonikę Georga 

Christopha Lichtenberga, osiemnastowiecznego rywala i polemisty Lavatera […]. Po-

szukiwania tego typu, sterujące aspiracje fizjonomiczne ku scjentyzmowi i mające je 

spokrewniać z medycyną […] interesowały generację pozytywistyczną na analogicznej 

zasadzie jak ewolucjonizm w naukach przyrodniczych14. 

Twarz Heleny Kurcewiczówny możemy poddać analizie fizjonomicznej. 

Sztuka ta nie może nam się udać w wypadku Anusi Borzobohatej. Ta bowiem 

ma wyłącznie oczy. Oczy, co prawda, stanowią nader ważną część twarzy – 

zdaniem Lavatera (z tego powodu szwajcarski pastor bywał zresztą często wy-

śmiewany
15

), jednak istotą analizy Lavaterowskiej było: 

[…] całościowe traktowanie wyglądu jako wyrazu właściwości duchowych; rolę znaków 

określonych cech charakteru odgrywały poszczególne części twarzy, ale należało je „od-

czytywać” w ścisłym powiązaniu wzajemnym. Jeden odosobniony znak nie przesądzał o 

niczym16. 

Przez to, że opis Anusi ogranicza się do oczu, powstaje konterfekt „w stylu” 

fizjonomiki barokowej, pod koniec XVI stulecia oddzieliła się ona bowiem od 

astrologii i zaczęła przekształcać się w tak zwaną fizjonomikę „naturalną”. W jej 

ramach skupiano się na wybranym fragmencie ludzkiego ciała i szczegółowo go 

interpretowano. Najważniejszym dziełem tego okresu jest praca Giambattisty 

della Porty The humana physionomia. Wedle tej publikacji najistotniejszą czę-

ścią twarzy jest oko właśnie
17

.  

                                                 
14  J. Bachórz, Spotkania z „Lalką”. Mendel studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa, 

Gdańsk 2010, s. 117–118. Sam Sienkiewicz w Listach o Zoli poddał twarz francuskiego pisarza 

następującej analizie fizjonomicznej: „Nie zawsze twarz fizyczna człowieka odbija jego du-

chową osobistość. W Zoli związek ten występuje nader wybitnie. Twarz kwadratowa, czoło ni-

skie i pokryte zmarszczkami, rysy grube, wysokie ramiona i krótki kark dają jego postaci coś 

grubiańskiego. Z twarzy tej i ze zmarszczek koło oczu odgadniesz, że jest to człowiek, który 

dużo wytrzyma, wiele potrafi udźwignąć, uparty i wytrwały aż do zaciętości nie tylko w zamia-

rach i w ich urzeczywistnieniu, ale, co główna, i w myśleniu. Bystrości nie masz w nim. Na 

pierwszy rzut oka widać, że jest to zamknięty w sobie doktryner, który, jako doktryner, nie 

ogarnia szerokich widnokręgów, widzi wszystko pod pewnym kątem i ciasno, ale widzi wyraź-

nie. Umysł jego jak ślepa latarka, rzuca wąskie światło w jednym kierunku i idzie w tymże kie-

runku z niezachwianą pewnością. I oto zarazem objaśnia się historia tego całego szeregu ksią-

żek, które noszą ogólny tytuł: Les Rougons-Macquart”; H. Sienkiewicz, Listy o Zoli, [w:] idem, 

Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. 45: Szkice literackie, Warszawa 1951, s. 131–132. Autor za-

znacza wprawdzie pewien dystans do metody fizjonomicznej, którą nie zawsze można zasto-

sować, ale następnie poddaje oglądowi (sprawnie i fachowo, dodam) nie tylko twarz autora 

Nany, ale też budowę jego ciała, i wyciąga wnioski dotyczące zarówno jego charakteru, jak  

i umysłowości. Uważa nawet ogląd fizjonomiczny za klucz do twórczości Zoli. 
15  J. Bachórz, Romantyzm a romanse. Studia i szkice o prozie polskiej w pierwszej połowie XIX 

wieku, Gdańsk 2005. 
16  Tamże, s. 70. 
17  Por. E. Skorupa, Twarze, emocje, charaktery. Literacka przygoda z wiedzą o wyglądzie czło-

wieka, Kraków 2013, s. 26; o poglądach fizjonomicznych w XVII wieku pisze też Hanna Dzie-
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Pozornie obie bohaterki mają tę samą cechę fizjonomiczną – słodkie, czarne 

oczy. Jednak słodycz oczu Heleny jest prawdziwa, podczas gdy w przypadku 

Anusi jest jedynie pozorna. Anusia bowiem nie jest sarmacką panienką, która 

układa „rączki w małdrzyk, a buzię w ciup” i pokornie czeka na rycerza, aby ją 

zdobył. Można powiedzieć, że jest ona agresorką. Podkreśla to druga z piosenek 

śpiewanych przez Skrzetuskiego: 

Jak tatarska orda 

Bierzesz w jasyr corda! 

(Ogniem i mieczem, t. 1, s. 34) 

Aby pozyskać niewolników, Anusia wykorzystuje oczy: świdruje nimi 

(Ogniem i mieczem, s. 75) i strzela (Ogniem i mieczem, s. 77)
18

. Jest szatankiem, 

który zza pleców księżnej Gryzeldy świeci oczkami i powoduje zdrożne myśli  

u pobożnego Longinusa. Oczy jej bowiem mają wszelkie cechy „oka uroczne-

go”, które następująco opisuje Piotr Kowalski: 

Oczy promieniujące energią danej osoby (lub zwierzęcia), które swoim spojrzeniem de-

finiują kształt świata, stają się narzędziem działań szkodzących […]. Uroczne oczy budzą 

uzasadniony niepokój, ponieważ właśnie one najczęściej wykorzystywane są w prakty-

kach magicznych. […] Gdy człowiek w osobliwy sposób, zbyt gwałtownie porusza gał-

kami, „strzela” oczami, to być może szykuje się do szkodzących działań19. 

Panna Borzobohata umiejętnie gra bowiem z sarmacką obyczajowością. Bę-

dąc porządną dziewczyną, doprowadza mężczyzn do miłosnego szału (czyli za-

                                                 
chcińska – eadem, Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku, Warszawa 1996, s. 23–36; 

natomiast w czasach Trylogii ta dominacja bywała podważana. Przykładem może być zamiesz-

czony w „Niwie” odczyt na temat fizjonomiki: „Lecz o ile oku samemu, przy przedstawieniu 

stanu duszy, przypada tylko uboczna i podrzędna rola, o tyle ważniejszą i znaczniejszą przypi-

sać należy miękkim częściom otaczającym oko. Ich położenie, zarówno pod względem organu 

widzenia, jak i względem innych części i organów twarzy, stanowi główny czynnik w mimice  

i fizjonomice”. Następnie autor dowodzi, że same oczy nie mogą być zwierciadłem duszy, po 

czym konkluduje: „Czy bowiem weźmiemy człowieka gniewnego, czy śmiałego, kochającego 

czy łagodnego, to wszyscy oni, przypuściwszy naprzód tąż samą wielkość oczu, będą posiadać 

refleks rogówki jak najsilniej równej wielkości […] Zakryjmy tym ludziom całą twarz, pozo-

stawiając wolnymi same tylko oczy, to wtedy nikt nie rozezna wyłącznie po oczach człowieka 

gniewliwego od łagodnego”; Oko i jego znaczenie w mimice twarzy. Odczyt miany w dniu 5-m 

lutego r.b. w Monachium przez Stanisława Tomaszewskiego, „Niwa” 1875, t. 8, s. 166–168. 
18  Te militarne przenośnie są jak najbardziej na miejscu: „Język ludowy przypisuje słusznie prze-

lęknionemu oko szklane, jak charakteryzujące stan jego duszy. Rozwarte i w jeden punkt zapa-

trzone oko ma w sobie właśnie coś martwego. Tak samo mniemane spojrzenie groźne, albo 

promieniejące i ciskające iskry oko człowieka odważnego, wyjaśnia się, pominąwszy położenie 

innych części twarzy, głównie za pomocą rozszerzonego i na całej swej przestrzeni widocznego 

refleksu rogówki”; Oko i jego znaczenie w mimice twarzy…, s. 167. Anusia jest więc nie tylko 

kokieteryjna, ale też odważna. 
19  P. Kowalski, Leksykon – znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa – Wrocław 1998, 

s. 389–390. 
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urocza ich)
20

. Należąc do fraucymeru surowej księżnej Gryzeldy, umiejscawia 

się za jej plecami i zza fotela drwi z dziewczęcej skromności, która powinna być 

jej cnotą naczelną. Ponętna i pożądana, dołącza do pozostałych bohaterek – 

wzbudzających wszak nie zawsze prawe żądze (Helena u Bohuna, Oleńka u Bo-

gusława, Baśka u Azji Tuhajbejowicza). Anusia różni się od reszty heroin tym, 

że świadomie stara się zdobyć mężczyzn. Wykorzystuje przy tym poza „arsena-

łem swych oczu” zasoby kokieterii kobiety-dziecka: kręci mianowicie nieznanego 

koloru końce „warkoczyków”, przestępuje z nóżki na nóżkę i biegnąc, niemal 

wpada na potencjalną ofiarę (Ogniem i mieczem, t. 1, s. 76). Niewielka wzrostem, 

nieustannie jest opisywana za pomocą zdrobnień. I tu możemy zapytać o upodo-

bania samego Sienkiewicza. Ogniem i mieczem pisane jest w czasie najszczęśliw-

szego okresu jego pożycia z Marią z Szetkiewiczów, powszechnie uważaną za 

największą miłość jego życia. Można mniemać, że powodzenie u mężczyzn, jakie 

Litwos przypisywał swej wybrance, stanowiło w jego opinii zaletę Marii. W liście 

pisanym tuż przed ślubem przyszły autor Ogniem i mieczem stwierdza: 

Czy wiesz, dziecko moje najmilsze, że to już za dwanaście dni. A potem nie ma Marylki, 

nie ma tej panienki, w której co dzień się ktoś zakochiwał, nie ma sławnej bałamutki,  

w liście panien nazwisko wymazane i tylko babiątko najdroższe w czepku21. 

Zaś po kilku latach pożycia sama Maria informuje rodziców, że: 

On przed ludźmi wyśmiewać to lubi [skłonność żony do ploteczek – B.Sz.], a kto mi 

wmawia, że albo się wszyscy we mnie kochają i (niespokojny jest na tym punkcie), albo 

że cała tutejsza kolonia przepada za mną, a umierającym twarz się rozjaśnia na mój wi-

dok? Kto? Pewnie, że ani ja sama, ani moje lustro mi tego nie podpowiada22. 

W swej wybrance Sienkiewicz cenił także swoistą kokieterię, którą następu-

jąco opisuje w liście do Stanisława Witkiewicza: 

Rano bywam zły, a właściwie przybity, więc ono przychodzi, robi oczy jak gołąb i mówi: 

Mańcia się upokarza, bo zły. Wtedy ja przestaję być zły, a ona łapkę wyciąga jak dziecko 

i mówi: Przeproś i upokórz się z kolei. […] Jest dziecko i najrozumniejsza, najpoczciw-

sza z kobiet na świecie, a przy tym ma wdzięk dziecka, królewnie podobnej i rozumnej 

kobiety23. 

Wyraźnie można znaleźć powinowactwa między Marią a Anusią. Podobnie 

jest z postaciami literackimi – poprzez swą skłonność do uwodzenia mężczyzn 

                                                 
20  Obyczajowość sarmacka raczej nie pozwalałaby na pochwalenie Anusinych działań: „[…] su-

rowe aż do przesady pojmowanie skromności i wstydliwości niewieściej, wynikający stąd i już 

wychowaniem podyktowany brak stosunków towarzyskich z płcią męską w pierwszej młodo-

ści, a co za tym iść zwykło, brak dozwolonej nawet i niewinnej zalotności […]”; W. Łoziński, 

Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1978, s. 180. 
21  H. Sienkiewicz, Listy, t. 4, cz. 1, oprac., wstęp i przyp. M. Bokszczanin, Warszawa 2008, s. 51. 
22  M. z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa, Listy, oprac., wstęp i przyp. B. Szargot, Piotrków Trybu-

nalski 2012, s. 127. 
23  H. Sienkiewicz, Listy, t. 5, cz. 2, oprac., wstęp i przyp. M. Bokszczanin, Warszawa 2009,  

s. 319–320. 
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Anusia bliska jest Krzysi Drohojowskiej, a cechy dziecięce łączą ją z Baśką Wo-

łodyjowską. Jak widzimy, wpisuje się ona dobrze w sposób tworzenia heroin 

przez Sienkiewicza i jest bliska jego własnym upodobaniom erotycznym. 

Anusia jest sierotą, jak niemal wszystkie heroiny w Trylogii, jednak w jej wy-

padku sieroctwo to ma charakter absolutny. Nic nie wiadomo o jej rodzinie. Pozo-

staje pod chłodną opieką Gryzeldy Wiśniowieckiej, ale w sumie nie wiadomo, na 

czym ta opieka polega. Patronka nie stara się jej znaleźć męża, nie hamuje jej kokie-

terii, nie daje jej wiana. Anusia zyskuje za to (przynajmniej pozornie, o czym za 

chwilę) dużą autonomiczność w patriarchalnym sarmackim świecie
24

.  

Bohaterki tworzone przez Sienkiewicza (Oleńka, Helena, Krzysia czy Baś-

ka) są gorąco kochane, ale żadna z nich nie ma tylu adoratorów, co Anusia. 

Większość z amantów po prostu w niej się podkochuje, ale są tacy, którzy ko-

chają ją do szaleństwa: Zamojski przemaga lęk przed siostrą i usiłuje porwać 

dziewczynę (znów tak jak Bohun Helenę czy Azja Baśkę), Sakowicz z powodu 

jej kokieterii dręczy całą okolicę, a Braun zdradza księcia Bogusława (za co zo-

staje przez Sakowicza obdarty ze skóry). Anusia jednak paradoksalnie nie ma 

szczęścia w miłości, zakochana jest bowiem tylko jeden raz – w Babiniczu –  

i w oczywisty sposób nie ma u niego szans. Doświadczenie bycia odrzuconą też 

znane jest innym bohaterkom – Baśce Jeziorkowskiej czy Ewce Nowowiejskiej. 

Anusia nie doświadcza ani miłosnego happy endu, jak Baśka, ani nieszczęścia, 

niczym Ewka. Zna jednak poczucie zawodu: 

Lecz przeszło południe, potem słońce odbyło drugą połowę drogi i poczęło się zniżać,  

a Babinicz nie wracał. 

Anusia atoli pod wieczór dostała wypieków na twarzy. 

„Zaliby mu tylko o Szwedów, nie o mnie chodziło? – myślała sobie w duszy. – Prze-

cie list odebrał, skoro tu przyszedł…” 

Biedna nie wiedziała […], że Babinicz żadnego listu nie odebrał. 

Bo gdyby był odebrał, błyskawicą wróciłby do Wołmontowicz, tylko… nie dla ciebie 

Anusiu!25  

(Potop, t. 3, s. 343) 

Szczególny ton narratora, bezpośrednio zwracającego się do bohaterki, jest 

ewenementem w Trylogii. Wyjątkowa musi być krzywda dziewczyny, skoro 

powoduje zmianę ustalonego w dziele porządku. Na czym jednak ta krzywda 

miałaby polegać? Przecież trudno byłoby żądać od Kmicica miłości. 

Trudno? Naprawdę? Przecież pan Andrzej kocha zgodnie z zapisem testa-

mentowym. Ofiarowanie Oleńki wraz z Lubiczem jako spadku jest elementem 

                                                 
24  Jan Stanisław Bystroń prawa kobiet definiuje następująco: „Stanowisko tradycyjnego świata 

szlacheckiego wobec niewiast […] jest bardzo zdecydowane: niewiasta jest z urodzenia swego 

czymś pośredniejszym od mężczyzny, winna go zatem słuchać […]”. J.S. Bystroń, Dzieje oby-

czajów w dawnej Polsce wiek XVI–XVIII, t. 2, Warszawa 1994, s.122; brak męskiego opiekuna 

dawał więc pewien margines wolności. 
25  Wszystkie cytaty z Potopu według wydania: H. Sienkiewicz, Potop, wydanie pod red. J. Krzy-

żanowskiego, Warszawa 1972. W nawiasach podaję numer tomu i numery stron. 
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sarmackiej kultury patriarchalnej, niemającej nic wspólnego z miłością senty-

mentalną. To wymogi dziewiętnastowieczne sprawiają, że w powieści pojawia 

się miłość „od pierwszego wejrzenia”. Pozwalają one pogodzić się z przedmio-

towym traktowaniem pary młodych bohaterów. Pozornie sytuacja ta nie ma nic 

wspólnego z losami panny Borzobohatej. Aby pokazać, że jest inaczej, powrócę 

do Ogniem i mieczem. 

W czasie pożegnania panien dworskich z wyruszającymi na wojnę rycerzami 

Jaremy tylko do Anusi nikt nie podchodzi z prośbą o wstążkę lub szkaplerzyk. 

Dziewczyna odbiera to jako afront, co potęguje wypowiedź Wołodyjowskiego: 

– Chciałem też i ja prosić pannę Annę o jakową pamiątkę, alem się tej chęci wyrzekł, 

gdyżem tak mniemał, że dla zbyt wielkiego tłoku się nie docisnę. 

(Ogniem i mieczem, t. 1, s. 306) 

Dictum to doprowadza do sprzeczki. Anusia zarzuca bohaterowi, że mierzy 

za wysoko (bo chciałby dostać pamiątkę od księżniczki Barbary). Na co Woło-

dyjowski: 

[…] skonfundował się tak, że języka w gębie zapomniał, i tylko jąkał n i e  d o  

r z e c z y:  

– Waćpanna także mierzysz wysoko, bo tak właśnie jak głowa pana… Podbipięty… 

(Ogniem i mieczem, t. 1, s. 306, podkr. – B.Sz.) 

Zwróćmy uwagę na sformułowanie narratora wszechwiedzącego: „nie do 

rzeczy”. Wołodyjowski ma głupi pomysł i Anusia na złość mu wprowadza go  

w życie, dając Longinowi szarfę. Pozornie to ona wybiera, czyli przełamuje 

obyczaje patriarchalnego świata. Ale przecież nie wybiera narzeczonego, tylko 

wykonuje gest nawiązujący do obyczajów związanych z „miłością dworną”, któ-

ra wszak była konwencją na poły ludyczną. Więcej się z Podbipiętą nie spotyka, 

on jednak czyni ją swą spadkobierczynią. Ten hojny gest jest w istocie zawłasz-

czeniem. Anusia „musi” przyjąć rolę narzeczonej (choć oświadczyn nie było)  

i niemal wdowy (a ślubu też nie było). Jedna z jej „ofiar” staje się kreatorem jej 

dalszego życia. Jak to ujmuje celnie pan Zagłoba: 

Po takim panu Longinie nijako jej było lada chłystka brać… 

(Potop, t. 2, s. 405) 

Sieje więc biedaczka rutkę i – jak Kmicica informuje z grozą w głosie po-

rucznik Szurski w 1656 roku: 

– Mówią, że jej dwadzieścia pięć lat, jak Boga kocham! 

(Potop, t. 2, s. 462) 

W świetle siedemnastowiecznych przekonań to dla panny po prostu zgrzy-

biała starość
26

. W ten sposób, o ile Oleńce testament ofiaruje miłość, Anusi daje 

                                                 
26  O wieku zawierania małżeństw por. A. Lesiak, Kobiety z rodu Radziwiłłów w świetle inwenta-

rzy i testamentów (XVI–XVIII wiek), [w:] Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwił-

łów XVI–XVIII wieku, red. U. Augustyniak, Warszawa 2009, s. 126–127; pełnoletność dziew-
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staropanieństwo. I w tym zaawansowanym wieku heroinę na chwilę trafia strzała 

Amora. Charakterystyczne, że właśnie wtedy pojawia się opis bohaterki wykra-

czający poza oddanie wdzięku jej oczu: 

Była to malutka główka dziewczęca, biała jak mleko, kraśna jak róża, a wdzięczna jak 

obrazek. Drobniuchne, same przez się wijące się loczki zdobiły jej czoło, a bystre oczka 

strzygły ku oficerom […]. 

(Potop, t. 2, s. 461) 

Opis dość konwencjonalny, zbliżony jednak do przedstawienia Heleny. Locz-

ki wokół głowy – sugerujące młodzieńczy wygląd i nawiązujące do obrazu anioł-

ka – oraz oczka, już nie „uroczne”, lecz bystre, pokazują bohaterkę jako osóbkę 

śliczną, choć niegroźną
27

. I dla Kmicica groźna nie jest. Interesujące, że w tym 

wypadku rada, jak zabiegać o wzajemność, pochodzi pośrednio od starej panny: 

– Proś o niego świętego Mikołaja; wiem od ciotki, że najlepszy to w takich terminach 

protektor. 

(Potop, t. 3, s. 242) 

Ewa Kosowska wskazuje ten fragment jako dowód na autorytet panny Kul-

wiecówny (ciotki)
28

. Jednak jednocześnie jest w tym coś groteskowego – stara 

panna udzielająca rad, jak zdobyć męża. 

W momencie odkrycia tożsamości Babinicza-Kmicica Anusia staje przed 

groźbą ostatecznej kompromitacji. Oleńka wie o jej afekcie dla Babinicza, 

dziewczyna zatem niemalże zostaje obsadzona w roli odrzuconej i narzucającej 

się ze swym uczuciem. Ratuje ją pan Zagłoba, który krzyczy: 

Vivat dwie pary! 

(Potop, t. 3, s. 370) 

                                                 
częta uzyskiwały w wieku lat 12–14 (były to tzw. lata sprawne), pełna dojrzałość zaś to wiek 

24 lat (zwykle kobiety wstępujące w tym wieku w związek małżeński były już wdowami). Do-

piero w wieku XVIII zmieniono granicę lat sprawnych na 20. Por. G. Perczyńska, Kobiety Isz-

kołci, czyli zarządzania majętnością [w:] Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwił-

łów…, s. 38–39; ale co ważniejsze – wyraźnie w świecie przedstawionym powieści jest to wiek 

dostojny. 
27  I dodajmy, wraz z filigranowością postaci zgadza się w pełni z gustem barokowym, który na-

stępująco definiuje fragment wiersza Jana Andrzeja Morsztyna: 

 „Te sztuki ma mieć każda białogłowa: 

 Naprzód wzrostu miernego i okrągła głowa, 

 Szyja biała i nóżki wspaniałej urody, 

 Usteczka rubinowe, z koralów jagody, 

 A przy tym nóżka biała w trzewiczek wpojona, 

 Czarne oczy w wymową i brew wyciśnioną, 

 Ząbeczki też perłowe, w pasie jako łątka […]” (J.A. Morsztyn, Wybór poezji, oprac. J. Durr- 

-Durski, Warszawa 1949, s. 112–113). 
28  E. Kosowska, Postać literacka jako tekst kultury. Rekonstrukcja antropologicznego modelu 

szlachcianki na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza, Katowice 1990, s. 125. 
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I to wystarcza. Wołodyjowski się nawet nie deklaruje. Znów patriarcha de-

cyduje o mariażu
29

. Anusia staje się narzeczoną, unika stygmatu niechcianej sta-

rej panny. Jednak wyraźnie do statusu żony pana Michała się nie pali. Pozostaje 

jej zatem ostatnia możliwość obrony – zwłoka. Panna bowiem: 

[…] była wychowanicą księżnej Jeremiowej Wiśniowieckiej, b e z  k t ó r e j  p o -

z w o l e n i a  ż a d n ą  m i a r ą  n a  w e s e l e  z g o d z i ć  s i ę  n i e  

c h c i a ł a, musiał więc pan Michał pannę w Wodoktach z powodu niespokojnych cza-

sów zostawić, a sam do Zamościa po pozwolenie i błogosławieństwo jechać30. 

(Pan Wołodyjowski, s. 3; podkr. B.Sz.) 

Byłaby to bardzo przekonująca motywacja, gdyby nie to, że w identyczny 

sposób Anusia zwodziła swego wielbiciela w Taurogach: 

Sakowicz oświadczył jej się w miesiąc po wyjeździe księcia, ale zwodnica dała mu chy-

trą odpowiedź, że go nie zna, ale różnie o nim mówią, że nie miała czasu jeszcze go po-

lubić, ż e  b e z  p o z w o l e n i a  k s i ę ż n e j  G r y z e l d y  w y c h o -

d z i ć  z a  m ą ż  n i e  m o ż e, a na koniec, że chce go na rok próby wystawić.  

(Potop, t. 3, s. 260; podkr. B.Sz.) 

Zatem narzeczeństwo, za sprawą panny i wojen, się przeciąga aż do roku 

1668
31

. Łatwo obliczyć, że Anusia ma wtedy 37 lat. W świetle przekonań nie 

tylko siedemnasto-, ale i dziewiętnastowiecznych była już poza strefą erotycz-

nych pożądań. Trzeba pamiętać, że nie były to czasy, w których kobiety dobro-

wolnie decydowały się na pozostawanie w stanie bezżennym
32

. Ewa Kosowska, 

opisując postać panny Kulwiecówny w Potopie, czyni następującą uwagę: 

Kobieta pozbawiona męża i majątku rodzinnego zajmowała miejsce rezydentki u dal-

szych krewnych i najczęściej ciężko pracowała na kawałek chleba33.  

Niemal czterdziestoletnia Anusia mieszkająca z Oleńką w Wodoktach jest de 

facto właśnie starą panną, rezydentką czekającą na swego nigdy nieprzybywają-

                                                 
29  Ewa Kosowska wskazuje właśnie Zagłobę jako przykład postaci wykorzystującej przywileje 

patriarchy: „Wykorzystując siłę takiej tradycji, mógł Sienkiewiczowski Zagłoba zmusić do po-

słuszeństwa Rocha Kowalskiego i oddać go pod komendę starszych stopniem pułkowników. 

Sam Zagłoba zresztą z przywilejów starszeństwa korzystał często i chętnie – czy to kreując się 

na mistrza, który pana Michała uczył fechtunku, czy też wchodząc w parafamilijne stosunki ze 

Skrzetuskimi, a potem Wołodyjowskimi”; E. Kosowska, op. cit., s. 110. 
30  Wszystkie cytaty z Pana Wołodyjowskiego według wydania: H. Sienkiewicz, Pan Wołodyjow-

ski, wydanie pod red. J. Krzyżanowskiego, Warszawa 1972. W nawiasach podaję numer tomu  

i numery stron. 
31  Co prawda narzeczeństwa bywały w tych czasach długie, ale znaczy to – „wielomiesięczne”,  

a nie „wieloletnie”. Por. K. Targosz, Sawantki w Polsce XVIII wieku. Aspiracje intelektualne 

kobiet ze środowisk dworskich, Warszawa 1997, s. 122. 
32  Choć wiele z nich starymi pannami zostawało. Andrzej Wyrobisz stwierdził, że co najmniej 

kilkanaście procent kobiet żyjących w XVI–XVII wieku pozostawało w celibacie. Cyt. za  

H. Dziechcińska, Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku, Warszawa 2001, s. 33. 
33  E. Kosowska, dz. cyt., s. 124. 
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cego narzeczonego
34

. Nic dziwnego, że w Panu Wołodyjowskim cioteczka Kul-

wiecówna już nie występuje. Jej miejsce zostało zajęte.  

W tej sytuacji słowa, że: 

Księżna Gryzelda […] na wesele zapraszała, sama ofiarując się być matką p a n i e n c e. 

(Pan Wołodyjowski, s. 8; podkr. B.Sz.) 

nabierają akcentu humorystycznego. Ale długo śmiać się nie można, bo, jak pa-

miętamy, Anusię czeka śmierć zamiast ślubu. O ile wymienione wcześniej kole-

je losu zbliżają ją do innych bohaterek Trylogii, to śmierć ją wyróżnia, albowiem 

umiera tylko ona (nawet okrutnie doświadczone Ewka Nowowiejska i Zosia Bo-

ska żyją w momencie zakończenia akcji). Śmierć bohaterki ma punkty styczne 

ze zgonem jej pierwszego narzeczonego – Longinusa Podbipięty. Oboje umiera-

ją nagle, oboje w opinii świętości: 

Najlepszy to człowiek, jakiego w Rzeczpospolitej możesz znaleźć, z latarnią przez trzy 

roki i sześć niedziel chodząc. 

(Ogniem i mieczem, t. 2, s. 344) 

[…] co do szczęśliwości wiekuistej, chciałabym dla siebie mieć taką nadzieję zbawienia, 

jaką mam dla niej. Nie było nad nią zacniejszej panienki, lepszego serca, poczciwszej! 

Oj! Moja Anulka! Moja Anulka kochana! 

(Pan Wołodyjowski, s. 8) 

Oboje w godzinie zgonu znajdują się pod szczególną opieką Matki Bo-

skiej
35

, Longinus w chwili śmierci odmawia Litanię Loretańską
36

, a Anusia 

                                                 
34  Odwołam się do autorytetu Kazimierza Wyki: „Sienkiewicz jest znakomitym twórcą bohate-

rów, ale nie bohaterów w sensie nadludzi, którzy dokonują czynów heroicznych, lecz bohate-

rów w innym rozumieniu tego słowa – ludzi, których psychologia składa się z kilku rysów za-

sadniczych, stale powtarzających się, którzy o tyle pozostają bohaterami w wymienionym zna-

czeniu, że nigdy nie przestają być sobą, nawet w okolicznościach najmniej sprzyjających ich 

psychice”; K. Wyka, O postaciach Sienkiewicza, [w:] Sienkiewicz. Odczyty, Warszawa 1963,  

s. 105–106. Zatem jeśli cechą charakterystyczną Anusi jest jej panieństwo i nieustająca kokie-

teria, to nie można jej po prostu „wydać” za Wołodyjowskiego. Podobnie nie można jej ograbić 

z dziewczęcych cech. Sienkiewiczowi pozostało jedynie liczenie na to, że czytelnicy nie zaczną 

dodawać lat i zorientują się, Anusia jest już tylko śmieszna. 
35  Jest to bardzo w duchu pobożności barokowej, kiedy to umacniał się kult maryjny: „W 1656 

roku Matkę Boską ogłoszono uroczyście Królową Korony Polskiej, od tego też czasu fundowa-

no na jej cześć olbrzymią ilość figur, kaplic i kościołów. Kult świętych i Matki Bożej przesłonił 

nieco kult i tak zresztą trudnej do pojęcia Trójcy Świętej oraz postać Jedynego Boga.” (Z. Ku-

chowicz, Obyczaje staropolskie XVII–XVIII wieku…, s. 105). 
36  Zwrócenie się w godzinie śmierci do Maryi stanowi jedną z praktyk tak zwanej „dobrej śmier-

ci”, obecnych w obyczajach barokowych: „Kościół rzymski jednakże nie potępił naprawdę  

w swojej praktyce wszystkich pobożnych tradycji dobrej śmierci, chociaż potępiła je elita. Te-

go rodzaju tradycje pobożne kwitły bowiem w kościołach i przyciągały lud, który uparcie się 

ich trzymał, bardzo przywiązany szczególnie do szkaplerzy i różańca: szkaplerz zapewniał te-

mu, kto go nosił przez całe życie, dobrą śmierć, a co najmniej skrócenie pobytu w czyśćcu” 

(Ph. Ariès, Człowiek i śmierć, Warszawa 1989, s. 301). Poza praktykami pobożnymi i swoistą 

obecnością Matki Boskiej śmierć Anusi ma jeszcze inne cechy barokowe – swoiste piękno: 
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znajduje się w Częstochowie, w cieniu Jasnej Góry
37

. Podbipięta szczęśliwości 

wiekuistej doświadcza natychmiast, o czym czytelnik zostaje poinformowany 

bez zbędnej zwłoki: 

Aniołowie niebiescy wzięli jego duszę i położyli jako perłę jasną u nóg „Królowej Anielskiej”. 

(Ogniem i mieczem, t. 2, s. 343) 

Inaczej ma się rzecz z Anusią. O swoim losie informuje ona Wołodyjow-

skiego dopiero, gdy ten zaczyna zalecać się do Krzysi Drohojowskiej. 

Tu biało ubrana i sama bielusieńka jakby woskowa, postać Anusi Borzobohatej stawała 

przed oczyma rycerza taka, jaką ją w trumnie złożył. 

Tyle mi się należy – mówiła owa postać – byś mnie żałował i za mną tęsknił. Mnichem 

z początku chciałeś zostać, całe życie mnie płakać, a teraz inną bierzesz, n i m  m o j a  

d u s z y c z k a  z d o ł a ł a  d o  b r a m  n i e b i e s k i c h  d o l e c i e ć. 

Ach! Poczekaj! Niech pierwej do niebios trafię, niech na tę ziemię patrzeć przestanę. 

(Pan Wołodyjowski, s. 87, podkr. B.Sz.) 

Od śmierci Anusi minęło kilka miesięcy, a duszyczka jej dalej lewituje mię-

dzy niebem a ziemią. Sienkiewicz w tym momencie oddala się nieco od baroku 

w kierunku literatury dziewiętnastowiecznej
38

: 

Myśl moja, nazbyt skrzydlata, 

Nigdy na ziemskiej nie spoczęła błoni. 

Za lekkim zefirkiem goni, 

Za muszką, za kraśnym wiankiem  

Ale nigdy za kochankiem […]39 

                                                 
„Ale tam już był ksiądz potrzebniejszy niż felczer; jakoż zastaliśmy pobożnego paulina, który 

modlitwą ją do przytomności przyprowadził, tak, że mogła sakramenta przyjąć i z panem Mi-

chałem czule się pożegnać. Na drugi dzień południe już było po niej!” (Pan Wołodyjowski,  

s. 9). Zwróćmy uwagę na elementy zgodne z opisem Ariès: brak rozpaczy u umierającej, pod-

danie się sile modlitwy, pożegnanie. Por. Ph. Ariès, op. cit., s. 305–306. 
37  Lech Ludorowski opisuje technikę „wyprowadzania” postaci z utworu. Wymienia następujące 

– śmierć Azji i Janusza Radziwiłła mające wzbudzać współczucie, a więc reinterpretujące te 

postaci, wskazanie Sobieskiego jako przyszłego zwycięscy spod Wiednia – mające działać dla 

„pokrzepienia serc”, pokazujące tragizm indywidualny śmierci Longinusa Podbipięty i Ketlin-

ga, oraz wreszcie – „zniknięcie” licznych postaci, których losów się po prostu nie kontynuuje. 

(L. Ludorowski, O postawie epickiej…, s. 99–100). Zauważmy, że zgon Anusi stanowi niejako 

kategorię osobną. Nie jest karą, własnym wyborem czy skutkiem czyjegoś działania. Anusia 

zachorowuje na nieznaną chorobę, ale jest w stanie przyjąć sakramenty i pożegnać się z narze-

czonym. Umiera więc w sposób stosowny dla czasu pokoju, zgodnie z katolickim obrzędem. 
38  Trzeba przy tym zauważyć, że wyrzuty sumienia, jakim podlega Wołodyjowski, także przyna-

leżą raczej do świata dziewiętnastowiecznego niż barokowego: „Małżeństwa szlacheckie trwa-

ły krótko: 10–15 lat. Wpływały na to przyczyny obiektywne […]. Po stracie współmałżonka 

nie rozpaczano długo. Wdowiec szybko szukał sobie nowej żony. Zaloty trwały krótko: męż-

czyzna nie był romantycznym kochankiem, kobieta nie trzymała go długo w niepewności, żeby 

się nie rozmyślił”; R. Gałaj, op. cit., s. 25. 
39  A. Mickiewicz, Dziady. Część II, [w:] idem, Dzieła, t. 3: Dramaty, oprac. Z. Stefanowska, 

Warszawa 1995, s. 31. 
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I dalej, jak pamiętamy, o kokieterii: 

Często, gdy sama pasę, 

Do tych pasterzy goniłam stada, 

Którzy mą wielbili krasę; 

Lecz żadnego nie kochałam40. 

Anusia – niewolnica sarmackiej obyczajowości, uwielbiana przez wszyst-

kich, a zmuszona uciekać w niekończące się narzeczeństwo przed hańbą staro-

panieństwa – pozbawiona jest nawet szczęścia, jakim byłby wierny kochanek. 

Wołodyjowski idący do klasztoru jest przecież parodią sentymentalnego amanta. 

A nieznająca miłości Anusia zostaje ukarana jak Mickiewiczowska Zosia: 

Bo słuchajcie i zważcie u siebie, 

Że według Bożego rozkazu: 

Kto nie dotknął ziemi ni razu, 

Ten nigdy nie może być w niebie41. 

Niech ten tekst będzie zatem uwalniającym ją obrzędem dziadów. 
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One for all. All in one. (About Anna Borzobohata-Krasieńska) 

Summary 

The article’s topic is the character of Anna Borzobohata-Krasieńska, who, at the closer look, 

turns out to be a very important person in Henryk Sienkiewicz’s Trylogy. The heroine “connects” 

many female characters’ attributes. She is also important to the plot, because she is involved in all 

three parts of the story. Looking at her example, we can observe how important the supporting 

characters are in the Trylogy’s plot.  

Keywords: positivism, Sienkiewicz, novel, literary character. 

Słowa kluczowe: pozytywizm, Sienkiewicz, powieść, postać literacka. 
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Krytyka i nawiązanie. Sienkiewicz i współczesna 

polska literatura fantastyczna z perspektywy 

internetowych mediów społecznościowych 

Przesłanką do powstania poniższego artykułu było subiektywne odczucie, że 

doczekaliśmy się w Polsce czasów, gdy Sienkiewicz nie jest już Autorem czyta-

nym, lecz oficjalnym klasykiem, znanym i cytowanym, a jego literackie dzie-

dzictwo obecne jest w polskiej kulturze już nie bezpośrednio, lecz za pośrednic-

twem twórców, których Autor Trylogii zdążył jeszcze zainspirować. 

Wrażenie to możemy rozłożyć na trzy robocze hipotezy: 

1.  Sienkiewicz obecny jest w polskiej kulturze na prawach klasyka, zatem 

powiązany z rytmem szkolnych i oficjalnych uroczystości komemoratyw- 

nych. 

2.  Sienkiewicz nie jest już czytany bezpośrednio. 

3.  Twórczość Sienkiewicza zainspirowała powstanie dzieł ujawniających 

pokrewieństwo tematyki, motywów i postaci, lecz zasadniczo odrębnych tak 

gatunkowo, jak i stylistycznie. 

Zacznijmy od omówienia hipotezy pierwszej. Sienkiewicz jest zarówno Au-

torem szkolnych lektur, jak i patronem wielu polskich szkół, jest wreszcie posta-

cią, której życiorys i dokonania omawiane są na szkolnych lekcjach. Czy ozna-

cza to, że zainteresowanie Sienkiewiczem wiąże się specyficznie z rytmem roku 

szkolnego? Na to pytanie możemy odpowiedzieć, posługując się danymi z wy-

szukiwarki Google.com, dotyczącymi częstotliwości wyszukiwania konkretnych 

haseł i pojęć. Popularność tej wyszukiwarki pozwala na potraktowanie pocho-

dzących z jej usługi Google.trends danych jako wskaźnika zainteresowania 

Sienkiewiczem jako takim. Wykres zainteresowania (częstotliwości wyszuki-

wań) przedstawiono na ryc. 1. 

http://dx.doi.org/10.16926/zh.2017.16.17
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Ryc. 1. Wykres zainteresowania prozą H. Sienkiewicza – wg danych Google 

Oś X ukazuje upływ czasu (wyniki od 2004 roku do 1 marca 2017), oś Y 

częstotliwość wyszukiwań w skali względnej od 0 do 100%. Obserwujemy za-

tem spadek zainteresowania Sienkiewiczem (w perspektywie 13 lat), a również 

pewną regularność wykresu. Jeżeli obliczymy odrębnie średnią natężenia wy-

szukiwań (Y) dla całości okresu, dla miesięcy szkolnych i miesięcy wakacyj-

nych uzyskamy następujące wyniki: średnia dla całości okresu wynosi 26,3%, 

dla miesięcy szkolnych 30,26%, a dla okresu wakacyjnego jedynie 6,15%!  

Potwierdźmy jeszcze nasze przypuszczenia, zestawiając dane dotyczące za-

interesowania (wyszukiwalności) Sienkiewicza z dwoma innymi klasykami pol-

skiej literatury: Adama Mickiewicza i Bolesława Prusa. Krzywą zainteresowania 

przedstawia ryc. 2. 

 

Ryc. 2. Wykres zainteresowania lekturą klasyków – H. Sienkiewicza, B. Prusa oraz A. Mickiewi-

cza – wg danych Google 
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Widzimy tutaj (we wszystkich trzech przypadkach) tendencję do regular-

nych wzrostów i spadków zainteresowania (przy generalnej tendencji spadko-

wej). Dla określenia korelacji między tendencją do lokalnych wzrostów i spad-

ków zainteresowania z naprzemiennymi okresami wakacji i roku szkolnego ob-

liczmy odrębne średnie zainteresowania dla miesięcy wakacyjnych oraz szkol-

nych oraz zestawmy je ze średnią ogólną. Wyniki można zobaczyć na ryc. 3. 

 

Ryc. 3. Porównanie zainteresowania lekturą klasyków w okresie szkolnym i wakacyjnym (Sien-

kiewicz, Prus, Mickiewicz) – wg danych Google 

W każdym z trzech przypadków widać, że średnia dla okresu wakacyjnego 

(trzeci słupek dla każdego z Autorów) jest zauważalnie niższa niż średnia za 

okres szkolny (drugi – środkowy słupek) i także niższa od średniej ogólnej 

(pierwszy słupek). Średnia za okres szkolny jest natomiast najwyższa w każdym 

z przypadków, co sugeruje na powiązanie zainteresowania Autorami z rutyną 

roku szkolnego. Jeżeli zestawimy te dane z innymi, dotyczącymi Autorów 

współczesnych, raczej niekojarzonych z aktywnością szkolną, to znaczy – An-

drzeja Sapkowskiego, Jacka Piekary i Jacka Komudy, zauważymy, że dyspro-

porcja między zainteresowaniem danym pisarzem w miesiącach szkolnych i wa-

kacyjnych znacznie się zmniejsza (zob. ryc. 4). 

Wybór powyższych Autorów dla zestawienia z Sienkiewiczem nie jest przy-

padkowy, reprezentują oni obszar w polskiej literaturze popularnej, który można 

nazwać post-sienkiewiczowskim, to znaczy do Sienkiewicza nawiązujący, lecz 

Sienkiewicza nieimitujący. 

Zanim wyjaśnimy i uzasadnimy powyższe stwierdzenie, przywołajmy dwie 

tezy dotyczące Autora Trylogii. Obie są niekontrowersyjne, lecz jedna z nich 

jest przez czytelników Sienkiewicza raczej nielubiana, podczas gdy druga – 

przyjmowana z zadowoleniem.  
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Ryc. 4. Porównanie zainteresowania lekturą współczesnych pisarzy – w okresie szkolnym i waka-

cyjnym (Sapkowski, Komuda, Piekara) – wg danych Google 

Teza pierwsza brzmi, że większość twórczości laureata literackiej Nagrody 

Nobla miała charakter popularny, by nie powiedzieć – masowy. Można nawet 

zaryzykować przypuszczenie, że drukowana w gazetowych odcinkach Trylogia 

była jednym z pierwszych przejawów (nad Wisłą) mass culture, czyli opowieści 

akceptowanej przez wszystkich (bez względu na majątek, wykształcenie i po-

chodzenie), a zatem faktycznie znoszącej różnice stanowe. Masowy charakter 

twórczości Sienkiewicza jest o tyle „niewygodną” prawdą dla jego wielbicieli, 

że sugeruje raczej drugorzędny jej artyzm (zgodnie ze znanym bon motem 

Gombrowicza), co nie licuje z godnością „klasyka”.  

Z drugiej strony nie można zakwestionować miejsca Sienkiewicza (w szcze-

gólności jako Autora powieści historycznych) w historii polskiego społeczeń-

stwa. Wywarł on przemożny wpływ na polską wyobraźnię historyczną, przez 

długie dziesięciolecia narzucając wyobrażenia o wieku XVII, średniowieczu  

i starożytnym Rzymie. Opisane jego barwnym piórem postacie stały się wzor-

cami bohaterów i bohaterek. Ich przygody zdominowały wyobrażenia o tym, jak 

powinno się pisać powieści przygodowe, a język, którym posługuje się Sienkie-

wicz w Trylogii, wyznaczył standardy archaizacji pisarskiej… Wymieniać moż-

na by jeszcze długo przejawy królewskiej iście pozycji Sienkiewicza w historii 

polskiej kultury. Jeszcze na początku lat osiemdziesiątych XX wieku można by-

ło odnieść wrażenie, że Sienkiewicza (a specyficznie jego trylogii historycznej) 

czas się nie ima. „Pokrzepiająca serca” proza nie straciła na znaczeniu po odzy-

skaniu niepodległości, wręcz przeciwnie – nabrała nowej siły i witalności. Po-

wojenne komunistyczne władze, które przystąpiły do tworzenia nowego społe-

czeństwa i nowej polskiej kultury, nie ośmieliły się wykreślić z niej Sienkiewi-

cza – wprawdzie potępiano go (niezbyt zresztą żarliwie) jako Autora Ogniem  
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i mieczem, to jednak z naddatkiem doceniano jako twórcę Krzyżaków i Potopu. 

Dwie wymienione tu powieści zekranizowano, rozszerzając jeszcze wpływy Pi-

sarza. Przeniesiono na mały i wielki ekran również Pana Wołodyjowskiego, re-

stytuując w ten sposób oficjalnie legendę Kresów i stepowych stanic w pań-

stwie, którego granice nie dotykały już opiewanych w niej terytoriów. Zbigniew 

Herbert w wierszu Podróż do Krakowa opisuje Potop jako książkę czytaną  

z przyjemnością przez prostego chłopca – powieść, która trafiła „pod strzechy”  

i zapuściła tam korzenie na dobre…
1
  

Filmowa premiera Potopu była ogólnonarodowym świętem, a kina były za-

pełnione przez czytelników (często nawet wielokrotnych) zekranizowanej po-

wieści. Andrzej Sapkowski – pisarz i przedstawiciel pokolenia, w którym czyta-

nie Trylogii było powszechnym zwyczajem – wyznaje, że:  

kiedy spotykam się z Marcinem Wolskim, potrafimy godzinami przerzucać się fragmen-

tami z Sienkiewicza: pan Charłamp to, wojewoda Kisiel tamto… Kończy się to na ogół 

tak, że znajomi wyrzucają nas z pokoju, mówiąc, że jesteśmy nudni. Ale tak jest tylko  

z klasyką. Po przeczytaniu jakiejś nowej książki czasem łapię się na tym, że nie jestem  

w stanie przypomnieć sobie imienia głównego bohatera2. 

Znajomość Trylogii (choć nie tylko jej) była zatem swoistym językiem, budo-

wała poczucie partycypacji w kulturze i historii, wręcz przynależność do narodu. 

Przytoczenie Sapkowskiego jest znów nieprzypadkowe, jest on bowiem Auto-

rem, na którego Sienkiewicz wywarł olbrzymi, lecz już nie destrukcyjny, wpływ.  

Kwestia niszczycielskiego oddziaływania Noblisty została zauważona przez 

Gombrowicza:  

Potężny geniusz! – i nigdy chyba nie było tak pierwszorzędnego pisarza drugorzędnego. 

To Homer drugiej kategorii, to Dumas Ojciec pierwszej klasy. Trudno też w dziejach li-

teratury o przykład podobnego oczarowania narodu, bardziej magicznego wpływu na 

wyobraźnię mas. Sienkiewicz, ten magik, ten uwodziciel, wsadził nam w głowy Kmicica 

wraz z Wołodyjowskim oraz panem Hetmanem Wielkim i zakorkował je. Odtąd nic in-

nego Polakowi nie mogło naprawdę się podobać, nic antysienkiewiczowskiego, nic 

asienkiewiczowskiego. To zaszpuntowanie naszej wyobraźni sprawiło, że wiek nasz 

przeżywaliśmy jak na innej planecie i niewiele z myśli współczesnej przenikało w nas3. 

Jednak ponieważ każda rzeczywistość jest historyczna, to i Sienkiewiczow-

ska magia (czasem dobroduszna, a czasem niszczycielska) przestała w końcu 

działać. Zanim jednak jej wpływ się wypalił, Sienkiewicz zainspirował (bezpo-

średnio bądź pośrednio: via filmy i różnego rodzaju cytaty) powstanie nadzwy-

czaj ciekawego gatunku literackiego, jakim jest polska fantastyka osadzona nie 

w zimnym kosmosie, lecz w realiach mniej czy bardziej historycznych
4
. 

                                                 
1  Por. Z. Herbert, Hermes, pies i gwiazda, Warszawa 1957, s. 23 (Podróż do Krakowa). 
2  Por. A. Sapkowski i S. Bereś, Historia i fantastyka, Warszawa 2005, s. 248. 
3  Por. W. Gombrowicz, Dziennik 1953–1956, Kraków, 1989, (rozdział Sienkiewicz), s. 352. 
4  Angielski termin fantasy opisuje literaturę fantastyczną osadzoną w realiach bajkowych, ma-

gicznych, w odróżnieniu od stechnicyzowanych realiów science-fiction. Polską i wschodnioeu-
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Ryc. 5. Wzrastająca popularność literatury współczesnej (Sapkowski i Piekara) – komentarze internetowe 

 

Ryc. 6. Wzrastająca popularność literatury współczesnej (Sapkowski i Piekara) – tzw. polubienia 

internetowe 

Jednym z pierwszych autorów w tym nurcie i jego, w pewnym sensie, lide-

rem jest Andrzej Sapkowski, co widoczne jest szczególnie na portalu społeczno-

ściowym Facebook, gdzie od kilku lat można zaobserwować gwałtowny przy-

                                                 
ropejską specyfiką jest osadzanie literatury fantasy w realiach historycznych, w których ele-

menty bajkowe czy magiczne nie zaburzają generalnie realistycznego charakteru świata przed-

stawionego. Por. B. Stableford, Historical dictionary of fantasy literature, Toronto – Oxford 

2005, s. 148, 196; K. Kroeber, Romantic Fantasy and Science Fiction, New Haven 1988, s. 9–30. 
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rost aktywności związanej z komentowaniem i ocenianiem jego twórczości. Po-

niższe wykresy ilustrują przyrost liczby komentarzy i tzw. polubień, których 

suma wynosi 4125 komentarzy i 234  721 polubień (u najbardziej popularnego –  

po Sapkowskim – pisarza-fantasty, Jacka Piekary, są to 494 komentarze i 1846 

polubień)
5
 (zob. ryc. 5 i 6). 

Związki Sapkowskiego z prozą Sienkiewicza są wielorakie, choć bezpośred-

nio nie podejmuje on tematyki Trylogii. Jak sam to potwierdza w wywiadzie 

wydanym pod tytułem Historia i fantastyka, korzysta z Sienkiewiczowskich 

wzorców archaizacji języka, dokonuje bezpośrednich cytowań i parafrazuje nie-

które wątki. Najbardziej znanym cytatem-parafrazą jest scena z Bożych wojow-

ników (książka z Trylogii husyckiej):  

Książę zadygotał. Poznał Reynevana. 

Reynevan postawił mu stopę na piersi. I uniósł to, co trzymał w rękach. Książę zoba-

czył, co to. I zrobiło mu się niedobrze. – Nieeee! – zawył jak pies. – Nie rób tego! Roz-

kazy wydane! W Ziębicach! Dziewka zginie! Jeśli mnie tkniesz, dziewka zginie! Rey-

nevan wysoko uniósł rohatynę. I z rozmachu, z całej siły wbił ją księciu w brzuch. Spe-

cjalne, czwórgrannie kute ostrze przebiło folgi fartucha. Książę zaryczał z bólu, spazma-

tycznie podkurczył nogi, oburącz ucapił drzewce. Reynevan stopą docisnął go do ziemi, 

wyszarpnął rohatynę. Świat dokoła zrobił się oślepiająco jasny, biały, świetlisty. – Oku-

uup! – wył Jan. – Dam okuuuuup! Złoootooo! Jezu Chryyysteeee! Litooościiiii! Rey-

nevan wziął potężny zamach. Ostrze rohatyny z trzaskiem wbiło się w szczelinę między 

napierśnikiem a szorcą, weszło po hak. Jan Ziębicki zakrzyczał, zadławił się, krew z ust 

chlustała mu na podbródek i zbroję…6 

Podobnych cytatów jest znacznie więcej, jednak nie są one przejawem na-

śladowania mistrza, lecz twórczego dialogu między pisarzami. Sapkowski ma 

swój niesienkiewiczowski styl i podejmuje generalnie niesienkiewiczowską te-

matykę, ma wreszcie (bardzo) niesienkiewiczowskie postrzeganie świata, nie 

jest eponimem zmarłego mistrza, jest sobą. 

Polska literatura uwolniła się spod wpływu Sienkiewicza, lecz zdążyła zaab-

sorbować wiele jego pomysłów. Ciekawym i nieco Sienkiewiczowskim z ducha 

bohaterem jest Geralt z Rivii, flagowa i najbardziej rozpoznawalna postać stwo-

rzona przez Sapkowskiego. Postać, od której rozpoczął on swoją pisarską karierę 

i która z kart książek trafiła do komiksów, filmu i gier komputerowych. Tak jak 

wyobrażenia młodych Polaków o bohaterze realizował Andrzej Kmicic, tak dzi-

siaj tę funkcję przejął Wiedźmin. Na wykresie (ryc. 7) obrazującym częstotli-

wość wyszukiwań wprowadzanych do wyszukiwarki Google (z Polski) widzi-

my, że zazębiające się linie ukazujące natężenie poszukiwań w skali względnej 

(0–100%) rozchodzą się wyraźnie jesienią 2007 roku. Linia Kmicica systema-

tycznie maleje, natomiast linia Wiedźmina wznosi się zarówno pod względem 

                                                 
5  Dane uzyskane przy pomocy definiowanego programu do webscrapingu, napisanego w języku 

programowania Python, przy zastosowaniu biblioteki urllib2; por. I. Idris, Python Data Analy-

sis, Birmingham 2014, s. 55, 153–158. 
6  Por. A. Sapkowski, Boży wojownicy, Warszawa 2004, s. 252. 
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generalnej tendencji, jak i maksymalnych natężeń wartości. Widoczne na wykre-

sie trzy szczyty zainteresowania Wiedźminem pokrywają się z datami premier 

poszczególnych części gry komputerowej – co istotne, jak na razie nie widać 

spadku zainteresowania grą (i postacią), gdyż każdy kolejny wierzchołek jest 

wyższy od poprzednika. 

 

Ryc. 7. Częstotliwość wyszukiwania postaci literackich w sieci internetowej (Kmicic i Wiedźmin) 

– wg danych Google 

Dla podsumowania – kolejny wykres z porównaniem średnich zaintereso-

wania postaciami (ryc. 8). 

 

Ryc. 8. Porównanie popularności postaci literackich wg danych Google (Kmicic i Wiedźmin) 

Wiedźmin Geralt jest postacią sienkiewiczowską w wielu aspektach: poszu-

kuje swojej tożsamości – podobnie jak Bohun, jest rozdarty między miłością  

a obowiązkiem – tak jak Kmicic, i dąży do perfekcji w walce – na wzór Michała 
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Wołodyjowskiego. Sienkiewiczowski jest również świat, w którym toczy się ak-

cja opowieści o Wiedźminie. Świat, który na naszych oczach pęka i zamienia się 

w krwawy chaos okrucieństwa. Geralt podobnie jak Skrzetuski stara się zacho-

wać człowieczeństwo, rozpaczliwie czepiając się zasad „kodeksu wiedźmińskie-

go” niezależnie od tego, czy zasady te istnieją obiektywnie, czy zostały przez 

samego Geralta wymyślone. 

Supremacja Wiedźmina nad Kmicicem i innymi bohaterami Sienkiewicza 

(na wykresie nieuwzględnionymi, gdyż zainteresowanie nimi było zbyt małe, by 

dać się porównać) nie oznacza jedynie większej popularności gier komputero-

wych nad książkami. Wiedźmin jest postacią literacką, filmową i grywalną po-

dobnie jak bohaterowie Sienkiewicza (jeśli chodzi o grę komputerową, to wszy-

scy „sztandarowi” bohaterowie Trylogii występują w serii Mount & Blade: 

Ogniem i Mieczem oraz Dzikie Pola). Związek Mount & Blade z Trylogią jest 

dość wyraźny. Twórcy gry dokonali recepcji wątków fabularnych zarówno  

z Ogniem i mieczem, jak i z Potopu. Główna misja gracza, wcielającego się  

w polskiego szlachcica, nosi tytuł Potop, jej tematyka dotyczy zaś takich wyda-

rzeń, jak obrona Częstochowy, odbicie Warszawy czy poszukiwanie porwanej 

narzeczonej
7
. W przestrzeni mediów społecznościowych recepcja ta odbiła się  

w postaci filmów ukazujących proces grania (tzw. gameplayów) na portalu You- 

Tube, gdzie twórcy kanałów prezentują szerokiej publiczności przechodzenie 

głównego wątku fabularnego
8
. Popularność gry jest jednak mniejsza niż Wiedź-

mina, co pokazują wykresy średniej zainteresowania (9) i krzywej zmienności 

zainteresowania (10). 

 

Ryc. 9. Średnia zainteresowania grami komputerowymi wykorzystującymi wątki literackie (Try-

logii i Wiedźmina) – wg danych Google  

Wykres (ryc. 11) pokazuje większe zainteresowanie Wiedźminem jako po-

stacią niż grą, kolejny – także odrębność tendencji (ryc. 12).  

                                                 
7  http://mountandblade.wikia.com/wiki/The_Deluge 
8  https://www.youtube.com/playlist?list=PLvy1ZtcElnUoON9-78c1OUAhmJcItQ1Io 
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Ryc. 10. Zmienność zainteresowania grami komputerowymi opartymi na motywach literackich –

wg danych Google 

 

Ryc. 11. Zainteresowanie postacią Wiedźmina oraz grą opartą na powieści A. Sapkowskiego – wg 

danych Google 

 

Ryc. 12. Dynamika zainteresowania postacią Wiedźmina – wg danych Google 
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Na przedstawionym wyżej wykresie (ryc. 12) możemy dostrzec nie tylko to, 

że bohater gry Wiedźmin cieszy się mniejszym zainteresowaniem niż postać lite-

racka, dane wskazują ponadto na wyraźną tendencję wzrostową pierwowzoru. 

Wskazaną tendencję potwierdza analiza strony fanowskiej Andrzeja Sap-

kowskiego na portalu społecznościowym Facebook
9
. Jej zawartość na chwilę 

obecną (3.03.2017) to głównie fanowska twórczość graficzna – ponad 500 pli-

ków graficznych, w tym:  

— rysunki fanart odwołujące się do tematów z książek – 264, 

— ilustracje z cytatami – 108,  

— fanarty z gry lub nawiązujące do niej – 50,  

— zdjęcia z autorem lub jego wypowiedzi – 20,  

— zdjęcia z cosplay (osoby przebierające się za postacie z książek bądź filmów 

fantastycznych) – 15, 

— inne (związane z konkursami, promocją książek) – 75. 

Siedemnaście plików graficznych przekroczyło liczbę tysiąca tzw. lajków, 

co stanowi 13% spośród łącznej liczby wskazań znajdujących się pod zdjęciami 

na fanpage’u Sapkowskiego. Cechuje je to, iż ilustrują najbardziej rozpoznawal-

ne fragmenty prozatorskiego świata Wiedźmina, np. wesele Geralta i Yennefer
10

, 

spotkanie Ciri i Geralta
11

, czy moralne dywagacje pomiędzy bohaterami. 

Gra o Wiedźminie budziła wielkie zainteresowanie w czasie premier po-

szczególnych części, lecz później fani „wrócili” do książek, choć fakt istnienia 

wyrazistej gry, będącej przecież wizualizacją świata przedstawionego w cyklu  

o Wiedźminie, wywiera wpływ na wyobraźnię fanów, widoczny zwłaszcza  

w specyfice kostiumów cosplay. 

Fanart (artystyczna, zwłaszcza graficzna twórczość fanów) to jednak  

w większości próby odwzorowania postaci z książek i opowiadań. Obraz jest za-

zwyczaj opatrzony dłuższym (z reguły stroną) cytatem z prozy Sapkowskiego – 

opisem bądź dialogiem korespondującymi z ilustracją.  

Zainteresowanie osobą Autora (Sapkowskiego) nie jest szczególnie rozbu-

dowanym aspektem stron fanowskich jego twórczości. Zagadnienia dotyczące 

autora omawiano przy okazji premiery poszczególnych stron, później jego po-

stać schodzi na dalszy plan, a większość aktywności fanów koncentruje się na 

postaciach z książek.  

Interesujące zjawisko recepcji Sienkiewicza zaistniało w sferze medium spo-

łecznościowego, jakim jest YouTube. Fani, zainspirowani zapewne filmami, 

których sceny kompilują, dokonali montażu najbardziej popularnych według 

nich motywów książkowych oraz filmowych. Tematami o największej popular-

ności są sceny pojedynkowe (tu wybija się zdecydowanie postać Pana Michała 

                                                 
9  https://www.facebook.com/Andrzej-Sapkowski-223797357647235 
10  facebook.pl/223797357647235_1252393188120975 
11  facebook.pl/223797357647235_1354561054570854 
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Wołodyjowskiego
12

, zwłaszcza kultowa wręcz scena z cytatem „Kończ Waść! 

Wstydu oszczędź…”), sceny batalistyczne (najczęściej te z udziałem husarii)
13

, 

wątki miłosne bohaterów (Kmicic–Oleńka
14

, Skrzetuski–Helena
15

), a także po-

staci stanowiące np. kontrapunkt moralny (Bohun)
16

. Jednakże nie tylko „po-

ważna” działalność fanów cieszy się zainteresowaniem użytkowników mediów 

społecznościowych. Cyklicznie w trakcie sesji egzaminacyjnej studenci w Pol-

sce odświeżają fanowską przeróbkę sceny z Ogniem i mieczem, w której Kozacy 

piszą list do Jaremy Wiśniowieckiego. Humorystyczne wykorzystanie tego mo-

tywu spotkało się z ogromnym zainteresowaniem widzów w mediach, uzyskując 

2 miliony wyświetleń na YouTube (warto zaznaczyć, iż film funkcjonuje także 

na innych portalach, co nie generuje liczby wyświetleń oryginału, można zatem 

przypuścić, iż liczba ta jest znacznie wyższa)
17

.  

Czerpanie przez Sapkowskiego z dorobku Sienkiewicza nie zostało przez fa-

nów niezauważone. Stworzony został także cartoon
18

, w którym dokonuje się 

tzw. crossover – przecięcia się dwóch wątków z różnych dzieł. Przedstawia on 

scenę z Krzyżaków, w której posłowie wielkiego mistrza przekazują dwa nagie 

miecze, w tle zaś pojawia się postać Geralta komentującego akcję – „To mo-

je!”
19

. Post znalazł się na piętnastym miejscu pośród najbardziej lubianych zdjęć 

z fanpage’u Andrzeja Sapkowskiego. Fani podchwycili analogię, również zazna-

czając, iż koresponduje ona z fabułą najnowszej powieści autora Sezonu burz.  

Dokonując podsumowania, chcielibyśmy ponownie nawiązać do Gombro-

wicza: Autora, który – jak mało kto – zdawał sobie sprawę ze znaczenia Sien-

kiewicza, lecz również z infantylizmu polskiego społeczeństwa i polskiej kultu-

ry, kształtowanego przez literackie stereotypy. Sienkiewicz był Autorem ze 

wszech miar godnym szacunku, lecz przyczyna uwielbienia, jakiego doświad-

czała jego proza, leżała poza literacką biegłością. Wielki Pisarz utrafił niewąt-

pliwie w potrzeby polskiego społeczeństwa, które po klęskach powstań boleśnie 

przeżywało gorycz zniewolenia. Trylogia niewątpliwie koiła ból opisami rycer-

skich „przewag”, a także rozgrzeszała z przywar warcholstwa, nietolerancji, pi-

jaństwa, pogardy dla „niższych” stanów i nieuctwa.  

Dramatyczne i bolesne historyczne doświadczenia Polaków przez długie 

dziesięciolecia uniemożliwiały krytyczną recepcję historycznej twórczości Sien-

kiewicza. Dopiero na przełomie XX i XXI wieku doczekaliśmy się momentu,  

                                                 
12  https://www.youtube.com/watch?v=_tFXZn9qNhg 
13  https://www.youtube.com/watch?v=HeaQzfE2kHw 
14  https://www.youtube.com/watch?v=rBQiv0LLMFg 
15  https://www.youtube.com/watch?v=mD6UkzJs9h0 
16  https://www.youtube.com/watch?v=nTY3EKKb1gA 
17  https://www.youtube.com/watch?v=6W4whEytGoI 
18  Rodzaj humorystycznego komiksu. 
19  http://www.cartoonwars.pl/2015/09/193-krzyzacy.html [z fanpage] https://www.facebook.com/ 

223797357647235/photos/a.741895782504054.1073741825.223797357647235/1218242861536008 
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w którym ta twórczość inspiruje, lecz nie zniewala; jest nauczycielem, od które-

go można się uczyć, lecz którego nie trzeba bezmyślnie naśladować. Andrzej 

Sapkowski nie jest jedynym pisarzem, który w sposób wyraźny inspiruje się 

twórczością Sienkiewicza. Wielu współczesnych autorów sięga do, zdominowa-

nej kiedyś przez Noblistę, tematyki polskich Kresów Wschodnich w XVII wie-

ku, wystarczy tu wspomnieć Jacka Piekarę, Jacka Komudę i Rafała Dębskiego. 

Każdy z nich (podobnie jak Sapkowski) sięga do Sienkiewiczowskiego skarbca 

ostrożnie i krytycznie, tworząc swoją opowieść, której nadaje wyjątkową autor-

ską specyfikę – wyraźnie różną od Sienkiewiczowskiej. Dariusz Domagalski 

podejmuje brawurowo tematykę krzyżacką, Tomasz Kołodziejczak w swojej try-

logii zmaga się z ideą przedmurza, nadając jej specyficzny koloryt powstały  

w efekcie połączenia motywów Sienkiewiczowskich z Tolkienowskimi.  

Sienkiewicz na naszych oczach przestaje istnieć jako Autor, którego twór-

czość jest czytana bezpośrednio i w całej rozciągłości, jest to fakt smutny, lecz 

jednocześnie zjawisko w historii literatury normalne. Możemy jednak obserwo-

wać w polskiej literaturze eksplozję wątków, postaci i idei nawiązujących do 

tematyki i klimatu prozy Sienkiewicza, lecz mających swoją niepowtarzalną 

specyfikę polegającą na połączeniu historii z fantastyką, swojskiego i obcego, 

nowoczesnego i staroświeckiego. 
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Summary 

The following paper presents the results of the analysis of the reception of Henryk Sienkiewicz 

works and authors of Polish contemporary fantasy from the perspective of social media. The au-

thors of this article develop three hypothesis which are the results of their personal impressions re-

garding the reception of Henryk Sienkiewicz’s works. In the first hypothesis the authors assume 

that the writer functions in Polish culture as a sort of a classic figure and his popularity is connect-

ed with school reading list and official commemoration events. The next aspect of this paper is  

a consideration about knowing Sienkiewicz in indirect manner, such as from movies or video 

games. At last the authors bring up the issue how Henryk Sienkiewicz inspired modern authors of 
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Polish fantasy literature, with Andrzej Sapkowski amongst them as the most popular writer. 

Wiktor Werner and Adrian Trzoss use statistical data from Google search engine as well as its 

Google trends mechanism, which shows relative interest in certain subjects in time. During their 

research, the authors use a dedicated computer program to scrape data from social media, such as 

Facebook and Youtube, and to analyse their results (correlation, trends).  

Keywords: Henryk Sienkiewicz, fantasy literature, Andrzej Sapkowski, social media, data 

scraping, data analysis. 

Słowa kluczowe: Henryk Sienkiewicz, fantastyka, Andrzej Sapkowski, media społecznościo-

we, data scraping, data analysis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTYKUŁY I ROZPRAWY 
 



 



PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  
Zeszyty Historyczne 2017, t. XVI, s. 265–275 

http://dx.doi.org/10.16926/zh.2017.16.18  

Marek CETWIŃSKI 

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

Chrzest Mieszka I: przemiany opowieści 

Chrzest Mieszka I nie zainteresował współczesnych mu kronikarzy. Wpraw-

dzie saski historyk Widukind przedstawia szczegółowo w finale swego dzieła 

zwycięstwo Mieszka nad saskim banitą Wichmanem, bratem ciotecznym cesarza 

Ottona I Wielkiego, to o wyznawanej przez słowiańskiego władcę religii mil-

czy
1
. Nazywa go jednak „przyjacielem cesarza” i zięciem władcy Czech Bole-

sława I, co skłania do przypuszczenia, iż mowa tu o księciu już chrześcijańskim. 

Skoro dzień klęski Wichmana jest znany – 22 września 967 roku – to ślub  

i chrzest Mieszka przypadł najpewniej na czas wcześniejszy
2
. Dlaczego jednak 

Widukind nic nie wspomina o nawróceniu polańskiego władcy? Milczenie to 

dziwi tym bardziej, że kronikarz nie żałuje szczegółów konwersji współczesne-

go Mieszkowi Haralda Sinozębego, króla Duńczyków, którego los splótł się tak-

że z losem Wichmana
3
. Widać uznał problem wiary Mieszka za mało interesują-

cy, albo wręcz – wszak to władca obdarzony przyjaźnią samego imperatora – za 

oczywisty. Pewne wszelako jest jedno – saski dziejopis nie pomaga nam w usta-

leniu okoliczności chrztu pierwszego historycznego władcy z dynastii Piastów. 

Spisany jeszcze za życia Mieszka I Żywot św. Udalryka przedstawia naszego 

księcia jako pobożnego chrześcijanina. Utwór ten opowiada, jak to za radą cze-

                                                 
1  Widukind von Corvey, Res geste Saxonicae. Die Sachsengeschichte. Lateinisch/deutsch, hrsg. 

E. Rotter, B. Schneidmüller, Stuttgart 1997, s. 222–224 (liber III, caput 69). Poglądy nowszej 

literatury przedmiotu przedstawił Tomasz Jurek, O czasie i okolicznościach chrztu Mieszka I, 

„Roczniki Historyczne” 2015, R. LXXXI, s. 35–52, gdzie głównie relacja o istnej kaskadzie 

hipotez stawianych przez historyków na temat zaginionych roczników polskich. 
2  Wynika to z zapiski w Nekrologu lüneburskim, zob. Monumenta Poloniae Historica (dalej: MPH), 

t. 2, s. 142 przyp. 1 – „Wichmannus comes, et multi alii occisi”. Ostatnio Przemysław Urbańczyk 

(idem, Co się stało w 966 roku?, Poznań 2016) z milczenia tego wnosi, że Mieszko pochodził z dy-

nastii władającej Wielkimi Morawami; idem, Mieszko Pierwszy tajemniczy, Toruń 2012. 
3  Widukind von Corvey, op. cit., s. 216–218 (lib. III, cap. 65). 

http://dx.doi.org/10.16926/zh.2017.16.18
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skiego Bolesława zwrócił się „dux Wandalorum”, czyli Mieszko, o pomoc  

w uzdrowieniu z rany zadanej zatrutą strzałą
4
. Ofiarował świętemu jako wotum 

srebrne ramię, a święty przywrócił mu zdrowie. I ten jednak przekaz, podobnie 

jak wcześniejszy, autorstwa Widukinda, milczy o miejscu i czasie chrztu polań-

skiego władcy. Nie wyjaśnia ich też znana jako Dagome iudex zapiska oddająca 

państwo gnieźnieńskie pod opiekę św. Piotra. Dopiero w pisanej od 1012 roku 

kronice biskupa merseburskiego Thietmara znajdujemy najstarszą zachowaną 

opowieść o nawróceniu Mieszka I. 

W czeskiej krainie pojął on – pisze Thietmar – za żonę szlachetną siostrę Bolesława Star-

szego, która okazała się w rzeczywistości taką, jak brzmiało jej imię. Nazywała się bo-

wiem po słowiańsku Dobrawa, co w języku niemieckim wykłada się: dobra. Owa wy-

znawczyni Chrystusa, widząc swego małżonka pogrążonego w wielorakich błędach po-

gaństwa, zastanawiała się usilnie nad tym, w jaki sposób mogłaby go pozyskać dla swo-

jej wiary. Starała się go zjednać na wszelkie sposoby, nie dla zaspokojenia trzech żądz 

tego zepsutego świata, lecz dla korzyści wynikających z owej chwalebnej i przez wszyst-

kich wiernych pożądanej nagrody w życiu przyszłym5. 

Biskup merseburski zasługę nawrócenia przypisuje, jak widać, wyłącznie 

Dobrawie. Małżonka Mieszka „umyślnie postępowała przez jakiś czas zdrożnie, 

aby później móc długo działać dobrze”. I tak opisuje kronikarz, jak to namawia-

na przez męża „słodkimi obietnicami” Dobrawa jadła mięso podczas wielkiego 

postu, łamiąc swą wcześniejszą obietnicę „wstrzymania się od jedzenia mięsa  

i umartwiania swego ciała”. Czyniła tak jednak, zapewnia biskup, „w tym celu, 

by z kolei móc tym łatwiej zyskać u niego posłuch w innych sprawach”. 

Thietmar nie jest pewny, czy Dobrawa jadła mięso w czasie jednego wielkiego 

postu, jak twierdzą jedni, czy też w trzech takich okresach, jak utrzymują drudzy. 

Merseburski biskup nie rości sobie pretensji do autorstwa przytoczonej opowieści. 

Wręcz przeciwnie, przypisuje ją innym, dodaje też wiarygodności – paradoksalnie – 

przez podanie niezbyt przecież istotnych rozbieżności chronologicznych. Thietmar 

przekonuje w ten sposób czytelników, iż opowieść to już dość dawna, skoro poja-

wiają się drugorzędne wątpliwości, lecz wciąż jeszcze najpewniej wiarygodna. I za 

taką uważają ją też historycy. Zaufanie okazywane tej opowieści nie zmienia jednak 

w niczym faktu, iż zanotowano ją przynajmniej w dwadzieścia lat po śmierci 

Mieszka i wiele lat po śmierci Dobrawy. Niewielu zapewne, o ile w ogóle, żyło 

jeszcze w czasach Thietmara świadków chrztu Mieszka. Minął wystarczająco długi 

czas, aby historia zdążyła zamienić się w opowieść niekoniecznie zgodną z rzeczy-

wistym przebiegiem wydarzeń. Czy zatem kronikarzowi istotnie szło wyłącznie  

o wierne przedstawienie epizodu z dziejów sąsiadującego z Sasami ludu? 

                                                 
4  Gerard von Augsburg, Vita Sancti Udalrici. Die älteste Lebensbeschreibung des heiligen Ul-

rich, Heidelberg 1993, s. 380. 
5  Kronika Thietmara, z tekstu łacińskiego przetłumaczył, wstępem poprzedził i komentarzem 

opatrzył M.Z. Jedlicki, obok tłumaczenia tekst oryginału, Poznań 1953, s. 218–222, tekst łaciń-

ski – s. 219–223 (lib. IV, cap. 56, 57). 
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Jeśli spojrzymy na wywody kronikarza o Dąbrówce okiem strukturalisty – pisze Jacek Bana-

szkiewicz – to stwierdzimy, iż cała opowieść Thietmarowa o żonie Mieszka I mieści się pre-

cyzyjnie w konwencji oznaczonej hasłem mulier suadens i – co więcej – wszystkie szczegóły 

ukazujące zamysły i działania księżnej, a także jej charakterystyki, wynikają z ładunku ide-

owego zawierającego się w owym wzorcu kobiety oddanej dziełu konwersji męża-władcy6.  

Właściwie całą inspirację tej – i wielu podobnych o nawróceniu pogańskich 

władców – opowieści odnaleźć można w słowach św. Pawła skierowanych do 

Koryntian: „Salvabitur vir infidelis per mulierem fidelem”
7
. Czy potrzebna za-

tem była kronikarzowi – poza pominiętym przez poprzednika w kronikarskim 

rzemiośle imieniem bohaterki – jakakolwiek konkretna wiedza historyczna poza 

tą, którą znaleźć mógł w znanej sobie kronice Widukinda? A wiedział z jego 

kroniki, którą znał wybornie, że Mieszko poślubił córkę czeskiego księcia Bole-

sława, niekwestionowanego przecież chrześcijanina. Łatwo było więc Thietma-

rowi i ją uznać za chrześcijankę. Jako chrześcijanka miała Dobrawa obowiązek 

przekonać do swej wiary pogańskiego małżonka. A przecież już samo imię 

wskazywało, twierdzi kronikarz, że była to osoba pełna dobroci. A dobro w po-

jęciu biskupa, w co trudno wątpić, to wypełnianie chrześcijańskich obowiązków. 

Etymologia imienia, wiadomości zaczerpnięte z kroniki Widukinda i list św. 

Pawła to wystarczająco wiele, aby zbudować opowieść o roli Dobrawy w kon-

wersji Mieszka I. W konsekwencji wypada zgodzić się z Jackiem Banaszkiewi-

czem, że „nie umiemy w przekazie Thietmara o Dąbrówce i Mieszku odnaleźć 

jakichś ziaren prawdy historycznej”
8
. 

Sto lat po Thietmarze okoliczności chrztu Mieszka I przedstawił autor naj-

starszej polskiej kroniki. Anonim tzw. Gall, bo o nim tu mowa, także stwierdza 

dobitnie: „Primus ergo Polonorum dux Mescho per fidelem uxorem ad baptismi 

gratam pervenit”. Pisze też, że „Dubrovca” przybyła do Polski „cum magno se-

cularis et ecclesiasticae religionis apparatu”. Kronikarz stwarza w ten sposób 

wrażenie, jakoby czeskiej księżniczce towarzyszyło wiele osób świeckich i du-

chownych oraz pełne wyposażenie liturgicznych sprzętów. Dobrawa w tej wizji 

kronikarskiej to prawdziwy misjonarz. Zachowuje się też odmiennie niż boha-

terka wersji przekazanej przez Thietmara. Mowy tu nie ma o kobiecej uległości, 

łamaniu postu i podstępnym w istocie przekonywaniu do konwersji pogańskiego 

małżonka. Dobrawa Anonima to twardy negocjator. Godzi się na ślub z Miesz-

kiem dopiero wówczas, kiedy ten przyrzekł, że odprawi siedem swych pogań-

skich żon, a sam wyrzeknie się pogaństwa i przyjmie wiarę chrześcijańską. „Nie 

pierwej też – zapewnia kronikarz – podzieliła z nim łoże małżeńskie, aż powoli 

a pilnie zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, 

wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łono Matki Kościoła”. 

                                                 
6  J. Banaszkiewicz, Dąbrówka „christianissima” i Mieszko poganin (Thietmar, IV, 55–56; Gall, 

I, 5–6), [w:] Nihil superfluum esse, red. J. Strzelczyk, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 87. 
7  Ibidem, s. 88. 
8  Ibidem. 
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„Dobrovca” Anonima i Dobrawa Thietmara to dwa różne charaktery, jakby 

dwie odrębne osoby. Ta uwieczniona piórem merseburskiego biskupa to uległa 

żona, pokornie spełniająca wymagania małżonka, aby przypodobawszy się mu, 

wreszcie zjednać go dla chrześcijaństwa. Druga postać – ta w kronice Anonima 

– to „benedicta femina”, kobieta niezwykła, świadoma swej siły i wartości. Inny 

jest też kontekst, w jakim obaj kronikarze podają opowieści o Dąbrówce. Thiet-

mar pragnie czytelnikom przedstawić mało im znane sprawy sąsiadującej z Sak-

sonią Polski. Te zaś są istotne z uwagi na postać Bolesława Chrobrego, z którym 

Sasi muszą toczyć ustawiczne wojny. Kiedy już, pisze Thietmar, wszyscy pod-

dani Mieszka i Dobrawy „radowali się […], iż z Chrystusem zawarli małżeń-

stwo […], urodziła zacna matka syna, bardzo do niej niepodobnego, sprawcę 

zguby wielu matek, którego nazwała imieniem swego brata Bolesława i który – 

trzeba to powiedzieć – jej przede wszystkim okazał swą złość do czasu ukrywa-

ną, następnie zaś srożył się przeciw krewnym”. Wyraźna niechęć do syna zapo-

biegła skutecznie, jak widać, nadmiernej heroizacji matki. 

Inaczej rzecz się przedstawia w kronice Anonima. Ten stwierdza, że dla sła-

wy i chwały Mieszka w zupełności wystarczy, „quo suo tempore et per eum 

oriens ex alto regnum Poloniae visitavit”. Wyraźna to aluzja do Ewangelii św. 

Łukasza (1, 78) opowiadającego o narodzinach Chrystusa
9
. W następnym zaś 

zdaniu kronikarz wprowadza na scenę Bolesława Chrobrego słowami: „De hac 

namque benedicta femina gloriosum Bolezlavum generavit, et in tantam Deo 

favente virtutem et potentiam exerevit, quo, ut sic cloquar, sua probitate totam 

Poloniam deauravit”
10

. Chrobry, jak widać, to także Dziecię, które „rosło  

i wzmacniało się na duchu” (Łuk., 1, 80) tak długo, aż przywróciło Polsce Wiek 

Złoty. Miał też Chrobry dar proroczy, zwiastując cudowne narodziny swojego 

imiennika i właściwego bohatera kroniki Anonima – Bolesława Krzywoustego. 

Matką tak nadzwyczajnego bohatera mogła być tylko niezwykła niewiasta. I ta-

ką też jest Dąbrówka, prawdziwa „benedicta femina”, w opowieści Anonima. 

Aluzji do Ewangelii św. Łukasza w narracji Anonima jest więcej. Pochodzi  

z niej przede wszystkim przeciwstawienie zstępującej z nieba światłości i ślepo-

ty (Łuk. 1, 78–79). Ślepym był bowiem Mieszko aż do siódmego roku życia, 

kiedy to cudownie wzrok odzyskał podczas uczty wyprawionej z okazji swych 

postrzyżyn. Kronikarz szybko wyjaśnia, że cud ten oznacza,  

że ślepą była przedtem Polska, nie znając ani czci prawdziwego Boga, ani zasad wiary, 

lecz przez oświeconego [cudownie] Mieszka i ona także została oświeconą, bo gdy on 

przyjął wiarę, naród polski uratowany został od śmierci w pogaństwie. W stosownym 

bowiem porządku Bóg wszechmogący najpierw przywrócił Mieszkowi wzrok cielesny,  

a następnie udzielił mu duchowego, aby przez poznanie rzeczy widzialnych doszedł do 

                                                 
9  Podkreśla to Czesław Deptuła, Galla Anonima mit genezy Polski. Studium z historiozofii i her-

meneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego, Lublin 2000, s. 322. 
10  Gall, I, 6. 
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uznania niewidzialnych i by przez znajomość rzeczy stworzonych sięgnął wzrokiem do 

wszechmocy ich stwórcy11. 

Różny był zatem punkt wyjścia opowieści Thietmara i Anonima. Biskup mer-

seburski czerpał z listu św. Pawła, polski zaś kronikarz natchnienie zawdzięczał 

wprost ewangelii św. Łukasza. Dobrawa z kroniki Thietmara jest po prostu poboż-

ną chrześcijanką, natomiast „Dobrovca” Anonima sięga po najwyższy kobiecy ide-

ał Pisma Świętego. Oburzyło to wyraźnie piszącego niewiele lat po Anonimie cze-

skiego dziejopisa Kosmasa. W rezultacie dał taki, pod 977 rokiem, nekrolog naszej 

bohaterki: „Zmarła Dąbrówka, która ponieważ była nad miarę bezwstydna, kiedy 

poślubiała księcia polskiego, będąc już kobietą podeszłego wieku, zdjęła ze swej 

głowy zawój i nałożyła panieński wianek, co było wielkim głupstwem tej kobie-

ty”
12

. Praski dziekan tropi wyraźnie ślady herezji w tradycji dynastycznej wrogich 

mu Piastów. Oburzenie czeskiego kronikarza i duchownego nie jest jednakże do-

statecznym argumentem przemawiającym za wiarygodnością jego wersji. I ona, jak 

poprzednie, jest późną konstrukcją, której wiarygodności dowieść nie sposób. 

Wersja Anonima stała się punktem wyjścia do dalszych zmian w opowieści 

o chrzcie Mieszka I i roli Dąbrówki. Następcy w kronikarskim rzemiośle starali 

się jednak utrzymać w ramach zakreślonych przez Galla, wypełniając luki w je-

go opowieści. I tak, skoro Anonim nie wymienił imienia ojca Dąbrówki, to auto-

rzy późniejsi uznawali ją bądź to za córkę Bolesława I, bądź też za dziecko Wra-

tysława, a tym samym siostrę św. Wacława. W konsekwencji stawała się Dą-

brówka siostrą własnego ojca, wspomnianego już Bolesława I. Ten ostatni jako 

zabójca swego brata, św. Wacława, wyraźnie nie odpowiadał roli ojca bogoboj-

nej żony Mieszka I, organizatorki – zdaniem wielu średniowiecznych polskich 

dziejopisów – struktur polskiego Kościoła. Miała bowiem Dąbrówka być funda-

torką kościołów, klasztorów i prepozytur. Ona też miała wyznaczać polskich bi-

skupów. I nie tylko polskich. Według spisanego u schyłku XIV wieku Rocznika 

Traski to Dąbrówka wyznaczyła Dytmara na pierwszego biskupa Pragi
13

. Trady-

cja klasztoru w Trzemesznie, bardzo późna, przypisywała żonie Mieszka daro-

wiznę dwóch przepięknych kielichów
14

. Przekaz Kroniki polskiej w XIV wieku 

uzupełnił jakiś kopista wiadomością o fundacji przez Dąbrówkę kościoła  

NM Panny na poznańskim Ostrowie. W tym to kościele miał, zdaniem kronika-

rza, Kazimierz Odnowiciel odnaleźć na ołtarzu miecz, który przyniósł mu zwy-

cięstwo w walce z buntownikiem
15

. Małżonka Mieszka jawi się zatem nie tylko 

jako matka polskiego chrześcijaństwa, ale też jako opiekuńczy duch dynastii. 

                                                 
11  Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, opr. M. Plezia, Wrocław etc. 1965,  

s. 18. Ten metodologiczny postulat nabierze na nowo znaczenia w epoce baroku, zob. Z. Kali-

sta, Tvař baroka, Praha 2005. Ta sama myśl obecna w: Jan Paweł II o dziejach Polski, wybór  

i opr. ks. prof. A. Zwoliński, Radom 2004. 
12  Kosmasa Kronika Czechów, tłum. M. Wojciechowska, Warszawa 1968, s. 143 (Kosmas, I, 27). 
13  MPH, t. 2, s. 828. 
14  MPH, t. 5, s. 970. 
15  MPH, t. 3, s. 622. 
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Rola dziejowa Dąbrówki, znacząca już w przekazie Anonima tzw. Galla, ro-

śnie jeszcze pod piórem dziejopisów tworzących u schyłku XIV wieku. Pamiętni 

rządów regencyjnych Elżbiety Łokietkówny, Elżbiety Bośniaczki czy wreszcie 

Jadwigi Andegaweńskiej historycy także żonie Mieszka przypisali rolę praw-

dziwej władczyni. Wyraźne to zwłaszcza w opowiadaniu Kroniki węgiersko-

polskiej, utworu bardziej przypominającego powieść przygodową niż dzieło hi-

storiograficzne
16

. Po śmierci św. Stefana – zmarł 15 sierpnia 1038 roku, o czym 

kronikarz zdaje się nie wiedzieć – synowie jego rzekomo schronili się w Polsce 

u swej babki, „wielkiej księżnej całej Polski imieniem Dąbrówka, ona bowiem 

wtedy właśnie pozostając we wdowieństwie piastowała swego syna Bolesława, 

który wtedy był młodzieńcem 18-letnim”. Po upływie 16 lat wygnańcy, ciągnie 

kronikarz, uzyskali pozwolenie powrotu od swej, wciąż rzekomo żyjącej babki,  

i z pomocą Bolesława oraz Sieciecha odzyskali Węgry. 

Im dalej od czasów Mieszka, tym bardziej obrasta w szczegóły opowieść  

o jego chrzcie, tym więcej też do powiedzenia mają historycy o jego małżonce. 

Nowe warianty mają nie tylko zaspokoić ciekawość. Służą też – jak Kronika 

węgiersko-polska uzasadniająca odwieczną rzekomo przyjaźń Węgrów i Pola-

ków – bieżącym celom politycznym. Rozumowanie przez analogię, nieobce za-

równo dawnym, jak i obecnym dziejopisom, także ma wpływ na zmiany w opo-

wieści. Widać to w wersjach sporządzonych już po chrzcie Jagiełły i chrystiani-

zacji Litwy. Analogie narzucały się tu w sposób niejako naturalny. Skoro Jagieł-

ło przyjął chrzest w Krakowie, to i Mieszko – twierdzi spisany w XV wieku 

Rocznik Sędziwoja – ochrzcił się w Pradze, stolicy kraju swojej chrześcijańskiej 

małżonki. Związek Polski z Litwą i Rusią przyniósł też znajomość ruskiej trady-

cji historycznej. Nie dziwi więc, że ślepy od urodzenia Mieszko przez chrzest 

odzyskał, podobnie jak Włodzimierz Wielki, zdolność widzenia
17

. Jakiś czytel-

nik tego rocznika dodał, aby podkreślić doniosłość wydarzenia, jakoby zgroma-

dzona wówczas szlachta „clamabant polen! unde vocati sunt Polani ex perfusio-

ne sacri baptizmi, qui prius vocabantur Lachowye dum essent pagani. Et viso 

tam excellenti miraculo maiores regni Prage fuerunt baptizati, et deinceps tota 

Polonia a polen nuncupata”
18

. Nie tylko człowiek, uznano najwidoczniej, powi-

                                                 
16  MPH, t. 1, s. 485–515, wydał i opracował Stanisław Pilat. Obszerne studium, niewolne jednak 

od śmiałych hipotez: R. Grzesik, Kronika węgiersko-polska. Z dziejów polsko-węgierskich kon-

taktów kulturalnych w średniowieczu, Poznań 1999. Temu uczonemu zawdzięczamy też prze-

kład polski tego źródła: Żywot św. Stefana króla Węgier, czyli kronika węgiersko-polska, tłum. 

wstęp i komentarze R. Grzesik, Warszawa 2003. 
17  MPH, t. 2, s. 872: „Anno domini nongentesimo 65. Dobrochna Wrathislai ducis Bohemie filia 

et soror sancti Wenczeslai desponsatur Meskoni filio ducis Zemomisl, qui Mesca cecus natus 

fuit et Prage baptisatus divino miraculo lumen recepit”. Zob. też: Powieść minionych lat, opr.  

F. Sielicki, Wrocław etc. 1968, s. 289. 
18  Ibidem, s. 872, przypis. To samo podaje Bartosz Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. 

K.J. Turowski, Kraków 1858, s. 17, powołując się na autorytet kronikarza Baszka, katalog ar-

cybiskupów gnieźnieńskich oraz jakąś „historyę czeską”. 
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nien otrzymać przy chrzcie nowe imię w miejsce dawnego pogańskiego, ale i na-

ród. Zwięzły to wyraz przekonania, że istota rzeczy kryje się w jej nazwie. 

Wiedza o okolicznościach chrztu Jagiełły i chrystianizacji Litwy wpłynęła 

zasadniczo na obszerną i bogatą w szczegóły opowieść o konwersji Mieszka  

w Rocznikach Jana Długosza
19

. Polska czasów Mieszka, podobnie jak Litwa 

Giedymina i Jagiełły, jest krajem – twierdzi Długosz – gdzie żyją już jacyś kato-

licy, „zakonni i świeccy”, chrześcijanie są też w najbliższym otoczeniu Mieszka. 

To dzięki nim „począł już świtać wśród Polaków brzask wiary i nadejście Chry-

stusa Odkupiciela”
20

. Są też już w naszym kraju chrześcijańscy „pustelnicy”. 

Wszyscy oni namawiają władcę, zmartwionego bezpłodnością siedmiu jego po-

gańskich żon, do przyjęcia chrztu. Pouczeniom tym książę „skłania łaskawie 

uszy”. Wysyła też posłów do Czech z prośbą o rękę Dąbrówki. Książę Bolesław 

– a i sama wybranka – stawiają jednak kategoryczne żądanie, aby Mieszko „po-

rzucił szpetne bożyszcza i odrodził się wodą chrztu”. Chrzest polskiego władcy 

poprzedza – w tej opowieści – zwołana przez niego „liczna rada”. Wobec róż-

nych zdań polskich wielmożów decyzję odroczono, zapewnia Długosz, na dzień 

następny. „Ale w nocy następnej Opatrzność Boska, ulitowawszy się nad utra-

pieniem długo błądzących Polaków, natchnęła podczas spoczynku księcia Polski 

Mieczysława i większość jego doradców i poleciła im władczym rozkazem, aby 

postawionego sobie warunku nie zlekceważyli i aby zapewnili odtąd szczęście 

królestwu przez przyjęcie wiary”
21

. Objawienie poruszyło księcia i dostojników  

i „zgodnie powzięli uchwałę o przyjęciu religii chrześcijańskiej”. Wątpliwości 

być nie może – Długosz prowadzi swą narrację zgodnie z obyczajem swojej, nie 

Mieszka, epoki. Również zniszczenie miejsc pogańskiego kultu – wyznaczone 

na dzień 7 marca 965 roku – postanowiono „za powszechną zgodą wszystkich 

baronów i szlachty polskiej”
22

. Sięga też Jan Długosz – niczym nowoczesny hi-

storyk – po źródła etnograficzne i uznaje zwyczaj topienia, w niedzielę Laetare 

wielkiego postu, Dziewanny i Marzanny za pamiątkę realizacji owego antypo-

gańskiego rozporządzenia
23

. 

                                                 
19  Jana Długosza Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga pierwsza, księga 

druga, tłum. polskie przejrzał M. Plezia, Warszawa 1962, s. 241–244; tekst łaciński: Joannis 

Dlugossi Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. II, red. J. Dąbrowski, Warszawa 

1964, s. 175–179 – nie widać potrzeby jego stałego konfrontowania ze wspomnianym tłuma-

czeniem. Por. też: M. Łącka-Małecka, Chrzest Mieszka I i chrzest Litwy w „Rocznikach” Jana 

Długosza, [w:] Historia III. Częstochowskie spotkania młodych historyków, red. N. Morawiec, 

T. Srogosz, Częstochowa – Radomsko 2013, s. 17–29. 
20  Jana Długosza Roczniki…, s. 239. 
21  Ibidem, s. 241. 
22  Ibidem, s. 243. 
23  Ibidem, s. 244. Zob. też: M. Cetwiński, Jan Długosz o początkach Gniezna i tamtejszym „delu-

brum primarium” Plutona-Nyji, [w:] Na szlakach dwóch światów. Studia ofiarowane Profeso-

rowi Jerzemu Hauzińskiemu, red. A. Teterycz-Puzio, Słupsk 2016, s. 407–419, gdzie dalsza li-

teratura. 
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Chrzest Mieszka i chrystianizacja Polski w ujęciu Jana Długosza jawią się 

jako decyzja zasadniczo polityczna, coś w rodzaju zmiany konstytucji – decyzja, 

która zapada zresztą dopiero po długiej debacie, po rozważeniu wszelkich argu-

mentów przemawiających „za” i „przeciw”. Oponentów nowej wiary Długosz 

wyraźnie szanuje, choć nie podziela, co oczywiste, ich argumentów. Wyraźny to 

wpływ realiów wieloetnicznej i wielowyznaniowej monarchii jagiellońskiej, któ-

ra wszak nie mogła zaistnieć bez minimum wzajemnej tolerancji. To istotna no-

wość w rozwoju tej opowieści. Wątek ten stanie się dominujący w narracji póź-

niejszych historyków, spychając w cień ściśle religijne, światopoglądowe aspek-

ty zagadnienia
24

. 

Opowieść o chrzcie Mieszka I rozwijała się w średniowiecznej historiografii 

polskiej z jednego źródła – z przekazu Anonima tzw. Galla. Kronikarze i autorzy 

roczników dbali starannie, by nie popaść w jawną z nim sprzeczność. Nie wahali 

się jednak przed jego nader intensywną interpretacją. Czasem wręcz nadinterpre-

tacją. Odczytywali tekst Galla przez pryzmat swojej wiedzy, dziś powiedzieliby-

śmy, pozaźródłowej. Kierowali się też potrzebami politycznymi. W sytuacji, 

kiedy brakowało przekazów w pełni wiarygodnych, współczesnych opisywanym 

wydarzeniom, postępowali tak, jak postępują niekiedy historycy dzisiejsi – snuli 

domysły
25

. Nie nazywali wprawdzie domysłów tych „hipotezami”, ale na sta-

wiane zarzuty odpowiedzieliby zapewne tak, jak współczesny nam, zadziwiają-

co szczery, historyk: „skoro nie wiadomo, jak było naprawdę, jak można orze-

kać, że moja rekonstrukcja była błędna?”
26

.  

O chrzcie Mieszka I powiedzieć można tyle tylko, że był. Miejsce i czas oraz 

okoliczności tego istotnego dla dziejów Polski wydarzenia pozostają nieznane
27

. 

                                                 
24  Stanowczy, choć nieco dyletancki sprzeciw wobec panującej tendencji historiografii współcze-

snej zgłosił ostatnio Philip Earl Steele, Nawrócenie i chrzest Mieszka I, Warszawa 2005. Przy-

kład poglądów dominujących zob. G. Labuda, Księżna Dobrawa i książę Mieszko jako rodzice 

chrzestni Polski piastowskiej, [w:] Scriptura custos memoriae. Prace historyczne, red. D. Zydo-

rek, Poznań 2001, s. 3–17. 
25  Dotyczy to zresztą całego problemu chrystianizacji w ujęciu kronikarzy, zob. M. Cetwiński, 

Początki chrześcijaństwa w pamięci historycznej „Młodszej Europy”, [w:] Chrystianizacja 

„Młodszej Europy”, red. J. Dobosz, J. Strzelczyk, M. Matla, Poznań 2016, s. 305–315; idem, 

Kościół i blade widmo pogaństwa: średniowieczna historiografia o chrystianizacji ziem pol-

skich, [w:] Wolińskie Spotkania Mediewistyczne III. Kościoły w dobie chrystianizacji, red.  

M. Rębkowski, Szczecin 2016, s. 103–114. 
26  T. Jurek, Kontrowersyjne kontrowersje. Wokół przygotowań do koronacji Przemysła II, „Kwar-

talnik Historyczny” 2006, t. 113, s. 111. Nie może być wątpliwości, że taka właśnie praktyka 

części historyków usprawiedliwia postmodernistyczny zarzut nienaukowości wobec tej dzie-

dziny wiedzy. 
27  T. Jurek (idem, O czasie i okolicznościach…, s. 50) „za bardziej prawdopodobną datę” uważa 

rok 965, a miejscem chrztu określa Magdeburg, małżeństwo Mieszka z Dobrawą przypadłoby 

natomiast może aż na 961 „lub początek 962 r.”, choć może był to 963 r. „lub początek 964 r.”. 

Doniosłość chrztu Mieszka I podkreśla ostatnio mocno Krzysztof Ożóg (idem, 966. Chrzest 

Polski, Kraków 2015). 
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Wiemy natomiast dzięki przekazowi kroniki Widukinda i lakonicznej zapisce 

Nekrologu lüneburskiego, że ślub Mieszka z Dobrawą odbył się przed 22 wrze-

śnia 967 roku
28

. Możemy też przyjąć, że chrzest księcia odbył się także przed tą 

datą. Trudno bowiem pogodzić się historykowi z myślą, że chrześcijański cesarz 

mógłby obdarzyć przyjaźnią poganina. Rzecz w tym jednak, że i to jest niczym 

innym, jak tylko domysłem samego historyka. Domysłem prawdopodobnym, ale 

–  jak wszelkie spekulacje – pozbawionym solidnego wsparcia w pełni wiary-

godnego i współczesnego źródła. Pewności co do czasu i okoliczności chrztu 

Mieszka I na podstawie znanych nam źródeł nigdy nie osiągniemy. Jeżeli nato-

miast chcemy uwolnić się od typowego dla naszej mediewistyki przymusu sta-

wiania chybotliwych hipotez, to powinniśmy się ograniczyć do badania historii 

samej opowieści o konwersji pierwszego historycznego Piasta. Badać mechani-

zmy jej przemian oraz przyczyny skłaniające kronikarzy – ale też współcze-

snych historyków – do ustawicznej modyfikacji tej „tradycji wynalezionej”
29

. 
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Baptism of Mieszko I: transformation story 

Summary 

The article represents the setting in mediaeval sources transformations – the range and cause of 

aplification. No source, present to Mieszko I, introduced time or circumstances of his baptism. 

Later Polish chronicles took up this problem in Poland. The first was Gallus Anonymus who lived 

more than a century after Mieszko I. 

Keywords: baptism of Mieszko I, Dobrava, mulier suadens, benedicta femina, amplification, 

Widukind, Gallus Anonymus, Thietmar, Długosz, Polish yearbooks. 
Słowa kluczowe: chrzest Mieszka I, Dobrawa, mulier suadens, benedicta femina, amplifikacja, 

Widukind, Anonim tzw. Gall, Thietmar, Długosz, roczniki polskie.  
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O sacrum w rozważaniach historyka 

Dla twórczych umysłów średniowiecza więź między światem realnym i nie-

realnym związana była bezsprzecznie z Bogiem – sacrum, czyli siłą nadprzyro-

dzoną kumulującą w sobie pierwiastek dobra – o czym przekonywał Henryk 

Łowmiański
1
. To sacrum zawierało w sobie wszystko. To ono determinowało 

postrzeganie dziejów ludzkości, „[…] które stawały się transcendentalnie sen-

sowną opowieścią z wyraźnie określonym przebiegiem opartym na Stworzeniu, 

Odkupieniu, Upadku i Sądzie” – twierdził Clive Staples Lewis
2
. Dzieje ludzi to 

przecież historia Bożego planu
3
. Sferze świętości – sacrum, widzialnemu i nie-

widzialnemu, dobremu i złemu, wyobrażanemu i niewyobrażalnemu, na pewno 

zaś wszechobecnemu, pragnę więc poświęcić parę słów. Ono bowiem zespala 

dwie najważniejsze napisane przez Boga księgi: Biblię – Księgę Objawienia,  

i Wszechświat – Księgę Natury, które czytać należy razem
4
.  

Interesujące mediewistę pojęcie ma wiele znaczeń. W języku łacińskim sa-

crum oznacza „świętość, święty przedmiot, święte narzędzie, miejsce”, ale  

i „ofiarę, nabożeństwo, religię, uroczystość, święto”
5
. Słownik wyrazów obcych 

Władysława Kopalińskiego słowo sacrum tłumaczy jako „relig. dziedzina spraw 

religijnych, sakralnych”
6
. W Słowniku języka polskiego siłą rzeczy pojęcia sa-

crum nie znajdziemy. Przeczytamy natomiast, że „[…] świętość to cecha przypi-

sywana przez religie bóstwom, a także osobom, instytucjom, zwierzętom, 

                                                 
1  H. Łowmiański, Religia Słowian i jej upadek (w. VI–XII), Warszawa 1986, s. 9. 
2  C.S. Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, 

tłum. W. Ostrowski, Kraków 1995, s. 170. 
3  Ibidem, s. 172. 
4  O. Pedersen, Konflikt czy symbioza?, tłum. W. Skoczny, Tarnów 1997, s. 220, 222–226. 
5  Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t. 5, Warszawa 1979, s. 3. 
6  W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 

2000, s. 441. 
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przedmiotom, zjawiskom przyrodniczym i społecznym, itp. jako wyraz najwyż-

szej religijnej oceny” i dalej: „[…] świętość to […] charakter tego, co święte, 

uświęcone i poświęcone”
7
. Powszechnie natomiast słowo sacrum kojarzone jest 

ze świętością, różnie zapewne rozumianą.  

Rozważania o sacrum pojawiają się na kartach wielu publikacji z różnych 

nauk, dziedzin i dyscyplin naukowych. Aby lepiej poznać problem, przejrzałam 

kilka nie zawsze naukowo pokrewnych prac, w których pojęcie to sytuowane 

jest w centrum naukowych peregrynacji. I choć wydaje się, że traktują one o tym 

samym, to jednak można zauważyć różnice w rozumieniu i ujęciu zagadnienia. 

Autorzy, odwołując się do wielkich autorytetów w dziedzinie sacrum, nawiązują 

zazwyczaj do jego badawczych początków. Te zaś wyznaczyli Rudolf Otto, au-

tor oryginalnych, związanych z tematem pojęć
8
, Marcel Mauss, który analizował 

sacrum z psychologicznego punktu widzenia, i który, według niektórych bada-

czy, jest autorem jedynej księgi o sacrum
9
, Georges Dumezil, Émile Durkheim 

czy wreszcie Mircea Eliade. Nie sposób w kilku zdaniach streścić poglądów 

wspomnianych badaczy, bo o tym traktuje przecież wiele dzieł, i też nie o to  

w tym miejscu chodzi. Nieco więcej uwagi pragnę poświęcić ostatniemu z nich, 

jest on bowiem najczęściej cytowany w grupie poddanych mojemu zaintereso-

waniu prac, a poza tym niejednokrotnie dyskutowany i krytykowany zarazem. 

Mircea Eliade, religioznawca, filozof, badacz kultury, pisarz ubiegłego stu-

lecia. O sacrum pisał między innymi w książce Sacrum, mit, historia. W przed-

mowie do III wydania z roku 1993 Marcin Czerwiński napisał: „U Eliadego na-

czelne miejsce zajmuje sacrum”
10

. Czy rumuński badacz jasno precyzuje, co ro-

zumie pod tym pojęciem? Wydaje się, że ucieka od definiowania słowa sacrum, 

choć jego sens jest w książce uchwytny. Kolejne jej rozdziały czy podrozdziały 

traktują o sakralizacji świata, świętym czy świątecznym czasie, świętej historii 

czy świętości natury, co pozwala na stwierdzenie, że i dla Eliadego sacrum 

oznacza świętość. Świętość badana poza tym wielopłaszczyznowo. Uczonego 

interesuje bowiem stawanie się sacrum, jego doznanie i przeżywanie, manife-

stowanie i objawianie się poprzez przedmioty i zjawiska
11

. 

Nie inaczej pojmuje sacrum współczesny Eliademu francuski literaturo-

znawca, eseista, znawca tej tematyki, zafascynowany francuską szkołą socjologii 

i historii religii, Roger Caillois, autor książki Człowiek i sacrum. Tłumaczy sa-

                                                 
7  Słownik języka polskiego, t. 3, red. M. Szymczak, Warszawa 1978, s. 468. 
8  R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjo-

nalnych, tłum. B. Kupis, Wrocław 1993; idem, Mistyka Wschodu i Zachodu. Analogie i różnice 

wyjaśniające jej istotę, tłum. T. Duliński, Warszawa 2000; zob. omówienie U. Eco, Semiologia 

życia codziennego, tłum. J. Ugniewska, P. Salwa, Warszawa 1996, s. 112 i n. 
9  M. Mauss, Socjologia i antropologia, wstęp C. Lévi-Strauss, tłum. M. Król, K. Pomian,  

J. Szacki, Warszawa 2001. 
10  M. Eliade, Sacrum, mit, historia, wyboru dokonał i wstępem opatrzył M. Czerwiński, tłum.  

A. Tatarkiewicz, Warszawa 1993, s. 10. 
11  Ibidem.  
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crum jako świętość, która jest stałą bądź ulotną własnością rzeczy, istot, prze-

strzeni, okresów
12

, i rozciąga pojęcie do zdecydowanie nieokreślonych granic, 

twierdząc, że niejednoznaczność sacrum nie podlega dyskusji
13

. Badacz świa-

domie nie zadaje sobie trudu zgłębienia „morfologii sacrum”, ponieważ uważa 

ten trud za niewykonalny. Próbuje zaś opisać „składnię sacrum”
14

. Rozszyfro-

wuje filologiczne pojęcia i unika przy tym badania postaci i procesów stawania 

się zjawiska, koncentrując się na jego elementach składowych, środkach i spo-

sobach ich wyodrębniania się i łączenia w całość, w gotowe już sacrum. Uczo-

nego interesuje także relacja między sacrum i profanum, bo jak twierdzi, nie 

można tych kategorii badać oddzielnie
15

. 

Zofia Zarębianka, autorka pracy Czytanie sacrum, traktuje sacrum jako peł-

noprawną i ważną kategorię literaturoznawczą i historycznoliteracką. Badaczka 

bardzo ogólnikowo podaje, że „[…] sacrum to pojmowana i wyrażana tajemnica 

istnienia – świata, człowieka, Boga, oraz skupienie wokół odwiecznych pytań 

egzystencjalnych i metafizycznych nurtujących ludzkość”
16

. Nieco dalej nastę-

puje jednak uściślenie myśli. W krótkim podsumowaniu czytamy: „sacrum – to 

co święte, uświęcone”
17

. Następnie Zofia Zarębianka stwierdza, że omawiana 

kategoria w swej naturze posiada pewne cechy stałe, ale z drugiej strony wyka-

zuje też historyczną zmienność. To znaczy „[…] iż [sacrum – B.K.] w różnym 

czasie bywa różnie ujmowane, zarówno co do istoty przypisywanych mu atrybu-

tów, jak i stosunku podmiotu wobec rzeczywistości rozpoznanej jako rzeczywi-

stość sacrum”
18

. Powyższe stwierdzenie nie wnosi niczego odkrywczego do te-

matu, przypomina jedynie o zmienności wszystkich elementów procesu dziejo-

wego. Trafna z kolei jest kolejna myśl autorki, która stwierdza: „Badając sacrum 

w tekście, «de facto» więc orzekamy nie o sacrum w jego istocie, lecz o ludz-

kich wyobrażeniach na jego temat”
19

. Wynika z powyższego, że poznanie istoty 

sacrum jest bardzo trudne, może nawet niemożliwe. Możliwe natomiast jest czę-

ściowe odkrycie sposobu myślenia autorów tekstów czy w ogóle twórców rze-

czy dawnych, a więc ich wyobrażenia o interesującej nas kwestii. Zofia Zarę-

bianka nie jest w tym sądzie odosobniona
20

. To także metodologiczna myśl hi-

                                                 
12  R. Caillois, Człowiek i sacrum, tłum. A. Tatarkiewicz, E. Burska, Warszawa 1995, s. 20. 
13  Ibidem, s. 13, 26.  
14  Ibidem, s. 15. 
15  Ibidem, s. 19: „Te dwa światy – sacrum i profanum – określają się ściśle jedynie we wzajemnej 

relacji. Wykluczają siebie i nawzajem zakładają”. 
16  Z. Zarębianka, Czytanie sacrum, Kraków, Rzym 2008, s. 8, 16. 
17  Ibidem, s. 16. 
18  Ibidem, s. 12. 
19  Ibidem, s. 16.  
20  M. Cetwiński, Historia i polityka. Teoria i praktyka mediewistyki na przykładzie badań dziejów 

Śląska, Kraków 2008, s. 212: „Przekaz stanie się wówczas tym, czym jest w istocie – świadec-

twem myśli swego autora i, tym samym, źródłem poznania problemów epoki autora, a nie jego 

bohaterów”. 
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storyków, których zawodowe motto tkwi w słowach św. Augustyna o istnieniu 

rzeczywistości historycznej jedynie pod postacią rzeczy dawnych w teraźniej-

szości, czyli pod postacią źródeł, w których owe wyobrażenia są zawarte
21

. 

Tropiąc dalej wysiłki naukowców mające na celu zgłębienie podjętej pro-

blematyki, sięgam po zbiorową pracę Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie 

średniowiecznym. Słowo wstępne tłumaczy wiele. Dowiadujemy się z niego, że 

„[…] sacrum to jedna z pradawnych kategorii kultury, to pojęcie podstawowe  

w poznawaniu dawnych społeczeństw”
22

, z czym trudno się nie zgodzić, zwłasz-

cza mediewiście. Według autorów wstępu łatwiej wydobywać ze źródeł różne 

aspekty, przejawy sakralności i poddawać je interpretacji, niż zastanawiać się 

nad samą istotą sacrum
23

. I w tym sądzie następuje zgodność z poglądami wyżej 

prezentowanych badaczy. W tej pracy jest także mowa o konieczności badania 

dwóch kategorii, jakimi są sacrum i profanum, o czym przekonywali wyżej 

przywoływani autorzy. Psychologiczne i socjologiczne ujęcie problemu widzi-

my znów w tezie badawczej nakazującej przyjrzeć się wpływowi sacrum na ży-

cie człowieka i dokonującym się przez to jego duchowym i intelektualnym 

zmianom
24

. Tytuły rozdziałów książki: Sacrum chrześcijańskie – sacrum pogań-

skie: spotkanie i konflikt; Sacrum i władza: podstawy instytucjonalne, ideowe  

i praktyka sakralizacji władzy; Sacrum w życiu codziennym oraz Miejsca  

i przedmioty sacrum, sugerują, że temat rozpatrywany jest wielopłaszczyznowo  

i że dochodzi do precyzowania sacrum, co kłóci się nieco z twierdzeniem Roge-

ra Caillois o „niejednoznaczności sacrum”.  

Autorzy artykułów zawartych w przywołanej pracy nie podejmują raczej 

rozważań teoretycznych. Operują konkretnymi pojęciami, które wpisane są  

w słowo przewodnie. Czytamy zatem o chrześcijańskim, pogańskim, obcym sa-

crum, świętych, czyli sakralnych wydarzeniach, monarchii sakralnej, sakralizacji 

osób, przedmiotów i obiektów, itp. Powyższe zagadnienia bardzo często poja-

wiają się w obrębie badań dotyczących sacrum
25

. Jedynie Ewa Dorota Żółkiew-

ska, literaturoznawczyni, autorka artykułu Obraz i funkcja „sacrum” w trzyna-

                                                 
21  Św. Augustyn, Wyznania, tłum., posłowie i kalendarium Z. Kubiak, Warszawa 1987, s. 281. 
22  J. Pysiak, A. Pieniądz-Skrzypczak, Słowo wstępne, [w:] Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeń-

stwie średniowiecznym, red. J. Pysiak, A. Pieniądz-Skrzypczak, Warszawa 2005, s. 7 (dalej: 

Sacrum. Obraz i funkcja…). 
23  Ibidem. 
24  Ibidem. 
25  O sakralności władcy, sakralizacji władzy, sakralnym charakterze monarchii zob. J. Hauziński, 

W kręgu uniwersalizmu średniowiecznego „Sacrum Imperium Romanum”, Słupsk 1988, s. 66, 

71, 75, 88–89; R. Caillois, op. cit., s. 99 i n.; A. Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu. 

Religia – cywilizacja – estetyka, Wrocław 2001, s. 151 i n.; J.P. Roux, Król. Mity i symbole, 

tłum. K. Marczewska, Warszawa 1998, s. 227 i n.; M. Bloch, Społeczeństwo feudalne, tłum.  

E. Bąkowska, przedmowa H. Samsonowicz, Warszawa 1981, s. 375; E.H. Kantorowicz, Dwa 

ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, red. J. Strzelczyk, tłum. M. Mi-

chalski, A. Krawiec, Warszawa 2007, passim, zwłaszcza 38–51.  
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stowiecznych francuskich fabliaux, zdobyła się na typologię sacrum. W zbiorze 

„obrazów świętości” wyróżniła zatem mity, ryty, praktyki, postaci boskie, świę-

tych ludzi, zwierzęta, rośliny, przedmioty i wyrażenia językowe odwołujące się 

do sfery sacrum. Autorka wytypowała także wśród sakralnych kategorii miejsca 

sakralne, gesty i czas sakralny
26

. Jak się okazuje, znawcy literatury, częściej niż 

historycy, tworzą dla własnych badawczych potrzeb tego typu pomocnicze kla-

syfikacje lub posiłkują się już powstałymi.  

Jednym z nich jest Andrzej Dąbrówka, znany literaturoznawca, neofilolog, 

autor między innymi książki Teatr i sacrum w średniowieczu. Badacz przypatru-

je się sacrum, idąc tropem wyznaczonym przez socjologa Howarda Beckera,  

a więc przez pryzmat zachowań społecznych. W zaproponowanej przez niego 

typologii wyróżnionych zostało osiem stopni sakralności: sacrum święte, cere-

monialne, lojalności, intymności, upamiętniania, etyczne, stosowności, zwycza-

jowości
27

. Choć podział ten dla historyka wydaje się stosunkowo obcy, to jednak 

po wnikliwszym przyjrzeniu się nasuwa się wniosek, że jest on możliwy do za-

stosowania również w badaniach nad odległą rzeczywistością historyczną. Dla 

przykładu, sacrum etyczne oznacza powinności, obowiązki i obyczaje, usank-

cjonowane prawnie lub religijnie, moralność konkretnych ludzi względem ogól-

nej etyki, itd.
28

, co jest do uchwycenia na podstawie przekazów średniowiecz-

nych, i co jest przedmiotem coraz częściej podejmowanych w obrębie przywoła-

nej tematyki analiz. Andrzej Dąbrówka nawiązuje także do klasyków. W odnie-

sieniu do Rudolfa Otto stwierdza, że w Świętości badacz nie wyjaśnia specyfiki 

sacrum, ale nazywa jedynie pewne aspekty tego zjawiska
29

. Tak wskazany spo-

sób wydobywania z tekstów i interpretowania sacrum stał się bliski wielu bada-

czom. Autor wyodrębnia także obszary sacrum, tj. byty szczegółowe oraz ży-

wioły i elementy przyrody. Sytuuje sakralność zarówno w świecie obserwowal-

nym, jak i w sferze duchowej
30

. Stwierdza także, że „W obu sferach pojęcie 

świętości jest dalekie od jednoznaczności”
31

. Według autora, sacrum należy roz-

patrywać w połączeniu z profanum, „[…] bo dzięki temu wyraźniejsza jest dy-

namika tych dwu sfer”
32

. Powyższe sądy to tylko skromne wyjątki z tego, co 

prezentuje w swej książce Andrzej Dąbrówka. Są jednak na tyle wystarczające, 

by stwierdzić, że naukowcy wykorzystują stworzone przez przedstawicieli in-

nych dziedzin (w tym przypadku socjologii i literaturoznawstwa) klasyfikacje 

sacrum, pytanie tylko, czy czynią to na potrzeby konkretnej książki, czy zabieg 

                                                 
26  E.D. Żółkiewska, Obraz i funkcja „sacrum” w trzynastowiecznych francuskich fabliaux, [w:] 

Sacrum. Obraz i funkcja…, s. 305–314.  
27  A. Dąbrówka, op. cit., s. 65–66. 
28  Ibidem, s. 66. 
29  Ibidem, s. 61. 
30  Ibidem, s. 114.  
31  Ibidem, s. 115. 
32  Ibidem, s. 60. 
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ma bardziej powszechny wymiar. Czy wobec tego zarzuty wysuwane kiedyś 

wobec Mircei Eliadego, dotyczące wybierania faktów dla potwierdzenia swych 

tez, mogą się dalej pojawiać? Rozstrzygnięcie tej kwestii wymagałoby wnikliw-

szych studiów. Nie ulega natomiast wątpliwości, że pożądane jest interdyscypli-

narne badanie przywołanej kategorii, bo tylko ono daje prawdopodobieństwo 

kompletnego spojrzenia
33

.  

Sacrum zajmuje także folklorystów, lingwistów i etnologów, czego wyrazem 

jest zbiorowa praca, pt. Folklor, sacrum, religia. Nawiązuję do niej z racji poja-

wienia się w jednym z opublikowanych w niej tekstów kolejnego podziału sa-

crum. Jan Adamowski, w artykule Sakralizacja przestrzeni w polskiej kulturze 

ludowej, prezentuje dwa sposoby postrzegania sacrum, węższy i szerszy. Węż-

szy ma, według autora, wymowę czysto religijną, nawet chrześcijańską, i ozna-

cza świętość, szerszy zaś wiąże się z tradycją mityczno-wierzeniową
34

. Według 

kulturoznawcy w polskiej kulturze ludowej zastosowanie ma zarówno to pierw-

sze, jak i drugie znaczenie
35

. Jan Adamowski operuje pojęciami, które stosują  

w badaniach dotyczących sacrum przedstawiciele różnych nauk. Niektóre z nich 

małymi krokami wchodzą też do szerszego obiegu, na przykład: sakralizacja 

przestrzeni, sakralna moc słowa czy architektura sakralna
36

. Możemy zatem 

mówić o pewnym obowiązującym zespole pojęć wpisujących się w tę problema-

tykę. W powyższym artykule pojawia się także powtarzane przez wszystkich 

twierdzenie o niejednoznaczności sacrum
37

. 

W grupie prac traktujących o przywołanej kategorii badawczej jest też 

książka Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej zatytułowana Horyzonty literackiego sa-

crum. Znawczyni literatury stwierdza, że hasło „literatura a sacrum” oznacza py-

tania o obecność, sposoby istnienia i wkład tego czynnika w indywidualne sig- 

nifié utworu
38

. Tak samo i o to samo historyk pyta przekaz źródłowy. W wyżej 

prezentowanych pracach pojawiały się sugestie o łącznym badaniu sacrum i pro-

fanum. Maria Jasińska-Wojtkowska stwierdza, że w badaniach literaturoznaw-

czych oddziela się te dwie kategorie
39

. Autorka przekonuje także o ruchomości 

                                                 
33  Jak sugeruje Zofia Zarębianka, zob. eadem, op. cit., s. 15. 
34  J. Adamowski, Sakralizacja przestrzeni w polskiej kulturze ludowej, [w:] Folklor – sacrum – 

religia, red. J. Bartmiński, M. Jasińska-Wojtkowska, Lublin 1995, s. 20.  
35  Ibidem, s. 28.  
36  Ten ostatni obszar jest przedmiotem rozważań między innymi Waldemara Wawrzyniaka, auto-

ra książki Sacrum w architekturze. Paradygmaty kościoła św. Ducha i zboru zielonoświątkowe-

go we Wrocławiu, Wrocław 1996. Autor przedstawia w niej genezę architektury sakralnej, 

rozważa symbolikę sakralną, w tym liczby, pisze o świętej geometrii i przybliża niektóre ele-

menty architektoniczne zawierające pierwiastki sakralne (brama, portal, witraż i związane  

z nim symboliczne światło). Książka stanowi niezbędną lekturę dla historyka zajmującego się 

kategorią sacrum czy symboliką poszczególnych epok.  
37  J. Adamowski, op. cit., s. 20. 
38  M. Jasińska-Wojtkowska, Horyzonty literackiego sacrum, Lublin 2003, s. 54. 
39  Ibidem, s. 59. 



 O sacrum w rozważaniach historyka 283 

pojęć sacrum czy sakralność, co jest wynikiem ich ścisłego związku ze świado-

mością społeczną, różną historycznie i kulturowo
40

. Zabieg to często w literatu-

rze spotykany, wynikający z oczywistej przesłanki o historycznej zmienności 

zjawisk i procesów. Dość rozległy wywód autorki o złożoności rzeczywistości, 

powodującej różnorodne, a przede wszystkim niejednoznaczne jej interpreta-

cje
41

, zdaje się znów przypominać twierdzenie o niejednoznaczności sacrum 

owym interpretacjom poddawanego.  

Podobne sądy wygłasza archeolog Jarosław Lewczuk, autor artykułu Sacrum 

i profanum – na przykładzie stanowisk archeologicznych z terenów Środkowego 

Nadodrza
42

. Autor przypomina, że nie wypracowano dotąd wspólnej definicji pojęć 

sacrum i profanum, choć za ogólną zgodą używa się ich w badaniach związanych  

z religią, mitologią, rytuałem
43

. Te towarzyszące człowiekowi od dawna kategorie 

tłumaczone są przez autora odpowiednio jako świętość i świeckość, a więc bardzo 

tradycyjnie. Zdaniem Jarosława Lewczuka archeologia skupia się bardziej na tej 

drugiej sferze, gdyż ta pierwsza jest nieuchwytna bądź mało czytelna
44

. 

Dowodem na to jest pokaźnych rozmiarów księga jubileuszowa Profesor Zo-

fii Hilczer-Kurnatowskiej – Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum  

i sacrum, w której tytule, jak widać, profanum umieszczone zostało przed sa-

crum
45

. Analiza treści książki potwierdza przekonanie Jarosława Lewczuka. 

Część pierwsza zatytułowana Profanum stanowi około 
3
∕4 całości. Tematyka sa-

crum podjęta została zatem w znacznie mniejszym stopniu. Tej kategorii po-

święcone są artykuły dotyczące głównie obrzędowości pogrzebowej, wyposaże-

nia grobów, układu przestrzennego cmentarzysk, początków instytucji kościel-

nych oraz ich wyposażenia, a także kultu świętych. Nie znajdziemy w książce 

teoretyczno-definicyjnych wywodów na temat sacrum i profanum. Dla arche-

ologów powyższe pojęcia są, zdaje się, klarowne. 

Definicyjnych zabiegów nie podjęła się również Elżbieta Kowalczyk, która 

pojęcie sacrum utożsamia ze świętością. Zajmując się tą mniej popularną wśród 

archeologów sferą, autorka obala mity toponomastyczne w archeologii
46

 i zawę-

ża badania do świętej przestrzeni, która była w dawnych kulturach oznaczana  

                                                 
40  Ibidem. 
41  Ibidem, s. 9: „Rzeczywistość w swym bogactwie i złożoności jest poznawalna nie w pełni, lecz 

w uproszczeniu, nierzadko zdeformowanym przez jednostronność. Złożoność rzeczywistości 

nie poddaje się jednoznacznej interpretacji”. 
42  J. Lewczuk, Sacrum i profanum – na przykładzie stanowisk archeologicznych z terenów Środko-

wego Nadodrza, [w:] Człowiek, sacrum, środowisko. Miejsca kultu we wczesnym średniowieczu, 

red. S. Moździoch, Wrocław 2000, s. 195–206 (dalej: Człowiek, sacrum, środowisko…).  
43  Ibidem, s. 195. 
44  Ibidem. 
45  Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, red. H. Kόčka-Krenz, W. Łosiński, 

Poznań 1998.  
46  E. Kowalczyk, Sacrum. Z dziejów mitów toponomastycznych w archeologii, [w:] Człowiek, sa-

crum, środowisko…, s. 27–37. 
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i ograniczana, w czym nawiązuje do klasycznej pracy Stefana Czarnowskiego, 

Podział przestrzeni i jej ograniczenie w religii i magii
47

. Pisze również o grada-

cji przestrzeni sacrum, co łączy się z jej dzieleniem. Wstępne rozważania Elż-

biety Kowalczyk nawiązują także do twierdzeń Mircei Eliadego o niejednorod-

nej przestrzeni sakralnej, nazywanej też przez uczonego świętym obszarem, któ-

ry ma swój środek i sfery jakościowo od siebie różne
48

. Rumuński religioznaw-

ca, przywoływany w licznych dyskusjach dotyczących metodologii badań hu-

manistycznych, nie pozostał zatem dla nauki obojętny. Lektura artykułu przy-

niosła lekkie ożywienie. Towarzyszący ciekawemu procesowi dowodowemu 

krytycyzm badaczki zmusza do refleksji nad utartymi w nauce, zakotwiczonymi 

w tematyce sacrum, sądami.  

Wybitna mediewistka, Brygida Kürbis, rozpatrzyła z kolei sacrum i profa-

num na płaszczyźnie władzy w średniowieczu. W przeciwieństwie do archeolo-

gów dla historyczki obie kategorie są jednakowo ważne. Już w pierwszym zda-

niu mowa bowiem o krzyżowaniu się strefy sakralnej i laickiej w porządku spo-

łecznym średniowiecza, a następnie – dialogu między sacrum i profanum
49

. 

Krzyżowanie się nie oznacza jednak jednoznaczności sfer, wprost przeciwnie. 

Mediewistka twierdzi, że są one przeciwstawne i w odniesieniu do podjętego 

problemu oznaczają konkretne rzeczy: strefa sacrum dotyczy wybraństwa osoby 

władcy przez bóstwo lub Boga chrześcijańskiego, strefa profanum z kolei to po-

le realnych możliwości władcy w określonym czasie i na określonej przestrze-

ni
50

. Trudno nie zgodzić się z autorką. O sakralizacji władzy czy sakralności 

władców średniowiecznych traktuje wiele prac
51

. I w nich zauważa się wyraźne 

                                                 
47  S. Czarnowski, Podział przestrzeni i jej ograniczenie w religii i magii, Warszawa 1939, s. 4 

(odbitka z „Przeglądu Socjologicznego” 1939, t. 7). 
48  Zob. M. Eliade, op. cit., s. 53 i n.; por. S. Czarnowski, op. cit., s. 9, 15, gdzie o miejscu świę-

tym, czyli centrum przestrzeni sakralnej.  
49  B. Kürbis, Sacrum i profanum. Dwie wizje władzy w polskim średniowieczu, [w:] eadem, Na 

progach historii II. O świadectwach do dziejów kultury Polski średniowiecznej, Poznań 2001,  

s. 129, 135, 161. 
50  Ibidem, s. 134.  
51  Zob. Pysiak J., Sakralizacja władzy królewskiej w ideologii monarszej Kapetyngów w XII–XIV 

wieku: monarchia eschatologiczna, [w:] Monarchia w średniowieczu. Władza nad ludźmi, wła-

dza nad terytorium. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, red. J. Py-

siak, A. Pieniądz-Skrzypczak, M. Pauk, Warszawa – Kraków 2002, s. 251–286; G. Althoff, Po-

tęga rytuału. Symbolika władzy w średniowieczu, tłum. A. Gadzała, Warszawa 2011; M. Bloch, 

Królowie cudotwórcy. Studium na temat nadprzyrodzonego charakteru przypisywanego władzy 

królewskiej zwłaszcza we Francji i Anglii, tłum. J.M. Kłoczowski, Warszawa 1998; Imagines 

Potestatis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X–XV wiek, red. 

J. Banaszkiewicz, Warszawa 1994; B. Kowalska, Sacrum w Długoszowym opisie bitwy pod 

Grunwaldem, [w:] Clio viae et invia. Opuscula Marco Cetwiński dedicata. (Księga jubileuszo-

wa dla Prof. Marka Cetwińskiego), red. A. Odrzywolska-Kidawa, Warszawa 2010, s. 107–121; 

zob. także B. Kürbis, op. cit., s. 133, przypis 10, gdzie wskazówki bibliograficzne do tematu. 

Kwestię sakralnej geografii miasta szeroko rozpatruje Halina Manikowska, Sacred geography 
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przypisanie określonych czynów, sytuacji, zjawisk, zachowań czy gestów do 

sfery sacrum. Sfera profanum natomiast jest równie często przez historyków 

omawiana, choć rzadziej w ten sposób nazywana.  

O sacrum pisał również Jacek Banaszkiewicz w artykule poświęconym 

echom dawnego rytu wojskowego w średniowiecznych przekazach
52

. W pierw-

szym zdaniu autor zawarł twierdzenie o tkwieniu w sacrum wszystkich ważniej-

szych czynności dokonywanych w dawnych wspólnotach kultury tradycyjnej. 

Dla historyka sacrum jest jednoznaczne ze świętością, pojęciem tutaj nie anali-

zowanym i nie wyjaśnianym, a zatem ujmowanym zgodnie z powszechnym ro-

zumieniem
53

. Tematem przewodnim artykułu jest wojna jako zjawisko silnie  

i wielorako łączące się ze sferą sacrum
54

. Ciekawemu przeglądowi oddalonych 

od siebie czasowo przekazów towarzyszy przekonanie o wszechobecności sa-

crum w dawnych społecznościach, ale i być może, tego bowiem nie jest pewien 

sam autor, o świadomym zapożyczaniu go przez poszczególnych twórców od 

swych poprzedników. Przypuszczać zatem należy, że sacrum było kategorią po-

żądaną przez odbiorców dzieł powstających w różnym czasie i na różnych prze-

strzeniach i dzięki temu stało się popularnym motywem dziejopisarskim.  

O tym, jak bardzo kronikarskie sceny mogą być nasycone sacrum, przekonu-

je Barbara Kowalska w artykule pt. Sacrum w Długoszowym opisie bitwy pod 

Grunwaldem
55

. Wybitny dziejopisarz średniowiecza Jan Długosz ukrył w bitew-

nej scenie i opisie poprzedzających ją zdarzeń liczne kategorie sacrum, które 

miały wzmocnić sakralność Władysława Jagiełły i oddać sakralną atmosferę 

przełomowego wydarzenia. Były to: czynności (modlenie się, rozdawanie jał-

mużny, poszczenie, pielgrzymowanie), gesty (symboliczny płacz), cnoty (po-

bożność, pokora, sprawiedliwość), symboliczne liczby (trzy dni, siedem dębów, 

czterdzieści proporców), przedmioty (dwa miecze), znaki (obraz walki toczącej 

się na niebie między królem i mnichem, złowrogi piorun), święty czas (czas 

wojny i świąt kościelnych), przestrzeń sakralna z centrum, czyli polem walki. 

Nie obyło się bez ukazanych w kontrastowym zestawieniu gwarantów świętości 

– świętych (św. Gerwazy i Protazy, św. Jan Chrzciciel, św. Piotr i Paweł, św. 

Małgorzata, św. Stanisław) oraz wrogów chrześcijańskiego sacrum – innowier-

ców. Za twórcę dziejopisarskiego obrazu należy uważać Długosza, od którego 

                                                 
of a town, „Acta Poloniae Historica” 2010, t. 101, s. 51–87. Tam również bogata literatura 

przedmiotu z podziałem na poszczególne sekwencje tematyczne. 
52  J. Banaszkiewicz, „Nadzy wojownicy” – o średniowiecznych pogłosach dawnego rytu wojsko-

wego (Prokopiusz z Cezarei, Paweł Diakon, Girald z Walii, Sakso Gramatyk i Gall Anonim), 

[w:] Człowiek, sacrum, środowisko…, s. 11–25; zob. także idem, Takie sobie średniowieczne 

bajeczki, wprowadzenie M. Tomaszek, Kraków 2013, s. 361–389. 
53  Idem, „Nadzy wojownicy”…, s. 11: „[…] każda społecznie ważna czynność, która wyznacza 

rytm życia grupy, nie tylko mieści się w sferze sacrum, ale – i to będzie trafniejsze określenie – 

sama wytwarza aurę świętości”. 
54  Ibidem. 
55  B. Kowalska, op. cit., s. 107–121. 
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pewne wątki nacechowane sakralnymi treściami zaczerpnęli inni dziejopisarze
56

. 

Przypuszczenie Jacka Banaszkiewicza o świadomym zapożyczaniu sacrum 

przez kolejnych twórców ma zatem źródłowe podstawy.  

W 2003 roku ukazała się w Rybniku książka zatytułowana Sacrum i profa-

num. Klasztory i miasta w rzeczywistości Górnego Śląska w średniowieczu
57

. 

Pierwszy człon tytułu sugeruje, jak chętnie organizatorzy naukowych spotkań,  

a następnie redaktorzy publikacji, wprowadzają pojęcia sacrum i profanum  

w sferę rozważań. Zabieg ten niewątpliwie rozszerza możliwości badawcze, po-

nieważ wynika z powszechnie powtarzanego twierdzenia o niejednoznaczności 

przywołanych pojęć. Tak ujęty temat zdaje się zatem „tematem rzeką”.  

Moją uwagę przykuł zamieszczony w książce, bardzo ogólnie i zarazem ob-

szernie brzmiący, tytuł artykułu Antoniego Barciaka – Sacrum a średniowieczny 

Rybnik
58

. Już na wstępie swoich rozważań autor wyraża pogląd o istnieniu sa-

crum w wielu wymiarach i na wielu płaszczyznach, i to nie tylko w średnio-

wiecznej rzeczywistości
59

. Przekonanie o wszechobecności sacrum towarzyszy 

zatem wielu badaczom w refleksji nad przeszłością. Historyk przypomina też  

o stałej łączności sacrum i profanum, kategorii, które bardzo często występują  

w interpretacjach średniowiecza
60

. Antoni Barciak twierdzi, że „[…] sacrum 

można przeżywać, traktując je jako własny stosunek do świętości”
61

, co daje 

przekonanie, że sacrum ma podwójny wymiar: jest poddawaną naukowemu 

oglądowi kategorią badawczą oraz przedkładaną indywidualnemu odczuwaniu  

i przez to indywidualnie określaną i odczuwaną formą wrażliwości. Historyk 

odkrywa najczęściej ten pierwszy wymiar, choć najnowsze badania antropolo-

giczne, zmierzające do poznania myśli i odczuć bohaterów dziejowych zdarzeń, 

są też bliskie poznaniu tego drugiego wymiaru. Antoni Barciak koncentruje się 

na „sacrum chrześcijańskim”, w które wpisuje Kościół, jego instytucje, osoby 

konsekrowane i osoby mające kontakt z Kościołem oraz odnoszące się do du-

chowości epoki
62

. We wstępie artykułu czytamy o konieczności prezentowania 

w tego typu badaniach mentalności ludzi, czyli mieszkańców średniowiecznego 

Rybnika, a zatem ich stosunku do sacrum, co jednak z racji szczupłości źródeł 

jest wręcz niemożliwe. W związku z tym autor koncentruje się na przedstawie-

niu historycznych początków pierwszego kościoła w Rybniku, co opatruje 

                                                 
56  W wielu polskich źródłach późnego średniowiecza znajdują się sceny przedstawiające inter-

wencję św. Stanisława podczas wojen z Zakonem Krzyżackim, Moskwą i Tatarami, szerzej: 

M.R. Pauk, Święci patroni a średniowieczne wspólnoty polityczne w Europie Środkowej, [w:] 

Sacrum. Obraz i funkcja…, s. 256–259.  
57  Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistości Górnego Śląska w średniowieczu, red. 

E. Bimler-Mackiewicz, Rybnik 2003, s. 81–87 (dalej: Sacrum i profanum…). 
58  A. Barciak, Sacrum a średniowieczny Rybnik, [w:] Sacrum i profanum…, s. 81–87. 
59  Ibidem, s. 81. 
60  Ibidem. 
61  Ibidem. 
62  Ibidem, s. 82.  
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stwierdzeniem, że powstanie tego typu obiektu „[…] zapoczątkowało trwały 

związek tej miejscowości z sacrum”
63

. Podaje następnie informacje dotyczące 

istnienia w Rybniku także drugiego kościoła oraz kaplicy i konkluduje: „Kościół 

czy kaplica, jako obiekt kultu, reprezentuje wymiar sacrum. Kontakt zatem z tak 

rozumianym sacrum był tym samym w Rybniku zwielokrotniony”
64

. O ile moż-

na zgodzić się z pierwszym zdaniem wypowiedzi, o tyle drugie wydaje się mało 

uzasadnione, o owym kontakcie (w domyśle Rybniczan z sacrum) niczego się 

bowiem nie dowiadujemy. Mediewista podejmuje następnie kwestię sacrum  

w wymiarze antropologicznym i wymienia siedmiu rybnickich plebanów, 

stwierdzając, że „[…] to ci ludzie stanowili gwarancję rybnickiego sacrum”. 

Duchowni powinni istotnie stanowić gwarancję sacrum, ale czy akurat ci ryb-

niccy stanowili? Tego, doprawdy, nie wiemy. Wspominając także o rybnickim 

klasztorze premonstratensek, historyk stwierdza krytycznie, że nie ma informacji 

źródłowych o związku czy wpływie klasztoru na życie mieszkańców Rybnika
65

. 

Stan duchowości mieszkańców średniowiecznego Rybnika mierzony przynależ-

nością sześciu z nich do bractwa NMP w Raciborzu
66

, o ich odczuciu sacrum też 

niewiele powie. Podsumowując: w powyższej prezentacji stawiającej sobie jako 

główny cel wyeksponowanie sacrum widać Kościół jako instytucję i tworzących 

go ludzi, w bardzo zresztą zawężonym ujęciu. Sacrum natomiast, zwłaszcza  

w ujęciu Rudolfa Otto, jest tutaj gdzieś głęboko ukryte. Zastanowić się też moż-

na, czy w ogóle w tym przypadku poznawalne.  

Nieco inaczej kwestię sacrum, a konkretnie jedną z jej kategorii, czyli prze-

strzeń, prezentuje Aleksandra Witkowska w artykule Przestrzeń sakralna późno-

średniowiecznego Krakowa
67

. Autorka zwraca uwagę na wezwania krakowskich 

kościołów (stare i nowe), które były wyrazem lokalnych tradycji i wynikały  

z określonych ludzkich potrzeb. Podkreśla także skłonność do wyboru na patro-

nów świętych kobiet w przypadku nowych patrociniów. W pracy zaakcentowa-

ny również został typowy dla czasu i miejsca rodzaj pobożności. Kwestię po-

wstawania nowych ośrodków kultu analizuje zaś Aleksandra Witkowska na 

szerszym tle stosunków gospodarczych i demograficznych. Wszystko to spra-

wia, że dokonany wywód, w którym znaczącą rolę odgrywa sam człowiek, jest 

przekonujący. Realizację badawczego zadania ułatwił niewątpliwie w tym przy-

padku zasób źródeł do poznania późnośredniowiecznego Krakowa.  

Stanisław Kobielus, zajmujący się głównie znaczeniem symbolicznym i tre-

ściowym dzieł sztuki średniowiecznej, jest autorem książki Niebiańska Jerozo-

                                                 
63  Ibidem. 
64  Ibidem, s. 83. 
65  Ibidem, s. 84. 
66  Ibidem, s. 85–86. 
67 A. Witkowska, Przestrzeń sakralna późnośredniowiecznego Krakowa, [w:] Ecclesia et civitas. 

Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. H. Manikowska, H. Zaremska, War-

szawa 2002, s. 37–48 (dalej: Ecclesia et civitas…). 
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lima. Od „sacrum” miejsca do „sacrum” modelu
68

. Podtytuł książki sugeruje 

ewolucję tematu, co zresztą autor tłumaczy we wprowadzeniu. Samo pojęcie sa-

crum oznacza dla niego święte, tu w ujęciu statycznym, niepersonalnym, chodzi 

bowiem o pewną wydzieloną przestrzeń, czyli miejsce. Model zaś to najogólniej 

pojęty wzór, do którego można się odnieść
69

. Sacrum modelu to wzorzec miej-

sca szczęścia dla zbawionych, jakim była Niebiańska Jerozolima. Według Stani-

sława Kobielusa, który opiera się na poglądach wymienianych wyżej Rogera Ca-

illois, Mircei Eliadego oraz Arona Guriewicza, sacrum jest wszechobecne. Jego 

działanie jest nieprzerwane. Jest także bardzo ważne w dziejach społeczeństw, 

życie ludzkie rozgrywa się bowiem w jego cieniu. Sacrum jest dla człowieka 

niezrozumiałe, tajemnicze, ciekawi go, ale i też niepokoi
70

. Autor posługuje się 

pewnymi wpisanymi w tematykę pojęciami. Pisze, na przykład, o sakralizacji 

osób czy żywiołów. W zakres sacrum wprowadza także słowo, które towarzy-

szyło ludzkim gestom i czynnościom
71

. Główną sferą zainteresowania badacza 

jest jednak przestrzeń sakralna. Pisze o niej jako o „Bożej własności”, której 

człowiek jest tylko użytkownikiem. Wyróżnia w niej stopnie intensywności sa-

crum i stałą walkę między „świętym i jeszcze nie świętym”, a więc sacrum  

i profanum
72

. Sugeruje jednocześnie, i ta sugestia jest raczej kontrowersyjna, 

że każde profanum przeradza się kiedyś w sacrum. Miejsce, przestrzeń, po-

przez wybranie, oznaczenie i poświęcenie staje się świętością
73

. Stała się nią 

Jerozolima. Bardzo obrazowo przeprowadzona przez autora podróż po dzie-

łach literackich i dziełach sztuki, oscylująca między Jerozolimą ziemską i nie-

biańską, ukazała sacrum w mocno duchowym wydaniu, jakże innym od wyżej 

prezentowanego.  

Z powyższego przeglądu wynika, że badania dotyczące sacrum są bardzo 

popularne. Świadczy o tym chociażby wyodrębnienie się dyscypliny naukowej 

zwanej sakrologią, która swobodnie rozwija się, zwłaszcza na gruncie literaturo-

znawstwa, od kilku dziesięcioleci
74

. Temat ten zajmuje archeologów, filologów, 

religioznawców, etnologów, socjologów, psychologów, historyków, w tym, jak 

starałam się wykazać, mediewistów oraz przedstawicieli innych nauk. Dla na-

ukowca zawsze intrygująca będzie bowiem sytuacja opisana słowami jednego  

z bohaterów Cesarza, niezależnie od tego, czy dotyczy ona bliskiej, odległej, ob-

serwowalnej, czy też niepoznawalnej rzeczywistości: „Świat cały, przyjacielu, 

stanął na głowie, a to dlatego, że dziwne znaki pojawiły się na niebie”
75

. 

                                                 
68  S. Kobielus, Niebiańska Jerozolima. Od „sacrum” miejsca do „sacrum” modelu, Ząbki 2004. 
69  Ibidem, s. 7–8. 
70  Ibidem, s. 14. 
71  Ibidem, s. 16. 
72  Ibidem, s. 17. 
73  Ibidem, s. 19. 
74  Szerzej: M. Jasińska-Wojtkowska, op. cit., s. 5–6.  
75  R. Kapuściński, Cesarz, Warszawa 1978, s. 95. 
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Powyższa prezentacja pozwala na stwierdzenie, że badacze na ogół utożsa-

miają sacrum ze „świętością”. Niektórzy próbują precyzyjniej definiować poję-

cie, a nawet dokonywać jego typologii. Stanowią jednak nieliczną grupę i naj-

częściej związani są z literaturoznawczymi badaniami. Cytowanych autorów in-

teresują konkretne obrazy, kategorie, przejawy, funkcje sacrum oraz relacje 

między sacrum i profanum, i na tym polu bliska mi mediewistyka ma duże suk-

cesy. Różnica w podejściu do tego samego problemu badawczego polega nie-

kiedy na tym, że jedni badają sacrum obserwowalne, poznawalne, inni zaś szu-

kają go w bardziej transcendentnym świecie. Każde spojrzenie jest ważne. Każ-

de bowiem dowodzi przekonań o ingerencji sacrum w dzieje ludzi
76

. 

 Dla krytycznie nastawionego tropiciela przywołanej kategorii, a takich 

wśród badaczy nie brakuje, nurtujące pozostaje pytanie – czy można odpowie-

dzialnie badać niejednoznaczne, sacrum, skoro jest ono pewną formą trudno 

uchwytnej i danej ludziom w różnym stopniu
77

 wrażliwości
78

. Myślę, że jest to 

możliwe przy uwzględnieniu ważnego merytorycznie i metodologicznie stwier-

dzenia, że „[…] religia oparta jest na wyobrażeniach uważanych za prawdziwe, 

lecz nie poddających się obiektywnej kontroli”
79

 oraz pod warunkiem zachowa-

nia badawczej pokory, a więc „[…] krytycznego nastawienia się do pychy, która 

tak łatwo i lekko rozstrzyga najpoważniejsze zagadnienia” – do czego namawiał 

poszukiwacz sacrum, Roger Caillois
80

. 
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On sacrum in the historian’s deliberations 

Summary 

In Latin the word sacrum signifies “holiness, a sacred object, a sacred tool, place,” but also 

“sacrifice, a religious service, religion, celebration, holiday”. It is understood in this way and stud-

ied from this perspective by representatives of various sciences. Their works depict Christian sa-

crum, sacrum which is pagan and strange, and many sacral categories: events, time, space, monar-

chy, not to mention sacralisation of people , objects and numbers. There is also a category of “sa-

cred images”, among which one can distinguish myths, rites, practices, divine figures, holy people, 

animals, plants, objects and linguistic expressions referring to the area of sacrum. Almost every 

study emphasises the need of parallel research of sacrum and profanum as opposite categories. Re-

searchers regard sacrum as a multi-layered phenomenon, quite precise, regardless of frequently 

expressed remarks on its ambiguity. Reaching for other methodologies of studying sacrum consti-

tutes for historians an enriching experience. 

Keywords: sacrum, profane, space, time, sphere. 

Słowa kluczowe: sacrum, profanum, przestrzeń, czas, sfera. 
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Wojciech SZCZYGIELSKI 

Uniwersytet Łódzki  

Kontrowersje wokół zasady wyboru członków  

komisji rządowych (debata parlamentarna:  

24 X – 7 XI 1791 r.) – cz. II 

W początkach sesji z 31 października marszałek Stanisław Małachowski po-

dał „do decyzyi” obradujących propozycję Deputacji Konstytucyjnej zawierają-

cą się w projekcie pt.: Deklaryacyja względem kandydatów do magistratur o tre-

ści następującej: 

na każdym sejmiku elekcyjnym poselskim, po obraniu posłów, obywatele przez laudum 

rekomendować będą osobę cywilną z stanu rycerskiego w prowincyi swojej osiadłą do 

wyboru, do komisyi policyjnej, bądź wojskowej, czyli skarbowej, lub do sądów asesor-

skich: a tak rekomendowani, bez obowiązku zjechania przed elekcyją sejmową, podać się 

powinni do laski za kandydatów, z determinacyją, do jakiej komisyi życzą być umiesz-

czeni. Z pomiędzy takowych kandydatów, prowincyjonalne sesyje, podług prawa o Sej-

mie, wybierać będą; lecz rekomendacyja sejmikowa w niczym wiązać nie będzie przeko-

nania poselskiego w wyborze któregokolwiek z rekomendowanych przez sejmik, czyli  

z kończących funkcyje swoje, jeżeli się który z nich podać zechce1.  

Propozycja Deputacji Konstytucyjnej odpowiadała wnioskowi Celestyna 

Sokolnickiego o 34 kandydatach z każdej prowincji. Można przypuszczać, iż 

uwzględniając ówczesne nastroje parlamentarne, wpisywała się po prostu  

w przychylną wnioskowi posła poznańskiego atmosferę obrad sejmowych, dają-

cą się już zauważyć w trakcie sesji z 28 października. Zgłoszony przez Deputa-

cję Konstytucyjną projekt w początkach sesji z 31 października cieszył się tak 

znaczną popularnością, iż w trakcie toczonej dyskusji, pomijając inne wniesie-

nia, a zwłaszcza wychodzącą z trzydniowej deliberacji propozycję Michała 

Czackiego, wprost „żądano jego samego decyzyi”
2
. 

                                                 
1  „Gazeta Narodowa i Obca,” z 2 XI 1791 r., nr 88 (sesja z 31 X). W diariuszu sejmowym brak 

propozycji Deputacji Konstytucyjnej. 
2  „Gazeta Narodowa i Obca” z 2 XI 1791 r., nr 88 (sesja z 31 X). 

http://dx.doi.org/10.16926/zh.2017.16.20
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Sesja z 31 października charakteryzowała się ożywioną dyskusją parlamen-

tarną, w której udział wzięły wszystkie, zainteresowane rozwiązaniem sprawy 

wyboru komisarzy, siły polityczne. Zwolennicy Konstytucji, opowiadający się 

za opcją sejmikową wyboru komisarzy, bronili projektu Deputacji Konstytucyj-

nej, jako zgodnej z obowiązującym prawem, przeciwstawiając się wnioskowi 

Michała Czackiego. Szymon Zambrzycki, poseł nurski, mówił:  

Jeżeli chwyciemy się projektu JW czerniechowskiego, zniszczemy prawo na tym Sejmie 

zapadłe, iż osoby do magistratur krajowych na sesyjach prowincyjonalnych obierać nale-

ży […]. Biorąc zaś przed się projekt Deputacyi Konstytucyjnej, widzę z rekomendacyi 

wojewódzkich ludzi pewnych, zdatnych i wysłużonych liczbę i widzę w wyborze wybór, 

widzę zgodność z zapadłym prawem3.  

Ponadto podkreślał, że promowany przez Deputację Konstytucyjną wnio-

sek kładzie skuteczną tamę: „intrydze, iż możniejsi do magistratur będą impo-

nować upodobane sobie osoby”
4
. Poseł lidzki Narbutt popierał propozycję De-

putacji Konstytucyjnej, zwracając uwagę, iż zgłaszany przez nią projekt,  

w przeciwieństwie do tego, który podał Michał Czacki, „nie gotowych komisa-

rzów do rozkładu, ale kandydatów znaczniejszą liczbę do wyboru z nich komi-

sarzów proponuje”
5
. 

Co się tyczy opozycji politycznej, to w wyniku decyzji Deputacji Konstytu-

cyjnej znalazła się ona w trakcie sesji z 31 października w bardzo trudnej sytu-

acji. Biorąc pod uwagę przychylną wizji Celestyna Sokolnickiego atmosferę par-

lamentarną, szanse zwolenników Michała Czackiego na urzeczywistnienie zgło-

szonej przezeń propozycji wyraźnie zmalały. Wołynianie nie tracili jednak na-

dziei na pozytywne dla siebie rozwiązanie kwestii wyborczej komisarzy. Za-

świadcza o tym wymownie przebieg sesji. Ambitnie więc walczyli o legislacyjne 

zaistnienie wniosku posła czernihowskiego, o przeprowadzenie formalnego nad 

nim głosowania
6
. Natomiast związany z opozycją Tomasz Byszewski, poseł łę-

czycki, w mowie, błędnie datowanej w jej tytule, ale przypadającej właśnie na 

sesję z 31 października, stwierdzał kategorycznie: „Jestem za projektem  

JW
 
Czackiego, który chce mieć liczbę proporcjonalną osób z województw wy-

branych […] na projekt od Deputacyi przyniesiony pozwolić nie mogę […] 

upraszam JW
 
marszałka o podniesienie projektu JW

 
Czackiego”

7
. 

                                                 
3  Głos Szczepana Zambrzyckiego na sesji z 31 X 1791 r., rkps, [w:] Diariusz Sejmu Wielkiego 

(dalej – DSW), Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej – AGAD), Archiwum 

Sejmu Czteroletniego (dalej – ASC), 22, k. 411. 
4  „Gazeta Narodowa i Obca” z 2 XI 1791 r., nr 88 (sesja z 31 X). 
5  Ibidem. Zob. też: cz. I, przypis 71 [W. Szczygielski, Kontrowersje wokół zasady wyboru człon-

ków komisji rządowych (debata parlamentarna: 24 X – 7 XI 1791 r.), cz. I, „Prace Naukowe 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zeszyty Historyczne” 2016, t. 15, s. 182]. 
6  „Gazeta Narodowa i Obca” z 2 XI 1791 r., nr 88 (sesja z 31 X). 
7  Głos JPana Tomasza Byszewskiego regenta regenta ziemskiego i posła województwa łęczyc-

kiego na sesji sejmowej d. 28 października r. 1791, miany, rkps, DSW, AGAD, ASC, 22,  

k. 372v. Zob. na temat datacji mowy: cz. I, przypis 10. 
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Przeciwko projektowi zgłoszonemu przez Deputację Konstytucyjną wystąpi-

li oczywiście liderzy ugrupowania konstytucyjnego. W sprawozdaniu z obrad 

stwierdzono: „Po przeczytaniu tego projektu liczna zachodziła opozycyja przez 

odwołujących się do zapadłego prawa o sejmie, które i elekcyją komisarzów 

sejmowi oddaje i kondycyje pewne do kandydacyi przepisuje”
8
.
 

Dominik 

Gieysztor, poseł trocki, nawiązując do konkurujących ze sobą projektów Micha-

ła Czackiego i Celestyna Sokolnickiego, stwierdzał wprost, iż: „jak jeden, tak 

drugi projekt, jest przeciw prawu
 
wniesiony”

9
. Ks. Adam Kazimierz Czartoryski, 

poseł lubelski, zwracając uwagę, iż z punktu widzenia prawnego elekcje: „do 

wszystkich magistratur” przynależą Sejmowi, wnosił w nurt debaty oczywisty 

akcent krytyczny wobec propozycji, jaką zgłosiła Deputacja Konstytucyjna
10

. 

Zwolennicy koncepcji Celestyna Sokolnickiego znaleźli się w trakcie sesji  

z 31 października w komfortowej sytuacji. Posiedli poparcie Deputacji Konsty-

tucyjnej i, jak się wydaje, znaczącej części debatujących, zapewne większości. 

Nie dane im jednak było odniesienie ostatecznego sukcesu ustawodawczego.  

Otóż na tejże jeszcze sesji w dniu 31 października zwolennicy sejmowej 

opcji wyboru komisarzy nie tylko wystąpili z krytyką dwustopniowej procedury 

wyborczej komisarzy, ale czynnie włączyli się do walki parlamentarnej o jej 

przezwyciężenie. Sprawa wiązała się ze zgłoszonymi propozycjami Michała 

Bernowicza, posła nowogrodzkiego, i Michała Kochanowskiego, posła sando-

mierskiego. Wnieśli oni na forum obrad sejmowych zupełnie odmienną od do-

tychczasowej koncepcję rozwiązania rozpatrywanej kwestii. Zarysowali miano-

wicie przed sejmującymi wizję powszechnej dostępności do funkcji komisar-

skiej. O jej pełnienie ubiegać się mogły wszystkie osoby zasłużone w pracy 

obywatelskiej, bez potrzeby uzyskiwania rekomendacji sejmikowej. Nie przewi-

dywano też jakichkolwiek limitów ilościowych zgłaszanych kandydatur z terenu 

prowincji. W sprawozdaniu z obrad sejmowych czytamy:  

P[an] Bernowicz nowogrodzki przełożywszy potrzebę nienaruszania prawa o sejmie,  

a razem potrzebę zapewnienia się o kondycyjach, które kandydatom do komisarstwa 

prawo przepisuje, podaje projekt, w treści: że każdy kandydat, do magistratur rządowych 

podający się, złożyć powinien u laski zaświadczenie od własnego województwa, ziemi 

lub powiatu, na sejmiku poselskim podpisane, w tym składzie: iż ma posesyją dzie-

dziczną aktualną, przezyskom prawnym nie uległą, iż nie jest crimine notatus, iż odbył 

funkcyją publiczną, a bez takowego zaświadczenia podający się przyjętym być za kan-

dydata nie powinien11.  

                                                 
8  „Gazeta Narodowa i Obca” z 2 XI 1791 r., nr 88 (sesja z 31 X). 
9  Ibidem. 
10  Ibidem. 
11  Ibidem. Por.: „Gazeta Warszawska” z 2 XI 1791 r., nr 88 (sesja z 31 X), Suplement. Zob. rów-

nież: Głos Michała Bernowicza na sesji z 31 X 1791 r., rkps, AGAD, ASC, 22, k.412. Niestety 

w przywoływanym głosie nie zamieszczono treści propozycji. Znamy ją z przywoływanego 

wyżej przekazu źródłowego. 

 



296 Wojciech SZCZYGIELSKI 

Z propozycją Michała Bernowicza współbrzmiała wypowiedź Michała Ko-

chanowskiego, posła sandomierskiego. Upomniał się w niej o prawa do kandy-

dowania na stanowiska komisarzy dla szerokiego spektrum osób, zaangażowa-

nych dotychczas w prace publiczne na rzecz prowincji. Mówił więc: „będę pro-

sił o przyjęcie warunku zabezpieczającego eligibilitatem tym wszystkim, którzy 

już podług prawa funkcyje publiczne odbyli”
12

. A więc droga do stanowiska 

komisarza powinna być szeroko otwarta, zarówno dla byłych posłów i deputa-

tów, jak i tych, co odbyli dwuletni staż pracy obywatelskiej w komisjach po-

rządkowych cywilno-wojskowych. Ci ostatni zasługiwali nawet, jak oceniał to 

Michał Kochanowski, na względy szczególne. Pełniąc bezpłatnie, nakładem 

własnej fortuny, przez przeciąg dwóch lat funkcje komisarskie, wykazawszy się 

w pracy obywatelskiej na rzecz prowincji niewątpliwymi zasługami, powinni  

w pierwszym rzędzie wejść w posiadanie uprawnień, które upoważniać ich będą 

do ubiegania się o stanowiska komisarskie. Przywoływał poseł sandomierski 

pod uwagę obradujących niedawną ustawę o komisjach porządkowych cywilno-

wojskowych w Koronie, w której funkcje komisarza, jak mówił: „uznaliśmy 

[…] stopniem zasług obywatelskich i wstępem do wyższych urzędów i funkcyi”. 

Odnosząc się krytycznie w równej mierze do propozycji Deputacji Konstytucyj-

nej, jak i Celestyna Sokolnickiego, przewidujących, iż: „jeden tylko może być 

wybranym na sejmiku za kandydata”, w sytuacji, gdy szerokie gremium szlachty 

o niekwestionowanych zasługach obywatelskich pozbawione byłoby tych moż-

liwości, zadawał w związku z tąż propozycją retoryczne pytanie: „Na cóż te żar-

ty? […] po co zdatnym i gorliwym zatrudniać wstęp do magistratur?”
13

. Można 

więc powiedzieć, iż rzecz szła również o dotrzymywanie, przewidzianych pra-

wem, ustawowych gwarancji danych komisarzom cywilno-wojskowym. Podnie-

sienie tej ostatniej kwestii spotkało się z niezwykle przychylnym przyjęciem 

parlamentarnym, zarówno na tej sesji, jak i w dalszym ciągu obrad sejmowych.  

Jak odnieśli się liderzy polityczni i parlamentarni do obu propozycji? Wiel-

kim admiratorem zasady powszechnej dostępności do funkcji komisarskiej, tak 

jak ujmował tę kwestię Michał Bernowicz, okazał się na tejże sesji ks. Adam 

Kazimierz Czartoryski. Odnosząc się krytycznie do dwustopniowej procedury 

wyborczej komisarzy, jako naruszającej podstawowy kanon wolności republi-

kańskich szlachty, mówił: „wolność obywatelska byłaby ścieśniona, bo każdy 

szlachcic ma sobie przez prawo zapewnioną wolność podawania się za kandyda-

                                                 
12  Głos Michała Kochanowskiego, posła sandomierskiego na sesji z 31 X 1791 r., rkps, AGAD, 

ASC, 22, k. 410–410v. Doniosłość wystąpienia posła sandomierskiego podkreśla: J. Michalski, 

„Warszawa” czyli o antystołecznych nastrojach w czasach Stanisława Augusta, [w:] „Warsza-

wa XVIII wieku”, z. 1, („Studia Warszawskie”, t. 12), Warszawa 1972, s. 42. 
13  Głos Michała Kochanowskiego, posła sandomierskiego na sesji z 31 X 1791 r., rkps, AGAD, 

ASC, 22, k. 410–410v. Zob. przywoływana przez posła sandomierskiego ustawa: Komisye po-

rządkowe cywilno-wojskowe, województw, ziem i powiatów w Koronie, [w:] Volumina legum 

(dalej – Vl), t. 9, Kraków 1889, s. 146–147 (obl. 15 XII 1789 r.). 
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ta do magistratur rządowych, gdy mu nie zbywa na kondycyjach przepisa-

nych”
14

.
 
W sprawozdaniu z obrad sejmowych czytamy, iż domagano się: „decy-

zyi projektu P[ana] nowogrodzkiego”
15

, ale do tego nie doszło. Jak stwierdził 

sam wnioskodawca: „Projekt […] nie podszedł pod decyzyją”
16

. Nie wiemy,
 
ja-

kie były losy „warunku” Michała Kochanowskiego. Można przypuszczać, że 

„projekt” Michała Bernowicza i „warunek” Michała Kochanowskiego stały się 

przedmiotem zakulisowych rozważań przywódców obozu konstytucyjnego i za-

owocowały na następnej sesji, 4 listopada, zgłoszonym przez Stanisława Kostkę 

Potockiego, posła lubelskiego, „dodatkiem” do propozycji Deputacji Konstytu-

cyjnej. Należałoby przyjąć, iż propozycjom obu posłów przypadła rola impulsu 

merytorycznego, pozwalającego na przezwyciężenie, trawiącego ugrupowanie 

konstytucyjne, kryzysu wyborczego komisarzy.  

Najbardziej oczywista i najbardziej logiczna propozycja głosowania doty-

cząca przyjęcia wniosku Deputacji Konstytucyjnej lub odesłania kwestii do po-

nownego przez nią rozpatrzenia, za którą obstawali, jak można się domyślać, li-

derzy obozu konstytucyjnego, nie mogła być zrealizowana, gdyż, jak powie-

dziano w sprawozdaniu z obrad: „na tę propozycyją nie zachodzi zgoda”
17

.
 
Nie 

było też zgody na propozycję, którą zainteresowani byli Wołynianie
18

, tj. prze-

prowadzenia głosowania nad wnioskiem Michała Czackiego. I wreszcie w wy-

niku trzeciej propozycji udało się doprowadzić do głosowania o charakterze 

wstępnym. Wstępny charakter owego głosowania polegał na tym, iż zadaniem 

jego było wyłonienie następnej propozycji głosowania, w wyniku której to pro-

pozycji można byłoby przeprowadzić głosowanie kończące trwającą sesję. Trze-

cia propozycja głosowania wstępnego brzmiała: „Czyli propozycyja ad turnum 

ma być wzięta z odesłaniem do Deputacyi Konst[ytucyjnej], czyli propozycyja 

między projektem P[ana] Czackiego czerniechowskiego a projektem od Deputa-

cyi podanym? Ma być wzięta z odesłaniem do Deputacyi Konst[ytucyjnej] af-

firmative, ma być wzięta między projektem P[ana] czerniechowskiego a projek-

tem od Deput[acyi] Konst[ytucyjnej] podanym: negative”
19

.
 
Drugie w kolejności 

głosowanie, o charakterze tajnym, zakończyło się nieznacznym zwycięstwem 

tych, którzy głosowali negative (84 do 81 głosów)
20

, choć w głosowaniu pierw-

                                                 
14  „Gazeta Narodowa i Obca” z 2 XI 1791 r., nr 88 (sesja z 31 X). 
15  Ibidem. 
16  DSW, AGAD, ASC, 23, k. 18v (sesja z 4 XI). 
17  „Gazeta Narodowa i Obca” z 2 XI 1791 r., nr 88 (sesja z 31 X). Propozycja brzmiała: „Czyli 

projekt Deputacyi Konstytucyjnej ma być przyjęty? czyli do dalszej poprawy odesłany?” (ibi-

dem). Za taką propozycją głosowania opowiadał się m.in. Michał Kochanowski (Głos Michała 

Kochanowskiego na sesji z 31 X 1791 r., rkps, AGAD, ASC, 22, k. 410). 
18  „Gazeta Narodowa i Obca” z 2 XI 1791 r., nr 88 (sesja z 31 X 1791 r.). Propozycja brzmiała: 

„Czyli projekt P[ana] Czackiego czerniechowskiego ma być przyjęty do decyzyi? czyli projekt 

od Deputacyi Konstytucyjnej podany?” (ibidem). 
19  Ibidem. 
20  Ibidem. 
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szym, o charakterze jawnym, wyraźną przewagę uzyskali ci, którzy oddali głosy 

affirmative (103 do 68 głosów)
21

.
 
Postanowiono więc, że sesję należy zakończyć, 

opowiadając się w następnym głosowaniu, czy to za wnioskiem Michała Czac-

kiego, czy też za ucieleśnionym w propozycji Deputacji Konstytucyjnej wnio-

skiem Celestyna Sokolnickiego, jako „deccyzją” mającą stanowić wytyczną dla 

dalszego postępowania legislacyjnego. 

Wyniki przedstawionego wyżej głosowania wstępnego wskazują na ówcze-

sny układ sił politycznych. Zachowany protokół głosowania jawnego świadczy, 

że zwolennicy sejmowej opcji wyboru komisarzy, w tym czołowi przedstawicie-

le ugrupowania konstytucyjnego: ks. Adam Kazimierz Czartoryski poseł lubel-

ski, Dominik Gieysztor poseł trocki, Aleksander Linowski poseł krakowski, Sta-

nisław Małachowski marszałek Sejmu, Julian Ursyn Niemcewicz poseł inflanc-

ki, Stanisław Kostka Potocki poseł lubelski, Antoni Trębicki poseł inflancki, 

głosowali affirmative
22

. Affirmative głosowali też, lansujący na sesji z 31 paź-

dziernika zasadę powszechnej dostępności do funkcji komisarskiej: Michał Ber-

nowicz poseł nowogrodzki i Michał Kochanowski poseł sandomierski
23

. Nega-

tive zaś głosowali, jak wynika z tegoż protokołu, opozycjoniści wołyńscy
24

 oraz 

konstytucjoniści – zwolennicy opcji sejmikowej, z Celestynem Sokolnickim po-

słem poznańskim na czele, a także: Kazimierz Bolesz i Ignacy Wyssogota Za-

krzewski, również posłowie poznańscy, czy Mateusz Butrymowicz, poseł piński
25

.
  

A więc wyniki głosowania wstępnego dają świadectwo temu, iż zakończyło 

się ono zwycięstwem zwolenników preferujących dwustopniową procedurę wy-

borczą komisarzy. Rezultaty tegoż głosowania wskazują wyraźnie, iż zblokowa-

ne siły zwolenników opcji sejmikowej wyboru komisarzy, zarówno admiratorów 

propozycji Celestyna Sokolnickiego, jak i Michała Czackiego, miały szanse, aby 

pokusić się o odniesienie finalnego sukcesu w debacie. Nad sejmową opcją wy-

boru komisarzy zawisło widmo porażki.  

W ostatecznym głosowaniu, wieńczącym sesję z 31 października, obradują-

cy mieli dokonać wyboru, jak to sformułowano: „Czyli projekt P[ana] Czackie-

go czerniechowskiego ma być przyjęty do decyzyi” (głosowano affirmative), 

„czyli projekt od Deputacyi Konst[ytucyjnej] wniesiony?” (głosowano nega-

tive). W drugim, tajnym głosowaniu, stosunkiem głosów 91 do 71, zwyciężyli 

ci, którzy głosowali negative
26

. A więc zadecydowano, że: „ma być przyjęty do 

decyzyi” Sejmu projekt „wniesiony” przez Deputację Konstytucyjną; tym wnie-

                                                 
21  Protokół głosowań z 31 X 1791 r., AGAD, ASC, 22, k. 386–394, 400–401v. W sprawozdaniu  

z obrad podano, iż głosujący affirmative uzyskali 105 głosów („Gazeta Warszawska” z 2 XI 

1791 r., nr 88 (sesja z 31 X), Suplement. 
22  Protokół głosowań z 31 X 1791 r., AGAD, ASC, 22, k. 386, 387v, 388, 390v, 391v, 392, 394. 
23  Ibidem, k. 387v, 391. 
24  Ibidem, k. 390, 394. 
25  Ibidem, k. 386v, 393. 
26  „Gazeta Narodowa i Obca” z 2 XI 1791 r., nr 88 (sesja z 31 X). 
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sionym projektem była, zaprezentowana wyżej, propozycja Deputacji Konstytu-

cyjnej z początków tejże sesji, zalecająca wybór jednego kandydata z sejmiku,  

a więc 34 kandydatów z każdej prowincji. W wyniku tegoż głosowania wyłą-

czano z dalszego postępowania legislacyjnego pierwotną propozycję Michała 

Czackiego o 17 kandydatach z każdej prowincji. I decyzję ową z zadowoleniem 

witali czołowi przedstawiciele obozu konstytucyjnego, uważając, iż dzięki temu 

postanowieniu unicestwiano projekt: „aby komisarze do magistratur po woje-

wództwach obieranemi byli”, choć zdawano sobie sprawę, iż istnieje koniecz-

ność rozstrzygnięcia istoty problemu: „czyli kandydaci” do owych magistratur: 

„po powiatach wyznaczeni być mają?”
27

. I chociaż opcja lansowana przez Mi-

chała Czackiego znalazła się w mniejszości, to jednak uzyskała zaskakująco du-

żą liczbę 71 głosów. Fakt ten świadczy, iż poparcie dla propozycji Michała 

Czackiego wykraczało poza wąsko pojmowany krąg opozycyjny. Odtąd opozy-

cjoniści, chcąc ratować koncepcję dwustopniowej procedury wyborczej komisa-

rzy, przypisywać się będą do propozycji Deputacji Konstytucyjnej, przewidują-

cej 34 kandydatów z każdej prowincji, tak jak chciał tego Celestyn Sokolnicki.  

Zgodnie z decyzją sejmową z 31 października, na sesji z 4 listopada Deputa-

cja Konstytucyjna przedstawiła obradującym propozycję wyborczą o jednym 

kandydacie z sejmiku, a więc o 34 kandydatach z prowincji. W sprawozdaniu  

z obrad parlamentarnych czytamy: „P[an] Marszałek sejmowy zagaja sesyją do 

projektu Deputacyi Konstytucyjnej o kandydatach do magistratur, większością 

na przedostatniej sesyi przyjętego”
28

.
 
Przedostatnia sesja to właśnie sesja z 31 

października, gdyż ta z 3 listopada nie dotyczyła kwestii wyboru komisarzy.  

W innym przekazie źródłowym, również o charakterze publicystycznym, 

stwierdzono: „Sesyja sejmowa na dniu 4. praesent. przez JW Marszałka Sejmo-

wego Koron[nego] zagajona była w materyi projektu o kandydatach do magi-

stratur poprawionego przez Deputacyją Konstytucyjną i większością głosów na 

przedostatniej sesyi przyjętego do decyzyi”
29

. Propozycja Deputacji Konstytu-

cyjnej z 4 listopada, posiadając wyraźne umocowanie parlamentarne, rysowała 

się więc, po prostu, jako rezultat postanowienia sejmowego: „przyjętego do de-

cyzyi”. Organiczne zespolenie i ścisłe powiązanie ówczesnej propozycji Depu-

                                                 
27  Głos Stanisława Brezy, posła gnieźnieńskiego, na sesyi sejmowej, dnia 3 [właściwie: 4] novem-

bra 1791. W materyi obierania kandydatów do rządowych Komisyi, druk, nlb. Zob. o datacji 

mowy: cz. I, przypis 26. 
28  „Gazeta Narodowa i Obca” z 9 XI 1791 r., nr 90 (sesja z 4 XI). Diariusz sejmowy, stanowiący 

podstawę odtwarzania wydarzeń, o których mowa, prowadzony w konwencji skróconego zapi-

su informacjnego (DSW, AGAD, ASC, 23, k. 18) nie podaje treści propozycji Deputacji Kon-

stytucyjnej. 
29  Gazeta pisana, z Warszawy, 16 XI 1791 r., Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku (da-

lej – BPAN Kórnik), rkps 1334, k. 92. Przekaz ów przedstawia początki sesji w sposób nie bu-

dzący zastrzeżeń; nie jest jednak w pełni wiarygodny, ukazując błędnie jej zakończenie. Złożo-

ność merytoryczna debaty powodowała, iż w niektórych relacjach prasowych gubiono się  

w przedstawieniu jej przebiegu, nie docierając do sedna rzeczy. 
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tacji Konstytucyjnej z decyzją sejmową z 31 października zdawało się wymu-

szać przeprowadzenie sejmowego nad nią głosowania w zgodzie z ówczesnymi 

procedurami postępowania parlamentarnego, prowadzącymi do przyjęcia propo-

zycji Deputacji Konstytucyjnej lub odesłania jej do dalszego przez nią rozpa-

trzenia. Tak przynajmniej widzieli kwestię zwolennicy dwustopniowej procedu-

ry wyborczej komisarzy, zarówno zwolennicy wniosku Michała Czackiego, jak  

i Celestyna Sokolnickiego. Wyraz tej tendencji dawał np. na sesji z 4 listopada 

Wojciech Świętosławski, poseł wołyński, tak mówiąc o zgłoszonej przez Depu-

tację Konstytucyjną propozycji: „Projekt ten nie może być odrzucony, bo wyrok 

Izby już determinował decyzyją jego, o skutek więc tego wyroku JP Marszałka 

Sejmu upraszam”
30

. Do głosowania, o które tak zabiegał przedstawiciel opozycji 

wołyńskiej, jednak nie doszło. Zadecydowała o tym skuteczna kontrakcja przed-

sięwzięta przez liderów obozu konstytucyjnego. 

Zapowiedzią zasadniczego zwrotu w obradach nad problemem wyborczym 

komisarzy stało się wystąpienie Piusa Kicińskiego, posła liwskiego, inaugurują-

ce dyskusję parlamentarną na sesji w dniu 4 listopada. Pius Kiciński natychmiast 

po przedstawieniu na forum obrad sejmowych propozycji Deputacji Konstytu-

cyjnej
31

, odnosząc się krytycznie do przedstawionego przez nią wniosku, mówił: 

„projekt ten narusza prawo, deklarujące wszystkich za kandydatów do magistra-

tur, którzyby funkcyje komisarskie, deputackie i poselskie odbyli”
32

.
 
Nawiązy-

wał więc wyraźnie do inicjatyw zwolenników opcji sejmowej, przedstawionych 

na sesji z 31 października, a nie uwzględnionych na tejże sesji w procesie legi-

slacyjnym. Zaraz po wystąpieniu Piusa Kicińskiego
33

, z koncepcją nowego roz-

wiązania problemu wyborczego komisarzy wystąpił Stanisław Kostka Potocki, 

poseł lubelski. Utrzymana ona była w konwencji merytorycznej zarysowanych 

na sesji z 31 października propozycji, autorstwa Michała Bernowicza i Michała 

Kochanowskiego, choć bezpośrednio na propozycje obu posłów Stanisław Kost-

ka Potocki nie powoływał się
34

. 

Stanisław Kostka mówił więc:  

Zdaje mi się, że gdy projekt JP czerniechowskiego do Deputacyi Konstytucyjnej był od-

dany, wypadało Deputacyi dać zdanie czyste, że jest przeciwko prawu. W opisie bowiem 

Sejmu znajduje się, iż kto jaki urząd publiczny odbył, ma prawo w nagrodę zasługi podać 

się do kandydacyi, a byłożby to nagrodą za trudy i prace w urzędowaniu publicznym 

podjęte, i oddać tych obywatelów wątpliwemu losowi obrania lub nieobrania do kandy-

dacyi […] Ja śmiem podać srzodek taki, iżby chcący podawać się za kandydatów do 

m[a]gistratur obowiązani byli brać tylko [zaświad]czenie na sejmikach respective wo-

                                                 
30  DSW, AGAD, ASC, 23, k. 19. Podobnie wypowiadał się na tejże sesji Michał Czacki (ibidem, 

k. 22v). 
31  DSW, AGAD, ASC, 23, k. 18. 
32  „Gazeta Narodowa i Obca” z 9 XI 1791 r., nr 90 (sesja z 4 XI). 
33  DSW, AGAD, ASC, 23, k. 18. 
34  Całość wystąpienia posła lubelskiego, podnoszącego m.in. sprawę posiadania odpowiedniej po-

sesji: ibidem, k. 18–18v. 
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jew[ództwa] swego lub powiatu, że stopnie i warunki prawem do kandydacyi przezwane 

dopełnili35.  

Zarysowanej przez się koncepcji wyborczej komisarzy nadał następnie for-

malną postać „dodatku” zgłoszonego do aktualnej propozycji Deputacji Konsty-

tucyjnej. W diariuszu sejmowym czytamy: „JP lubelski, stosowanie do wniosku 

swego podał dodatek: iż każdy obywatel w powiecie swoim może podać się za 

kandydata na sejmikach, a gdy okaże, że dopełnił stopnie i warunki prawem opi-

sane, zaświadczenie mu z sejmiku nie może być odmówione, chyba że był z sta-

nu wojskowego”
36

. 

Propozycja Stanisława Kostki Potockiego nadała debacie diametralnie różny 

od dotychczasowego charakter, kojarząc ustawowe wymogi z tak bliską spo-

łeczności szlacheckiej sferą aktywności obywatelskiej. Ustawa o Sejmie, na któ-

rą powoływał się poseł lubelski, przewidywała, iż sesje prowincjonalne doko-

nywać będą wyboru komisarzy: z „kandydatów podających się”, a więc spośród 

osób zgłaszających swoje kandydatury, z zastrzeżeniem, iż będą one posiadać: 

„kondycyje […] prawem przepisane”
37

. Nie wyszczególniała jednak ustawa, jak 

należy pojmować owe „kondycyje”. Utożsamienie, nie sprecyzowanych bliżej  

w ustawie sejmowej, „kondycyi”, jakie musi spełnić kandydat z wysługą obywa-

telską, zadecydowało o parlamentarnej nośności „dodatku” Stanisława Kostki 

Potockiego. Jak wyjaśniał to poseł lubelski w swym przemówieniu poprzedzają-

cym zgłoszenie „dodatku”, prawo do kandydowania powinien mieć każdy, kto 

„urząd publiczny odbył”, a więc wykazał się odpowiednim stażem w pracy 

obywatelskiej. Pełniona funkcja publiczna „w nagrodę zasługi” upoważniać mia-

ła do starań o funkcję komisarską. Istota rzeczy sprowadzała się więc do tego, 

jak ujmował to Stanisław Breza, poseł gnieźnieński, aby ubiegający się  

o funkcję komisarską kandydat otrzymywał wiarygodne potwierdzenie „niewąt-

pliwej posesyi, jako też i zasługi przez odbycie publicznej funkcyi”
38

. 

Odwołanie się do zaświadczeń sejmikowych, mających potwierdzać wiary-

godność spełnianych przez kandydata „kondycyi”, posiadało znamiona rozwią-

zania kompromisowego, czyniąc z sejmików niezbędne ogniwo w procesie wy-

borczym komisarzy. Zainteresowana zaangażowaniem sejmików w procedury 

wyborcze komisarzy szlachta uzyskiwała niezbędną z tego tytułu satysfakcję. 

Niewykluczone, iż rozwiązanie to budziło wśród prowincjuszy szlacheckich,  

w większym lub mniejszym stopniu, skojarzenia z tradycyjnie pojmowaną re-

komendacją sejmikową. 

Fundamentalne znaczenie propozycji zgłoszonej przez Stanisława Kostkę 

Potockiego sprowadzić można do tego, iż umożliwiała ona przezwyciężenie 

kryzysu wyborczego w łonie obozu konstytucyjnego. Spotkała się z przychyl-

                                                 
35  Ibidem, k. 18–18v. 
36  Ibidem, k. 21. 
37  Seymy, [w:] Vl, t. 9, s. 265, par. XXII, pkt 7 i 8. 
38  Głos Stanisława Brezy…, 3 XI [właściwie 4 XI] 1791 r., druk, nlb. 
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nym przyjęciem czołowych przedstawicieli elity szlacheckiej, co zaświadczają 

ich wystąpienia w trakcie sesji z 4 i 7 listopada.
 
Julian Ursyn Niemcewicz, poseł 

inflancki, mówił np.: „Projektem wybierania po jednym kandydacie w woje-

wództwach wywraca się prawo, które wszystkim komisarzom cywilno-

wojskowym i tym, który poselskie i deputackie funkcyje odbyli, zapewniło wol-

ny wstęp do magistratur”
39

.
 
Antoni Trębicki, poseł inflancki, dodawał: „powie-

dzieć, iż tylko po jednym kandydacie powiat ma podawać – a w powiecie będzie 

kilkunastu zasłużonych komisarzy – kilku posłów i deputatów godnych nadgro-

dy”, to tyle, co: „łamać własne ustawy”
40

.
 
Natomiast Stanisław Breza, poseł 

gnieźnieński, w stwierdzeniu, któremu nadał postać retorycznego pytania, mó-

wił: „Ten, któren już liczne poselskie, deputackie i komisarskie odbył funkcyje, 

któren w nich i zdatności, i doświadczenie nabył, ma jeszcze iść w zapasy na 

sejmikach i sejmach, aby dostapił tylko kandydacyi?”
41

. Szymon Zambrzycki 

odstępował od projektu Deputacji Konstytucyjnej z 4 listopada, „postrzegając  

w nim ścieśnienie wolności i niedotrzymanie obietnicy przez prawo uczynionej, 

że wszyscy, którzy wysługę publiczną odbyli, mają prawo do kandydacyi”
42

.
 
Ce-

lestyn Sokolnicki zrezygnował ze swego projektu, głosując ostatecznie na rzecz 

opcji sejmowej
43

. 

Liderzy obozu konstytucyjnego, wykorzystując zaistniałą na sesji z 4 listo-

pada sytuację rozległego wsparcia parlamentarnego dla propozycji Stanisława 

Kostki Potockiego, dążyli, jak się wydaje, do tego, aby poddać głosowaniu „Pro-

jekt z uczynionemi poprawami podług wniosku JP lubelskiego”
44

 już na tejże se-

sji z 4 listopada. Sprzeciw opozycji uniemożliwiał jednak takie rozwiązanie. Mi-

chał Czacki, jak czytamy w diariuszu, „żądał, żeby propozycyja ad turnum szła 

na taki projekt, jaki był większością na przedostatniej sesyi do decyzyi przyjęty, 

uczyniona bowiem odmiana podług wniosku JP lubelskiego całą zasadę projektu 

rusza, to mieć może w ten czas miejsce, jeżeli odesłanie tego projektu do popra-

wy Deputacyi Konstytucyjnej z większości zdań wypadnie”
45

. Wprawdzie mar-

szałek Stanisław Małachowski odpowiadał, „Iż przyjęcie projektu do decyzyi 

nie przecina miejsca dodatkom”
46

, ale rozstrzygnięcie kwestii na sesji z 4 listo-

pada, na skutek oporu opozycji, było niemożliwe.  

                                                 
39  DSW, AGAD, ASC, 23, k. 33 (sesja z 7 XI). 
40  Głos Jmci Pana Trębickiego posła z X. Inflantskiego przy decyzji projektu o kandydatach do 

najwyższych magistratur po powiatach wybierać się mianych, [głos z 7 XI 1791 r.], druk, s. 7, 

druk. 
41  Głos Stanisława Brezy…, 3 XI (właściwie 4 XI), druk, nlb. 
42  DSW, AGAD, ASC, 23, k. 19 (sesja z 4 XI). 
43  Por.: Aneks 1. 
44  DSW, AGAD, ASC, 23, k. 22v. 
45  Ibidem, k. 22v. 
46  Ibidem. Można przypuszczać, że Stanisław Kostka Potocki nadał swojej propozycji postać 

„dodatku”, jak to formułował, aby umożliwić nad nią głosowanie jeszcze w trakcie sesji z 4 XI. 

Zamiar ten jednak nie powiódł się. 
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Ostatecznie debata z 4 listopada kończyła się jednak po myśli przywódców 

obozu konstytucyjnego. Zwolennicy propozycji Stanisława Kostki Potockiego 

uniemożliwili przeprowadzenie głosowania w oparciu o propozycję Deputacji 

Konstytucyjnej z 4 listopada, wymuszając, w związku ze zgłoszonym „dodat-

kiem” posła lubelskiego, przekazanie dyskutowanego projektu do ponownego 

przez nią rozpatrzenia. Ostatecznie „Po niejakich jeszcze sporach nad propozy-

cyją” – jak podaje diariusz – „na koniec za radą JP Potockiego marszałka 

w[ielkiego] lit[ewskiego] zgodzono się jednomyślnie na odesłanie jeszcze tego 

projektu do poprawy Deputacyi Konstytucyjnej”
47

. 

Ujawnione w trakcie sesji z 4 listopada ogromne zainteresowanie parlamen-

tarne dla powiązania procesu wyborczego komisarzy z zasadą powszechnej do-

stępności do funkcji komisarskiej skłoniło Deputację Konstytucyjną do przed-

stawienia Sejmowi na sesji w dniu 7 listopada propozycji zgodnej z „dodatkiem” 

Stanisława Kostki Potockiego. W sprawozdaniu z obrad tejże sesji czytamy: „Po 

zagajeniu sesyi przez JP marszałka Konf[ederacji] Koron[nej], czytał JP sekre-

tarz sejmowy Projekt od Deputacyi Konst[ytucyjnej] poprawiony względem 

kandydatów do magistratur podawać się mających, ażeby każdy z takich kandy-

datów miał zaświadczenie od sejmiku, jako jest i obywatelem osiadłym,  

i w prawie przepisane dopełnił kondycyje”
48

. Oczywiście, zgodne z prawem 

„przepisane […] kondycyje”, jakie spełniać powinni kandydaci do objęcia funk-

cji komisarskiej, utożsamione były, w myśl wykształcającej się w trakcie sesji  

z 4 listopada wykładni parlamentarnej, z wysługą obywatelską. Propozycja zgło-

szona przez Deputację Konstytucyjną miała z punktu widzenia pragmatyki po-

stępowania ustawodawczego znaczenie rozstrzygające dla ostatecznego zakoń-

czenia debaty po myśli liderów obozu konstytucyjnego. Nie doszło jednak do 

prostego nad nią głosowania. W sposób zróżnicowany pojmowane przez obradu-

jących procedury postępowania parlamentarnego w procesie legislacyjnym po-

zwalały zaburzać dalszy tok debaty, zarówno opozycji, jak i tkwiącym na do-

tychczasowych pozycjach prokonstytucyjnie zorientowanym zwolennikom opcji 

sejmikowej. Jak podano w sprawozdaniu z obrad sejmowych: „Wielorakie 

względem tego projektu zachodziły spory: jedni o przyjęcie onego dopraszali 

się, drudzy, aby kandydaci na sejmikach wybierani byli”
49

. 

Debatę próbował wprowadzić na tory zgodne intencjami zdeklarowanych 

konstytucjonistów Dominik Gieysztor, poseł trocki. Odnosząc się do dyskuto-

                                                 
47  DSW, AGAD, ASC, 23, k. 23. 
48  „Gazeta Warszawska” z 9 XI 1791 r., nr 90 (sesja z 7 XI). Suplement. I w tym przypadku brak 

w diariuszu sejmowym pełnego zapisu propozycji podanej przez Deputację Konstytucyjną 

(DSW, AGAD, ASC, 23, k. 30). 
49  „Gazeta Warszawska” z 9 XI 1791 r., nr 90 (sesja z 7 XI). Atmosferę końcowej fazy debaty znaczoną 

usiłowaniami zwolenników sejmowej opcji wyborczej komisarzy zmierzającymi do przeprowadzenia 

głosowania w zgodzie z propozycją Deputacji Konstytucyjnej z początków sesji, a również przeciw-

stawnymi działaniami opozycji ukazuje diariusz sejmowy: DSW, AGAD, ASC, 23, k. 31v–35. 
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wanej od ponad dziesięciu dni kwestii związanej z wyborem komisarzy, poseł 

trocki mówił:  

Do znudzenia już nasłuchaliśmy się w tej materyi kontrowersyi, tak dalece, że nie masz 

już nic nowego, co byśmy powiedzieć mogli, aby już koniec zrobić, nie zostaje tylko za-

pewnić się o woli większości z takiej propozycyi: Czyli projekt względem kandydatów 

kilkokrotnie w Deputacyi Konstytucyjnej poprawiany, teraz czytany, ma być przyjęty? 

Czyli do dalszej poprawy odesłany50.  

Marszałek Stanisław Małachowski, wspierając się na propozycji posła troc-

kiego, usiłował zwieńczyć debatę głosowaniem, ale opozycja parlamentarna 

uniemożliwiała jego przeprowadzenie
51

.
 
Konstytucjoniści parli jednak zdecydo-

wanie ku głosowaniu w zgodzie z propozycją Deputacji Konstytucyjnej zgło-

szoną w początkach sesji z 7 listopada, uważając, iż głosowanie takie stwarza 

optymalne szanse na zwycięstwo sejmowej opcji wyborczej. Świadectwo tych 

usiłowań dają wystąpienia Ignacego Dembińskiego, posła krakowskiego, czy Ju-

liana Ursyna Niemcewicza, posła inflanckiego. Aleksander Linowski, poseł kra-

kowski, mówił: „Jedenasty dzień pełznie na sprawach o rzecz, która nic dobrego 

z sobą nie niesie, której popularnym tylko sejmików przewodnikom potrzeba… 

inaczej ukończyć tej materyi nie można, jak propozycyją, którą JW marszałek 

podaje. Ja o nią proszę”
52

. 

Szczególnie znamiennym rysem końcowej fazy debaty było dość niespo-

dziewane zaktywizowanie się prokonstytucyjnie zorientowanych posłów popie-

rających opcję sejmikową wyboru komisarzy. Otóż przejmujący po Celestynie 

Sokolnickim schedę przywódczą nad wymienionym gremium parlamentarnym 

Ignacy Wyssogota Zakrzewski, poseł poznański, zgłosił propozycję o treści: 

„Czyli projekt początkowo od Deputacyi Konstytucyjnej podany ma być przyję-

ty, czyli powtórnie poprawiony i dziś przeczytany?”
53

. Do propozycji posła po-

znańskiego przypisali się: Hieronim Sanguszko, wojewoda wołyński, Józef Mę-

żyński i Antoni Karski, posłowie sandomierscy, Ignacy Krzucki i Wojciech 

Świętosławski, posłowie wołyńscy. Wszyscy oni, jak podaje diariusz sejmowy, 

„stawali przy wniesieniu JP poznańskiego, żądając ogłoszenia ad turnum poda-

nej przez niego propozycyi, lub też jeżeliby jednomyślność nie zchodziła, roz-

wiązania między propozycyjami kwestyi”.
 
Zaistniała sytuacja skomplikowała 

możliwość przeprowadzenia głosowania w zgodzie z wnioskiem Dominika 

Gieysztora, posła trockiego. Usiłowania marszałka Stanisława Małachowskiego 

w tej mierze skazane były na niepowodzenie, gdyż „podobna jak pierwej przez 

                                                 
50  DSW, AGAD, ASC, 23, k. 31v. 
51  Ibidem, k. 31v, 33v.  
52  Ibidem, k. 32 i n., 33; Przymówienie się Alexandra Linowskiego, posła krakowskiego, naprze-

ciw projektowi J.W. czerniechowskiego, na sesyi sejmowej dnia 7 listopada r. 1791, druk, nlb. 
53  DSW, AGAD, ASC, 23, k. 32. Wyrzuty z tytułu poczynionej przez posła poznańskiego inicja-

tywy ustawodawczej czynił mu Aleksander Linowski, poseł krakowski (Przymówienie się 

Alexandra Linowskiego… 7 XI 1791 r., druk). 
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stawających za wnioskiem JP poznańskiego znalazła się opozycyja”
54

, czytamy 

w diariuszu. Adwersarze sejmowej opcji wyborczej cały czas protestowali, do-

magając się, „aby turnus między propozycyją dopiero przeczytaną i od JP Za-

krzewskiego poznańskiego podaną rozwiązał kwestyją”
55

.
 
W zaistniałej sytuacji 

Ignacy Wyssogota Zakrzewski, jako czołowy przedstawiciel obozu reformy, 

wykazał się wysoką odpowiedzialnością polityczną i, powściągając własne ra-

cje, wycofał z porządku obrad sejmowych swą propozycję, umożliwiając w ten 

sposób, jak się okazało, przeprowadzenie głosowania w zgodzie z zapatrywa-

niami zwolenników sejmowej opcji wyboru komisarzy
56

.  

Głosowanie przeprowadził Hugo Kołłątaj, podkanclerzy koronny. W diariu-

szu sejmowym czytamy:  

Powtórzył zatym JX referendarz lit[ewski] propozycyją w te słowa: „Czyli projekt 

względem kandydatów kilkakrotnie w Deputacyi Konstytucyjnej poprawiany, dopiero 

czytany, ma być przyjęty, czyli do dalszej poprawy odesłany? Ma być przyjęty: affirma-

tive, ma być do dalszej poprawy odesłany: negative”57.  

Głosowanie
 
zakończyło się zwycięstwem tych, którzy opowiedzieli się „af-

firmative”. W głosowaniu jawnym opcja sejmowa zwyciężyła stosunkiem gło-

sów 92 do 43
58

, ale rzecz w tym, iż w drugim tajnym głosowaniu, o charakterze 

ostatecznym, przewaga ta, licząca niemal 50 głosów, zmalała do zaledwie 12! 

Rezultaty głosowania tajnego zakończyły się sukcesem zwolenników opcji sej-

mowej stosunkiem głosów 68 do 56
59

. 

Odnosząc się do owych rezultatów głosowania, zwraca uwagę fakt, iż prze-

ciwnicy opcji sejmowej uzyskali w drugim tajnym głosowaniu o 13 głosów wię-

cej niż w głosowaniu pierwszym, przy czym 11 parlamentarzystów biorących 

udział w głosowaniu jawnym wycofało się z drugiego głosowania. Z praktyką 

zmiany stanowiska poselskiego w trakcie głosowania tajnego, w porównaniu  

z głosowaniem jawnym, spotykamy się dość często w trakcie obrad sejmowych. 

I tak też było w tym przypadku. Wobec zdecydowanej postawy liderów obozu 

konstytucyjnego lansujących bezpośrednie uprawnienia wyborcze Sejmu, otwar-

te demonstrowanie resentymentów sejmikowych było dla wielu parlamentarzy-

stów, zarówno tych, którzy powiązani byli z reformatorami, jak i tych, którzy 

                                                 
54  DSW, AGAD, ASC, 23, k. 33v. 
55  DSW, AGAD, ASC, 23, k. 35. 
56  Ibidem. Należy jednak zauważyć, że Ignacy Wyssogota Zakrzewski głosował ostatecznie prze-

ciw opcji sejmowej wyboru komisarzy (Aneks 2). 
57  DSW, AGAD ASC, 23, k. 35. 
58  Protokół głosowań z 7 XI 1791 r., AGAD, ASC, 23, k. 40–48, 49–50v (zob.: Aneks 1, 2). Pod-

sumowane przez diariusz wyniki głosowania jawnego – częściowo błędne (DSW, AGAD, 

ASC, 23, k. 35v). 
59  DSW, AGAD, ASC, 23, k. 35v. Fakt zakończenia debaty odnotowywali przebywający w Pol-

sce dyplomaci (August Fryderyk Ferdynand Goltz do Wilhelma II, z Warszawy, 9 XI 1791 r., 

[w:] H. Kocój, Konstytucja 3 maja w relacjach posła pruskiego Augusta Fryderyka Goltza. 

Wybór, wyd. i tłum. H. Kocój, [Kraków 1999], s. 136–137). 
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zabiegali o ich względy, przedsięwzięciem wielce utrudnionym. Możliwość taką 

stwarzało natomiast głosowanie tajne. 

W innym diariuszu sejmowym fakt przeprowadzenia ostatecznego głosowa-

nia odnotowano w sposób, jak niżej: „dnia 7 listopada przecie projekt tyle razy 

od Deputacyi Konstytucyjnej poprawiony względem kandydatów do magistratur 

podawać się mających, aby każdy z takich kandydatów miał zaświadczenie od 

sejmiku, jako jest jego i obywatelem osiadłym, i w prawie przepisane dopełnił 

kondycyje, i to aż per turnum utrzymany”
60

. 

Przegłosowano ustawę o treści:  

Każdy sejmik […] poselski […] obowiązany będzie, każdemu żądającemu z obywatelów 

województwa swojego, ziemi lub powiatu z stanu rycerskiego jedynie cywilnego, pose-

syją, zdolność i stopień, podług prawa mającemu, dać zaświadczenie na żądanie jego, za 

którym ten zapisywać się mocen będzie do pierwszego wyboru na sejmie na kandydata 

do magistratur rządowych61.  

Sejm uzyskał bezwzględne uprawnienia do wyboru komisarzy, zgodnie  

z ustawą sejmową z maja 1791 r. W zgodzie z wykształconą w trakcie sesji z 4  

i 7 listopada wykładnią parlamentarną, dotyczącą pojmowania prawnych wymo-

gów wyborczych, stwierdzone przez ustawę „zdolność i stopień podług prawa”, 

jakimi winien wykazać się kandydat na komisarza, utożsamione były z szeroko 

pojmowaną aktywnością obywatelską. Ustawa orzekała o bezpośrednich upraw-

nieniach wyborczych Sejmu, podkreślała jego suwerenność, akcentowała prze-

wagę Sejmu nad sejmikami, utrzymywała w pełnej mocy nowocześnie pojmo-

waną zasadę reprezentacyjną.  

Zwycięstwo zwolenników opcji sejmowej odniesione niewielką liczbą gło-

sów jawi się jako bardzo skromne. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż na niedaw-

nej sesji z 31 października większość parlamentarna opowiadała się, w głosowa-

niu wstępnym, za przyjęciem opcji sejmikowej wyboru komisarzy, osiągnięty  

7 listopada wynik rysuje się jako zadowalający, więcej, budzący uznanie dla wy-

siłków przedsiębranych przez liderów obozu konstytucyjnego w intencji odwró-

cenia niekorzystnego trendu legislacyjnego, jaki zaznaczył się w pierwszej fazie 

debaty wyborczej. Zasadniczy trzon parlamentarzystów głosujących „affirma-

tive” to uczestnicy obrad stanowiący prawdziwy bastion parlamentarnych admi-

ratorów Ustawy Rządowej przejawiający prokonstytucyjne postawy już w trak-

cie sesji trzeciomajowej
62

. Elita szlachecka potrafiła przezwyciężyć kryzys w ło-

                                                 
60  Szczególniejsze rzeczy Sejmu blisko czteroletniego…, Biblioteka Czartoryskich, rkps, 2348,  

t. 2, s. 396 (1144).  
61  Deklaracya względem osób podających się do magistratur rządowych, [w:] Vl, t. 9, s. 341. 

Sejm zachowywał dotychczasowe prerogatywy dotyczące wyboru komisarzy spośród tych, któ-

rzy kończyli swoją kadencję bez obowiązku uzyskania przez kandydata wzmiankowanych wy-

żej zaświadczeń sejmikowych (W. Smoleński, Ostatni rok Sejmu Wielkiego, Kraków 1897, s. 142). 
62  Zidentyfikowanie nazwisk prokonstytucjonistów domniemanych uczestników sesji trzecioma-

jowej (J. Dihm, Trzeci Maj, Kraków 1932, s. 18–20) z nazwiskami parlamentarzystów, którzy 
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nie obozu konstytucyjnego i przekonać znaczącą część zwolenników prokonsty-

tucyjnie zorientowanych zwolenników opcji sejmikowej do oddania głosów na 

rzecz bezpośrednich uprawnień wyborczych Sejmu. Ogólny wzrost kultury poli-

tycznej posłów, postępy, jakie dokonały się na gruncie parlamentarnej dyscypli-

ny demokratycznej, spowodowały, iż większość z nich opowiedziała się, w koń-

cowym głosowaniu, po stronie opcji sejmowej. Zarazem pozyskała elita dla gło-

sowania „affirmative” spory zastęp parlamentarzystów, którzy postrzegani są ja-

ko adwersarze Ustawy Rządowej
63

. Czy wszyscy oni podtrzymali wyrażone  

w trakcie głosowania jawnego stanowisko w głosowaniu tajnym, o tym, oczywi-

ście, nie wiemy
64

. 

Okazało się, że najbardziej nośne parlamentarnie zawołania przywołujące, 

tak bliską szlachcie, wizję sejmikowej demokracji bezpośredniej, uwolnionej od 

dotychczasowej przewagi magnatów i ich mocodawców, nie są w stanie podko-

pać fundamentów ustrojowych trzeciomajowej rzeczywistości politycznej. Za-

uroczenie znaczącej części prokonstytucyjnie zorientowanych uczestników ob-

rad sejmowych demokracją sejmikową ustępowało miejsca zrozumieniu parla-

mentarnemu dla nowocześnie pojmowanych standardów ustrojowych.  

Można przypuszczać, że w sukurs zwolennikom sejmowej opcji wyborczej 

przychodziła nowa, wykształcona w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, oświeceniowa 

już tradycja powoływania komisarzy bezpośrednio przez Sejm. Budziła owa tra-

dycja szacunek i zrozumienie wśród znaczącej części parlamentarzystów. Wspie-

rała ową tradycję nosząca znamiona najogólniej pojmowanego kompromisu, 

uformowanego ponad podziałami politycznymi, zapowiedziana w ustawie sejmo-

wej zasada wyboru komisarzy przez sesje prowincjonalne, spełniające, w wyobra-

żeniach szlacheckich, rolę poniekąd pośrednią między sejmikami a Sejmem
65

. 

Ostateczny sukces ustawodawczy osiągnięty został dzięki realizacji puław-

skiej koncepcji rozwiązania problemu. Puławianie, chociaż pozbawieni możli-

                                                 
oddali swe głosy na rzecz opcji „affirmative” 7 XI (Aneks 1), pozwala na zapoznanie persona-

liów owego gremium. 
63  Byli to np.: Stanisław Kosecki, poseł podolski, Dezyderiusz Leszczyński i Ludwik Madaliński, 

posłowie inowrocławscy, Józef Pągowski, poseł inflancki, Hieronim Sanguszko, wojewoda wo-

łyński – wymienieni tu parlamentarzyści, z wyjątkiem Dezyderiusza Leszczyńskiego, zaliczani 

są przez J. Dihma (op. cit., s. 16–17) do „niechętnych” Ustawie Rządowej, a Dezyderiusz 

Leszczyński zaliczany jest do grona malkontentów (W. Smoleński, op. cit., s. 38). Sejmową 

opcję wyboru komisarzy poparł też Tomasz Byszewski, poseł łęczycki (Aneks 1), opowiadają-

cy się jeszcze na sesji z 31 X na rzecz propozycji Michała Czackiego. 
64  Wykształcona w trakcie obrad sejmowych umiejętność pozyskiwania przez elitę szlachecką 

szerszego gremium parlamentarzystów dla nowoczesnych standardów ustrojowych decydowała 

wprost o sukcesach polskiej łagodnej rewolucji (W. Szczygielski, Sejm Wielki…, s. 86. 110). 
65  Zob. o tejże roli sesji prowincjonalnych: A. Stroynowski, Opozycja sejmowa w dobie rządów 

Rady Nieustającej. Studium z dziejów kultury politycznej, Łódź 2005, s. 309–310; W. Szczy-

gielski, Rola sesji prowincjonalnych w początkach obrad Sejmu Wielkiego, [w:] Konstytucja 

Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia, red. J.A. Daszyń-

ska, Łódź 2009, s. 180. 
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wości urzeczywistnienia własnej wizji programowej, okazywali się jednak  

w pełni konstruktywnym podmiotem politycznym, wspierającym umacnianie 

fundamentalnych założeń ustrojowych rzeczywistości trzeciomajowej
66

. 

Zwraca jednak uwagę fakt, że od udziału w sesji z 7 listopada odstąpił liczny 

krąg konstytucjonistów
67

, w tym wielu czołowych przedstawicieli elity szla-

checkiej, podejmując decyzję o nieuczestniczeniu w ostatecznym, rozstrzygają-

cym głosowaniu
68

. Niewykluczone, iż niektórzy zdeklarowani zwolennicy 

Ustawy Rządowej uchylili się od głosowania, nie będąc w pełni usatysfakcjo-

nowani z ostatecznego rozwiązania ustawodawczego, proweniencji puławskiej. 

Świadectwo tego rodzaju zastrzeżeń odnaleźć by można w oracji Antoniego 

Trębickiego. Poseł inflancki, w wygłoszonym na sesji końcowej przemówieniu, 

dezawuując wniosek Michała Czackiego, obstając zdecydowanie za utrwaleniem 

przewagi Sejmu nad sejmikami, popierając wreszcie wniesienie propozycji Sta-

nisława Kostki Potockiego, mówił jednak:  

[...] niechaj sejmiki dają zaświadczenia o posesyi, a marszałek sejmowy niech przyjmuje 

w listę kandydatów tylko tych, co swe funkcyje odbyli i złożą na to dowody, a dogodzi 

się wszystkiemu […]. Jestem więc jedynie za tym wnioskiem, aby podający się za kan-

dydatów do magistratur mieli zaświadczenia od swych powiatów, jako są posesyjonaci,  

a dowody jako odprawili prawem przepisane funkcyje69.  

A więc sejmik miałby poświadczać posesoryjność kandydatów, natomiast 

„dowody” świadczące o wysłudze obywatelskiej, tak należało by rozumieć ni-

niejszą wypowiedź, wydawałby odpowiedni organ instytucji, z którą potencjalny 

kandydat na komisarza związany był pełnioną funkcją publiczną. Otrzymane po-

świadczenia o odbytej funkcji publicznej byłyby przekazywane przez zaintere-

sowane osoby bezpośrednio marszałkowi Sejmu. O wadze powyższej kwestii 

świadczyć może fakt, iż podnoszona była i w innych wypowiedziach poselskich. 

Stanisław Breza, poseł gnieźnieński, popierający koncepcję Stanisława Kostki 

                                                 
66  W przeprowadzenie zgłoszonej przez swego brata propozycji angażował się też czynnie Ignacy 

Potocki (por. przypis 37). 
67  Do głosowania jawnego w trakcie sesji z 7 listopada przystąpiło 135 parlamentarzystów (Aneks 

1 i 2). Tymczasem na sesji w dniu 31 października uczestniczyło w głosowaniu 171 parlamen-

tarzystów: 146 posłów i 25 senatorów (Protokół głosowań z 31 X 1791 r., AGAD, ASC, 22,  

k. 386–394, 400–401v), natomiast 3 listopada aż 210 parlamentarzystów (DSW, AGAD ASC, 

23, k. 10). Tak znaczne zmniejszenie się frekwencji na sesji z 7 listopada, w porównaniu z se-

sjami sprzed kilku dni, wynikało, jak można sądzić, poza nielicznymi przypadkami losowymi, 

z wielkiej kontrowersyjności rozpatrywanej materii. 
68  Do głosowania jawnego w dniu 7 listopada nie przystąpili, biorący jeszcze udział w głosowaniu 

na sesji z 31 października, zdeklarowani konstytucjoniści: Ksawery Działyński, poseł poznań-

ski, Zygmunt Grabowski, poseł wołkowyski, Maurycy Franciszek Karp, poseł żmudzki, Stani-

sław Reytan, poseł nowogrodzki, Walenty Rzętkowski, poseł gostyński, Jan Nepomucen 

Zboiński, poseł dobrzyński, Tomasz Wawrzecki, poseł brasławski (wszyscy oni to sygnatariu-

sze Asekuracji Ustawy Rządowej z 2 maja 1791 r.: Asekuracyja, faksymile [w:] B. Dembiński, 

Polska na przełomie, Warszawa 1913, po s. 486). 
69  Głos Jmci Pana Trębickiego…, 7 XI 1791 r., s. 7, druk. 
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Potockiego, odnosząc się do kroków, jakie powinien poczynić potencjalny kan-

dydat do funkcji komisarskiej, przyznawał, już na sesji z 4 listopada, że istnieje 

problem: „Od kogo i gdzie na to zaświadczenia odbierać […] powinien”
70

. 

Można więc przypuszczać, że wniosek Stanisława Kostki Potockiego, przy-

znający sejmikom prerogatywy do wystawiania zaświadczeń stwierdzających 

odbycie wysługi obywatelskiej dla kandydatów ubiegających się o funkcje ko-

misarskie, wzbudzał od samego początku pewne zastrzeżenia wśród niektórych 

zdeklarowanych zwolenników opcji sejmowej. Czym one mogły być spowodo-

wane – trudno powiedzieć. Być może, obawiano się jakichś manipulacji ze stro-

ny prowodyrów sejmikowych, mających wydawać zaświadczenia o odbyciu 

określonej posługi obywatelskiej zainteresowanym osobom. O ile takie możli-

wości manipulacji istniały, o tyle były one niewielkie. Nie można jednak ich nie 

dostrzegać. Gdyby więc pod jakimkolwiek bądź pretekstem sejmik odmówił 

wydania zaświadczenia o odbyciu, przewidzianej prawem, funkcji obywatel-

skiej, zainteresowana objęciem stanowiska komisarza osoba musiałaby po-

wściągnąć swoje ambicje polityczne, przynajmniej na okres najbliższych dwóch 

lat, do następnego sejmiku poselskiego. Być może, zdeklarowani zwolennicy 

opcji sejmowej uważali po prostu, że admiratorzy koncepcji sejmikowej otrzy-

mali zbyt szeroko zakreśloną satysfakcję z wydawania owych zaświadczeń, co  

w konsekwencji mogło kojarzyć się ze swoiście pojmowaną rekomendacją sej-

mikową, osłabiając w szerszym odbiorze społecznym wyobrażenia o przewadze 

Sejmu nad sejmikami. 

Być może istotnie właściwszym rozwiązaniem byłoby wydawanie zaświadczeń 

o odbytej wysłudze obywatelskiej, tak jak proponował to Antoni Trębicki. Rzecz 

jednak w tym, iż wniosek Stanisława Kostki Potockiego utrzymany był w konwen-

cji, swoiście pojmowanego, rozwiązania kompromisowego. Pozbawiało ono 

wprawdzie sejmiki uprawnień wyborczych, ale czyniło z nich niezbędne ogniwo  

w procesie wyborczym komisarzy. Czy ów znikomy udział sejmików w przewidy-

wanej procedurze wyłaniania kandydatów na komisarzy mógł stać się zarzewiem 

niezgody w łonie zdeklarowanych konstytucjonistów? Zdaje się, że tak właśnie by-

ło
71

. Niezależnie jednak od intencji, jakimi kierowali się niektórzy przedstawiciele 

konstytucjonistów, fakt uchylania się od udziału w arcyważnym głosowaniu uznać 

można za świadectwo przeciwności politycznych targających elitą szlachecką  

w spojrzeniu na szereg priorytetowych rozwiązań ustrojowych. 

Reasumując. Debata sejmowa z przełomu października i listopada 1791 r. 

okazała się dla przywódców obozu konstytucyjnego najtrudniejszą, obok oczy-

wiście majowej dyskusji nad prawem o Sejmie, batalią parlamentarną o zacho-

                                                 
70  Głos Stanisława Brezy…, 3 XI 1791 r. (właściwie 4 XI), druk, nlb. 
71  Postawy poselskie, o których mowa, mogłyby dawać pośrednie świadectwo temu, jak wielce 

ceniła sobie elita szlachecka rozwiązania ustrojowe powiązane z szeroko ujmowaną zasadą 

nowocześnie pojmowanej reprezentacji, jak wielką wagę do niej przywiązywała w poczyna-

niach reformatorskich. 
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wanie pryncypiów reformatorstwa trzeciomajowego. Przebieg debaty,  

a w szczególności rezultaty głosowania tajnego, wskazują, z jak wielkim wysił-

kiem przyszło ziemiańskiej szlachcie przezwyciężać w dniach pokonstytucyj-

nych tradycyjne stereotypy ustrojowe. Wyjątkowo trudny test, jaki przyszło zali-

czać trzeciomajowej demokracji szlacheckiej, zakończył się dla niej pomyślnie. 

Odnawiana demokracja szlachecka utrzymana została w ryzach nowoczesności, 

nie poddała się złudnym mirażom sejmikowej demokracji bezpośredniej. Zwy-

cięstwo opcji sejmowej nad sejmikową oznaczało, iż unowocześnione oblicze 

demokracji szlacheckiej przemogło – okazało się dla większości parlamentarnej 

rozwiązaniem ustrojowym zasługującym na akceptację w większym stopniu niż 

to nawiązujące do niedawnej przeszłości republikańskiej.  

Aneks 1:  

Wyniki głosowania sejmowego na sesji z 7 listopada 1791 r.
 

Głosujący: affirmative
72 

Batowski Aleksander, poseł inflancki (II) 

Bernowicz Michał, poseł nowogrodzki (I) 

Biernacki Paweł, kasztelan sieradzki 

Bolesz Kazimierz, poseł poznański (II) 

Boreyko Pius, poseł podolski (II) 

Breza Stanisław, poseł gnieźnieński (II) 

Bronikowski Adam, poseł gnieźnieński (II) 

Byszewski Arnold, poseł warszawski (I) 

Byszewski Tomasz, poseł łęczycki (II) 

Chrapowicki Antoni, poseł starodubowski (I) 

Czartoryski Adam Kazimierz, poseł lubelski (II) 

Dembiński Ignacy, poseł krakowski (II) 

Działyński Ignacy, poseł dobrzyński (II) 

Eydziatowicz Dominik, poseł smoleński (I) 

Gliszczyński Antoni, poseł poznański (II) 

Gorzeński Augustyn, poseł poznański (I) 

Gorzeński Nicefor, poseł kaliski (II) 

Gutakowski Ludwik, poseł orszański (I) 

Hłasko Wincenty, poseł orszański (II) 

Jaroszyński Mikołaj, poseł bracławski (II) 

                                                 
72  Protokół głosowań z 7 XI 1791 r., AGAD, ASC 23, k. 40–50v. Podane w nawiasach cyfry rzym-

skie oznaczają, iż wymieniony w wykazie poseł wybrany został na pierwszą lub drugą kadencję 

obrad sejmowych. Głosowanie affirmative: na rzecz sejmowej opcji wyborczej komisarzy w zgo-

dzie z propozycją Deputacji Konstytucyjnej z 7 XI, uwzględniającej wniosek Stanisława Kostki 

Potockiego, posła lubelskiego. Głosujący affirmative przesądzali o przyjęciu ustawy. 
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Jelski Konstanty, poseł starodubowski (II) 

Kaczanowski Grzegorz, poseł inflancki (II) 

Kochanowski Michał, poseł sandomierski (I) 

Kołłątaj Hugo, podkanclerzy koronny 

Kosecki Stanisław, poseł podolski (II) 

Krajewski Bartłomiej, poseł płocki (II) 

Krzycki Onufry, poseł gnieźnieński (II) 

Kublicki Stanisław, poseł inflancki (I) 

Ledóchowski Antoni, poseł czernihowski (II) 

Leszczyński Deyzderiusz, poseł inowrocławski (I) 

Leżeński Marcin, poseł bracławski (II) 

Linowski Aleksander, poseł krakowski (II) 

Lubomirski Józef, kasztelan kijowski 

Madaliński Ludwik, poseł inowrocławski (II) 

Małachowski Stanisław, poseł sandomierski (I) 

Mączyński Franciszek, poseł łęczycki (I) 

Miaskowski Józef, poseł kaliski (II) 

Mniewski Dionizy, kasztelan brzeski-kujawski 

Mostowski Józef, poseł inflancki (II) 

Nagórski Jan, poseł żmudzki (II) 

Narbutt Dominik, poseł lidzki (II) 

Narbutt Wojciech, poseł lidzki (I) 

Niemcewicz Julian Ursyn, poseł inflancki (I) 

Ossoliński Jan, poseł drohicki (II) 

Ossoliński Józef Kajetan, poseł bielski (I) 

Ossoliński Stanisław, poseł mielnicki (II) 

Ostrowski Tomasz, podskarbi nadworny koronny 

Ośmiałowski Jan, poseł dobrzyński (II) 

Pągowski Józef, poseł inflancki (II) 

Plater Józef, poseł żmudzki (I) 

Pomarnacki Antoni, poseł wiłkomirski (II) 

Potocki Ignacy, marszałek wielki litewski 

Potocki Piotr, kasztelan lubelski 

Potocki Prot, wojewoda kijowski 

Potocki Stanisław Kostka, poseł lubelski (I) 

Przeciszewski Ignacy, poseł żmudzki (I) 

Przeradowski Adam, poseł łomżyński (II) 

Psarski Fryderyk, poseł wieluński (II) 

Puzyna Józef, poseł smoleński (II) 

Rakowski Marcin, poseł bracławski (II) 

Remiszewski Aleksander, poseł krakowski (II) 

Rogowski Roman, poseł warszawski (II) 
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Rupeyko Adam, poseł żmudzki (II) 

Russocki Mikołaj, poseł krakowski (II) 

Rybiński Jan Nepomucen, poseł kijowski (II) 

Rzewuski Kazimierz, poseł podolski (I) 

Sanguszko Hieronim, wojewoda wołyński 

Sapieha Kazimierz Nestor, poseł brzeski-litewski (I) 

Sierakowski Kajetan, kasztelan słoński 

Skirmont Szymon, poseł piński (II) 

Skórzewski Paweł, poseł kaliski (I) 

Sobolewski Walenty, poseł warszawski (I) 

Sokolnicki Celestyn, poseł poznański (II) 

Sołtyk Stanisław, poseł krakowski (II) 

Skarszewski Wojciech, biskup chełmsko-lubelski 

Suchodolski Antoni, kasztelan smoleński  

Szczytt Marcin, poseł połocki (II) 

Szymanowski Dominik, poseł rawski (II) 

Szymanowski Franciszek, poseł sochaczewski (I) 

Urbański Karol, poseł drohicki (II) 

Wessel Antoni, poseł płocki (II) 

Witosławski Ignacy, poseł podolski (I) 

Witosławski Józef, poseł podolski (II) 

Wołłowicz Józef, poseł ciechanowski (I) 

Zabiełło Michał, poseł inflancki (I) 

Zambrzycki Szczepan, poseł nurski (II) 

Zajączek Józef, poseł podolski (II) 

Zaleski Mikołaj, poseł kijowski (I) 

Zawisza Barnaba, poseł gostyński (II) 

Zenowicz Michał, poseł połocki (II) 

Zieliński Jan, poseł płocki (II) 

Zieliński Jan, poseł zakroczymski (I)  

Aneks 2:  

Wyniki głosowania sejmowego na sesji z 7 listopada 1791 r. 

Głosujący: negative
73 

Borowicki Józef, poseł kijowski (II) 

                                                 
73  Protokół głosowań z 7 XI 1791 r., AGAD, ASC 23, k. 40-50v. Podane w nawiasach cyfry 

rzymskie oznaczają, iż wymieniony w wykazie poseł wybrany został na pierwszą lub drugą ka-

dencję obrad sejmowych. Głosowanie negative: odesłanie projektu do Deputacji Konstytucyj-

nej celem dalszej jego poprawy. W praktyce głosujący negative opowiadali się za dwustopnio-

wą procedurą wyborczą komisarzy. 
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Chomiński Ignacy, poseł oszmiański (II) 

Czacki Michał, poseł czernihowski (I) 

Czarnołuski Adam, poseł czernihowski (II) 

Czetwertyński Antoni Stanisław, kasztelan przemyski  

Dziekoński Józef, poseł grodzieński 

Hulewicz Stanisław Kostka, poseł wołyński (II) 

Jabłkowski Józef, poseł sieradzki (II) 

Jabłonowski Stanisław, poseł wołyński (I) 

Karwicki Jan Dunin, poseł sandomierski (II) 

Karwicki Krzysztof Dunin, poseł wołyński (I) 

Kociełł Józef, poseł oszmiański (I) 

Korzeniewski Michał, poseł piński (II) 

Kossakowski Michał, poseł kowieński (II) 

Kretkowski Feliks, poseł łęczycki (II) 

Krzucki Ignacy, poseł wołyński (II) 

Lipski Jan, poseł poznański (I) 

Łappa Tomasz, poseł starodubowski (II) 

Mężeński Józef, poseł sandomierski (II) 

Mikorski Franciszek Ksawery, poseł kaliski (I) 

Morski Aleksander, poseł lubelski (II) 

Oskierka Antoni, poseł rzeczycki (II) 

Oskierka Jan, poseł mozyrski (I) 

Oskierka Maciej, poseł mozyrski (II) 

Pancerzyński Ludwik, poseł grodzieński (II) 

Pawlikowski Piotr, poseł miński (I) 

Piniński Józef, poseł wołyński (II) 

Proskura Kajetan, poseł kijowski (I) 

Radzimiński Michał, poseł czernihowski (II) 

Rakowski Jakub, poseł wizki (II) 

Romanowicz Franciszek, poseł wileński (I) 

Rzyszczewski Adam, kasztelan lubaczewski 

Sylwestrowicz Ignacy, poseł żmudzki (II) 

Świętosławski Wojciech, poseł wołyński (I) 

Trojanowski Feliks, poseł bielski (II) 

Trzciński Tadeusz, poseł brzeski-kujawski (II) 

Tyzenhauz Antoni, poseł wileński (II) 

Węgierski Jan, poseł bielski (II) 

Wiercieński Józef, poseł sandomierski (II) 

Wysłouch Zenon, poseł brzeski-litewski (II) 

Zakrzewski Ignacy, poseł brzeski-kujawski (I) 

Zakrzewski Ignacy Wyssogota, poseł poznański (I) 

Zagórski Jan, poseł wołyński (II)  
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Controversies over the principle of electing the members of 

government commissions (parliamentary debate:  

24 October – 7
 
November 1791) Part II 

Summary 

During the parliamentary sessions of 31 October, 4 and 7 November, the leaders of the constitu-

tion party strongly opposed the procedure of the two-stage election procedure of the members of 

the government commission. Finally, during the session of 7 November the law giving the Sejm 

direct electoral rights was passed. Anybody who could prove achievements in civil service and 

possessed some land was able to apply for the position of the member of the government commis-

sion. Certificates confirming achievements in civil service were supposed to be issued by the local 

diets. Direct electoral rights of the Sejm were maintained, but at the same time the local diets were 

made necessary in the election procedure of the members of the government commission. 

Keywords: Great Sejm, the new face of the Sejm confederation (1790–1791), the vision of 

separatism of the Deputy Chamber and the constitutional compromise. 
Słowa kluczowe: Sejm Wielki; nowe oblicze konfederacji sejmowej (1790–1791); wizja sepa-

ratyzmu izby poselskiej a kompromis konstytucyjny. 
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Uniwersytet Łódzki 

Wpływ kongresu wiedeńskiego na sytuację  

na ziemiach rumuńskich do roku 1830 

Kongres wiedeński, który obradował w latach 1814–1815, wpłynął również na 

sytuację w księstwach rumuńskich. Ówczesna panorama polityczna na tym obsza-

rze składała się z dwóch księstw: Mołdawii i Wołoszczyzny, obu zależnych od 

Turcji, będących często miejscem wzajemnej rywalizacji pomiędzy Rosją a Impe-

rium Otomańskim, z reguły przegranej przez Stambuł. Warto nadmienić, że pod 

koniec XVIII wieku strona rosyjska rozpatrywała przyszłość ziem rumuńskich  

w ramach dwóch planów politycznych: szerzej zakrojonego projektu greckiego 

(1781)
1
, skrótowo ujmując – skoncentrowanego na odtworzeniu, przynajmniej 

symbolicznym, Imperium Bizantyjskiego, z przejęciem przez Rosję ziem europej-

skich Otomanów, przy współudziale Austrii; w tym projekcie ziemie rumuńskie 

miały stanowić wygodny łącznik lądowy nad Bosfor. Plan ten był rozpatrywany  

w kontekście osadzenia na tronie odrodzonego Bizancjum wielkiego księcia Kon-

stantego, niemniej nie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony Wied-

nia, który uznał go za dość niebezpieczny i nierokujący wielkich i sensownych 

nabytków dla strony austriackiej na Bałkanach; w związku z tym współrządzący  

z Marią Teresą Józef II ustosunkował się przychylnie do projektu, niemniej jednak 

zażądał pewnych cesji terytorialnych dla swego państwa
2
. Drugi plan, zakrojony 

na nieco mniejszą skalę, nazywany był projektem dackim
3
 i zakładał połączenie 

                                                 
1  V. Roman, Rumänien im Spannungsfeld der Grossmächte 1774–1878, Bremen 1987, s. 28. 
2  M. Popa, Ecaterina cea Mare, „proiectul grec” şi românii, 

http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/ecaterina-cea-mare-proiectul-grec-i-rom-nii 

[dostęp: 12.09.2015]. 
3  Patrz szerzej: I. Eremia, De la „proiectul dacic” la anexarea basarabiei. O filă din politica 

ţarismului de „eliberare” a creştinilor de sub imperiul otoman, reflectată în istoriografia rusă 

contemporană, Cercetari Istorice (Serie Noua), issue: 30–31/2012, s. 263–286. 

http://dx.doi.org/10.16926/zh.2017.16.21
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obu księstw rumuńskich w jeden organizm państwowy pod historyczną nazwą 

Dacji, który miał być obszarem buforowym pomiędzy Turcją a Rosją, również, 

choć to z oczywistych względów nieco słabiej akcentowano, pomiędzy Austrią  

a Rosją. Ten ostatni projekt był rozpatrywany zwłaszcza w kontekście wojny 

1787–1792. Niemniej jednak nawet pozytywne zainteresowanie ww. mocarstw 

sprawami ziem rumuńskich nie prowadziło do realizacji tych planów z uwagi na 

przyjęty już wówczas konwenans decydowania o losach Turcji w szerszym gro-

nie europejskim, natomiast przez długi czas dość sceptycznie do owych zamy-

słów odnosił się zwłaszcza Londyn. 

Warto w tym miejscu przyjrzeć się sytuacji na ziemiach rumuńskich (choć to 

oczywiście stwierdzenie w danym momencie anachroniczne). Związany z mo-

carstwowymi planami Rosji upadek Chanatu Krymskiego był dla Mołdawii  

i Wołoszczyzny wydarzeniem w ostatecznym rozrachunku, zarówno doraźnym, 

jak i długofalowym, niekorzystny. Po pierwsze, po wyjściu Krymu z orbity 

wpływów tureckich to na ziemiach rumuńskich Turcy starali się powetować so-

bie straty finansowe i gospodarcze związane z utratą Chanatu, właśnie na oma-

wianym terenie zwiększając obciążenia podatkowe, zarówno w formie trybutu 

pieniężnego, jak i obowiązkowych dostaw w naturze
4
. Dodatkowo w zamyśle 

władz tureckich ziemie rumuńskie miały przejąć zaopatrywanie w zboże i inne 

niezbędne produkty turecką stolicę, co z jednej strony gwarantowało popyt na 

zboże naddunajskie, z drugiej jednak oznaczało konieczność jego sprzedaży po 

cenach państwowych, co niosło za sobą znamiona eksploatacji finansowej, 

zwłaszcza iż bardzo często dodatkowo należało zaopatrywać armię, również po 

cenach państwowych, oczywiście niższych niż rynkowe. W 1822 roku poziom 

tych dostaw obowiązkowych (kontyngentów) – według raportu konsula au-

striackiego w Mołdawii – kształtował się następująco: 1,5 mln baniţe (30–45 

mln litrów) zboża oraz dziesiątki tysięcy koni, a także setki tysięcy owiec
5
. Do 

tego dokładały się z reguły efekty wojen rosyjsko-tureckich, których ziemie ru-

muńskie bardzo często były areną, ze wszystkimi tego, z reguły negatywnymi, 

skutkami. Oprócz władz tureckich również i fanarioccy hospodarowie eksplo-

atowali swe księstwa podobnie jak rzymscy namiestnicy swe prowincje – przy-

kładem był tu hospodar Aleksander XI Moruzzi, hospodar zarówno wołoski 

(1792–1796, 1799–1801), jak i mołdawski (1792, 1802–1806, 1806–1807), któ-

ry eksploatował podległe mu terytoria w sposób niemal rabunkowy – wykupując 

kontyngenty zboża od chłopów w cenie ustalonej na 7 lei za kila (miara staroru-

muńska/turecka, także i chilă – około 500 kg), potem sprzedając to samo zboże 

na przednówku po 40 lei (w późniejszym okresie rządy fanariotów były bardzo 

często postrzegane przez rumuńską opozycję antykomunistyczną na Zachodzie 

jako niechlubny wzór do naśladowania przez komunistów w dziedzinie eksplo-

                                                 
4  P. Şeicaru, Unirea naţională. Idea forţa a României modern, in perspective istorică şi în 

complexul politic European, Madrid 1959, s. 27. 
5  Ibidem, s. 27. 
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atacji ludności wiejskiej)
6
. Powodowało to opór, który z czasem przejawiał się  

w powstaniach. Opór ten był wspierany przez warstwę zubożałych bojarów, 

zwanych moşneni i răzeşi, również nieakceptujących rządów fanariockich  

i znajdujących się w sporze z bojarami dworskimi. Jednocześnie niezbyt spo-

dziewanym pokłosiem działań mających doprowadzić do akceptacji planu 

wprowadzenia na ziemie rumuńskie władcy powiązanego z Rosją była brze-

mienna w skutki decyzja o wystosowaniu do Katarzyny II wiernopoddańczego 

memoriału przez bojarów mołdawskich, w którym deklarowano się w kwestii 

przyjęcia praw rosyjskich, płacenia Rosji podatków oraz utrzymania na własnym 

terytorium przynajmniej 12 000 żołnierzy rosyjskich. Było to dążenie do uwol-

nienia się od Turcji za wszelką cenę, które w danym momencie nie przyniosło 

konkretnego rezultatu, niemniej stanowiło bardzo groźnie memento na przy-

szłość i z pewnością przygotowało grunt do późniejszych, podjętych w 1812 ro-

ku, decyzji
7
.  

Po przynajmniej tymczasowym fiasku planów uzyskania bezpośredniego 

wpływu na wydarzenia na ziemiach rumuńskich, Rosja, podobnie zresztą jak  

i Austria, zaczęła dążyć do uzyskania wpływów w sposób niewątpliwie mniej 

zobowiązujący, a jak się wydaje czasem nie mniej skuteczny, mianowicie zde-

cydowano się nadzorować sprawy rumuńskie (oczywiście ciągle należy pamię-

tać, że termin ten jest w ówczesnych realiach anachroniczny) za pomocą konsu-

lów osadzonych w Jassach i Bukareszcie
8
.  

W okresie po 1789 roku również i na ziemie rumuńskie zaczęły docierać 

echa wydarzeń, jakie zachodziły we Francji. Co zrozumiałe, położone na szlaku 

handlowym, a także i oczywiście politycznym, skierowanym do tureckiej stoli-

                                                 
6  Ibidem, s. 28. 
7  Ibidem, s. 32. Sam Pamfil Şeicaru określił to działanie jako totalną głupotę, oczywiście biorąc 

pod uwagę późniejsze tego skutki. 
8  Poprzez traktaty z Kucuk Kainardżi (1774) oraz Aynali Kavak (1779) Rosja uzyskała prawo do 

interwencji w księstwach rumuńskich. Z prawa tego korzystano przede wszystkim w celu za-

pewnienia sobie wpływów politycznych na tym obszarze, ale także i dalej w kierunku Europy 

południowej. Pierwszym konsulem rosyjskim na ziemiach rumuńskich został Sergiej Lazare-

wicz Lazarow, funkcjonujący od 1780 roku jako wicekonsul w Jassach. Niemniej jednak Rosja 

nie zadowoliła się tak niską rangą swego przedstawiciela w księstwach i dążyła do otwarcia 

pełnego konsulatu, a także umieszczenia jego siedziby bezpośrednio na ziemiach księstw, choć 

Turcy w tej materii mieli zdanie przeciwne, wskazując, że najlepiej, gdyby swą siedzibę konsu-

lat miał w Besarabii lub w Sillistrii, czyli de facto poza terenem księstw rumuńskich. Ostatecz-

nie jednak Rosjanie postawili na swoim, czego rezultatem było otwarcie jednego, wspólnego 

konsulatu dla obu księstw w Bukareszcie w roku 1782 (2 lutego); ostatecznie w końcu roku 

wobec braku zgody na Lazarowa Katarzyna II w jego miejsce wyznaczyła Iwana I Sewerina, 

który pozostawał na swym stanowisku przez lat 16 (do 1799). Niemal jednocześnie swego 

przedstawiciela mianowała Austria (czerwiec 1782) – Stefana Raicevicha – jako agenta han-

dlowego i dyplomatycznego przy dworach hospodarskich w Jassach i Bukareszcie; E. Cosma, 

Reprezentanţele consulare austriece în Moldova, Muntenia şi Serbia (1782–1848), Cluj Napo-

ca 2012, s. 110, 129; V. Roman, op. cit., s. 16. 
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cy, dość często wobec słabości politycznej Turcji były one okupowane przez 

państwo carów. W interesującym okresie, czyli bezpośrednio poprzedzającym 

kongres wiedeński oraz do roku 1830, ziemie rumuńskie były dwukrotnie oku-

powane przez wojska carskie, przy czym z reguły była to okupacja dosyć długo-

trwała (1806–1812 i 1828–1834), przynosząca także jako rezultat dość poważne 

konsekwencje. Należy ponadto pamiętać o często pośrednim, więc nieco słab-

szym, wpływie drugiego wielkiego sąsiada – zachodniego, czyli Imperium 

Habsburskiego. Takie, a nie inne, położenie geograficzne ziem rumuńskich wy-

datnie generowało odpowiednią skalę wpływu obu mocarstw, co nie pozostawa-

ło bez znaczenia dla ówczesnego stanu stosunków w kraju.  

Istotnym elementem, o którym nie można zapomnieć, była sytuacja, w której 

rządy nad księstwami rumuńskimi od dłuższego już czasu pozostawały w rękach 

elity pozarumuńskiej – w tym przypadku fanariotów, czyli osób pochodzących  

z familii greckich, mianowanych przez sułtana tureckiego, a będących zwierzch-

nikami poszczególnych księstw rumuńskich z tradycyjnym tytułem hospodara. 

Od roku 1802 w księstwach rumuńskich pozostawali u władzy Konstantyn Ypsi-

lanti na Wołoszczyźnie oraz Aleksander Moruzzi w Mołdawii
9
. Rok 1802 był tu 

istotny, gdyż wówczas wskutek implementacji porozumienia turecko-rosyj- 

skiego z 24 września tr. wprowadzono zasadę kadencyjności urzędu hospodara, 

którą określono na 7 lat. Sułtan turecki zachował także możliwość zatwierdzania 

kandydatów na trony księstw rumuńskich, niemniej Turcja odtąd nie mogła 

swobodnie odwoływać przed końcem kadencji hospodarów bez zgody Rosji.  

W praktyce oznaczało to, że imperium carskie uzyskało bardzo silną możliwość 

nacisku w sprawach księstw, ponieważ każdą próbę odwołania hipotetycznie 

prorosyjskiego władcy można było potraktować jako casus belli
10

.  

Pierwsza para mianowanych według tego porozumienia hospodarów utrzy-

mała się na swych stanowiskach do roku 1806, kiedy to została zdymisjonowana 

przez sułtana tureckiego Selima III pod zarzutem zbytniego otwarcia się na 

wpływy rosyjskie, co zresztą było zgodne z prawdą. Władca turecki działał 

wówczas pod wpływem Napoleona I. Cesarz Francuzów poszukiwał usilnie spo-

sobu na osłabienie Rosji, w związku z czym wywołanie niepokojów na połu-

dniowym froncie niewątpliwie osłabiało pozycję Rosji na arenie europejskiej. 

Zbiegło się to z ociepleniem początkowo dość napiętych stosunków pomiędzy 

Francją a Turcją – z początkiem 1806 roku sułtan turecki uznał cesarski tytuł 

Napoleona, co stanowiło jasną zapowiedź uregulowania wzajemnych stosun-

ków. Turcja wzmocniona otwartym poparciem Francji odrzuciła ustalenia  

z 1802 roku i m.in. zdymisjonowała obu hospodarów, którzy schronili się na te-

rytorium rosyjskim. W odpowiedzi na takie posunięcia Turcji Rosja wysłała 

                                                 
9  Ch. i B. Jelavich, The Estabilishment of the Balkan National States, 1804–1920, Washington 

1977, s. 87. 
10  A. Malinowski, Rola i znaczenie kwestii wschodniej w rosyjskiej polityce zagranicznej w latach 

1799–1806, „Słupskie Studia Historyczne” 2013, nr 19, s. 107. 
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swoje wojska do księstw rumuńskich na przełomie listopada i grudnia 1806 ro-

ku, co z kolei skłoniło Turcję do rozpoczęcia wojny 30 grudnia 1806 roku (VII 

wojny rosyjsko-tureckiej 1806–1812)
11

. 

Pomoc francuska szybko okazała się dla Turcji iluzoryczna – sprawa księstw 

dunajskich była rozpatrywana przy okazji negocjacji układów w Tylży i Erfur-

cie. Przy okazji tego drugiego porozumienia z 1808 roku (wrzesień–październik 

1808) Rosja uzyskała prawo do kontroli nad księstwami rumuńskimi, w zamian 

za uznanie interesów francuskich w Hiszpanii
12

. Do zmiany stanowiska Francji 

przyczyniły się także zmiany, jakie zachodziły na tronie tureckim – po detroni-

zacji Selima III władzę objął Mustafa IV, niemniej jednak Francja potraktowała 

zmianę na tronie jako wygodny pretekst do wycofania poparcia dla Turcji
13

. Po 

zawarciu w roku 1807 rozejmu rosyjsko-tureckiego obie strony czasowo wyco-

fały się z terenu księstw, jednak po jego wygaśnięciu z powrotem wznowiono 

działania wojenne, niemniej do roku 1812 były one raczej prowadzone w sposób 

niemrawy i skupiały się na działaniach oblężniczych. Wojna ta zakończyła się  

w roku 1812 pokojem bukareszteńskim, na mocy którego Rosja m.in. uzyskała 

od Turcji dzisiejszą Besarabię
14

, do czego nominalnie nie miała prawa, zgodnie 

z XV-wiecznymi umowami kapitulacyjnymi zawieranymi pomiędzy sułtanami 

tureckimi a ówczesnym hospodarem mołdawskim
15

. Była to cesja, która przez 

długi czas rzutowała na stosunki rumuńsko-rosyjskie, i komplikowała sytuację  

w tym regionie Europy. Na mocy artykułów pokoju osadzono na tronach księstw 

Ioana Carageę (Wołoszczyzna) i Scarlata Callimachiego (Mołdawia). Wymie-

niane są różne przyczyny zainteresowania Rosji tym obszarem. Pierwszy z nich 

to tzw. testament Piotra I, który – choć uznawany przez część badaczy za póź-

niejszą fałszywkę autorstwa carskiej ochrany – wskazywał kierunki potencjalnej 

ekspansji państwa rosyjskiego w przyszłości. W kontekście ziem rumuńskich 

istotna była tu wzmianka o konieczności pozyskiwania terytoriów leżących na 

drodze do Konstantynopola
16

. Mołdawia oczywiście nie była w tym kontekście 

postrzegana jako cel sam w sobie, ale jako pomost do zajmowania kolejnych 

ziem leżących na drodze do dawnej stolicy Bizancjum. Drugim możliwym po-

wodem zainteresowania się Rosjan Besarabią była obecność na tym terenie Ta-

                                                 
11  W. Morawski, S. Szawłowska, Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku, Warszawa 2006.  
12  Ch. i B. Jelavich, op. cit., s. 86. 
13  W. Morawski, S. Szawłowska, op. cit., s. 103. 
14  O przekazaniu Besarabii mówił artykuł czwarty traktatu pokojowego zawartego pomiędzy Por-

tą Otomańską a Rosją 29 maja 1812 r. Tekst traktatu zob.: Documente turceşti prîvind istoreia 

României, vol. 3, Bucureşti 1986, dok. 209; N. Adăniloaie, Independenţa natională a Rom-

âniei, Bucureşti 1986, s. 42. 
15  Argument ten był wykorzystywany w okresie międzywojennym w dyskusji na temat ówcze-

snego statusu Besarabii, A. Dubicki, Nicolae Titulescu, portret polityka i dyplomaty, Łomianki 

2010, s. 21.  
16  Punkt 5 testamentu – Testament polityczny cara Rosji Piotra I, „Memoria. Biuletyn fundacji 

Quomodo im. Króla Stanisława Leszczyńskiego” 2010, vol. 1, nr 1. 
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tarów Nogajskich, którzy uprzednio podlegali Chanatowi Krymskiemu, anekto-

wanemu przez Rosję w 1783 roku. W takim kontekście postrzegano terytorium 

położone pomiędzy Prutem a Dniestrem w korespondencji politycznej pomiędzy 

Rosją a Francją, wyraźnie oddzielając teren Besarabii od Mołdawii i Wołosz-

czyzny. Pierwszej przesłanki uprawniającej do datowania zainteresowania Rosji 

tym obszarem można doszukiwać się w pokoju z Kuciuk Kainardżi (1774),  

w którym to pośrednio Tatarów z Budziaku uznano za poddanych korony rosyj-

skiej. Nawiązując do okoliczności zawarcia układu w 1812 roku, warto nadmie-

nić, że uprzednio, w trakcie wojny 1806–1812, w okresie zanim Napoleon zde-

cydował się na otwartą konfrontację z Rosją, ostatecznie akceptował okupację 

księstw przez Rosję, co można uznać za brak zdecydowanego zainteresowania 

sprawami tego konkretnego regionu. Dla Napoleona Multany były na tyle uży-

teczne, na ile zaangażowanie tam osłabiało Rosję
17

.  

Strona rumuńska wówczas, wobec coraz bardziej widocznej słabości Turcji, 

zaczęła akcentować, początkowo nieśmiało, konieczność wymuszenia na Oto-

manach poszanowania układów z XV wieku, zwanych tradycyjnie kapitulacja-

mi. Pierwszym krokiem do tego miało być zaprzestanie narzucania księstwom 

władców – fanariotów – i powrót do tradycji wyznaczania ich spośród rodzi-

mych bojarów. Pewnym, choć oczywiście dość ograniczonym, a zapewne i nie-

bezinteresownym, poparciem dla postulatów rumuńskich było otwarcie w Buka-

reszcie i Jassach konsulatów austriackiego i rosyjskiego, które niejako na miej-

scu mogły nadzorować i oczywiście raportować ewentualne naruszenia zasad 

czy warunków pokojowych przez władze tureckie. 

Pomimo niewątpliwie negatywnego wpływu wspomniane wojny otworzyły 

także nowe możliwości gospodarcze przed rumuńskimi producentami żywności. 

Po utracie Krymu na rzecz Rosji (1783) Turcja w dużym stopniu była zależna od 

dostaw zboża z księstw rumuńskich
18

, co w oczywisty sposób wpłynęło na ich sto-

sunki handlowe z Turcją, a także i na stosunki społeczne w samych księstwach. 

Ich intensyfikacja doprowadziła bowiem do wzrostu skali poddaństwa chłopów, 

które dotąd nie było zbyt powszechne na ziemiach rumuńskich, a nawet ograni-

czane przez statuty wcześniejszych hospodarów. Było to spowodowane zupełnie 

odmiennym w okresie wcześniejszym sposobem gospodarowania na roli, w któ-

rym uprawa zbóż nie była szczególnie istotnym i dochodowym zajęciem, a więk-

szość ludności zajmowała się hodowlą zwierząt gospodarskich, z natury rzeczy  

w większym stopniu wymagającą przemieszczania się niż w przypadku uprawy 

roli, z tego też powodu dość często powinności feudalne zamieniano na czynsz
19

. 

                                                 
17  S. Łukasik, Rumunja a Polska w XIX wieku, Kraków 1929, s. 8. 
18  Brytyjczycy szacowali udział Turcji w handlu zbożem wołoskim na 66%, było ono dostarczane 

do Konstantynopola, oraz do twierdz tureckich nad Dunajem. P. Cernovodeanu, Interese eco-

nomice engleze la Dunărea de Jos şi în Marea Neagra între 1803–1829, „Revista de Istorie” 

1975, vol. 11, nr 28, s. 1703. 
19  J. Demel, Historia Rumunii, Wrocław – Warszawa – Kraków 1986, s. 252–253.  
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Dopiero znaczny wzrost opłacalności działalności rolniczej spowodował dążenie 

bojarów do przejęcia realnej kontroli nad ziemią będącą nominalnie w ich posia-

daniu. Sytuację dodatkowo gmatwała stosunkowo duża własność ziemi przypa-

dająca cerkwi prawosławnej. Co istotne, często dochody uzyskiwane przez te 

majątki nie były przeznaczane na rzecz cerkwi na ziemiach rumuńskich, tylko 

przekazywane dalej, do tzw. klasztorów uprzywilejowanych, znajdujących się na 

górze Atos, na Synaju czy w Jerozolimie. Ich uprzywilejowany status był spo-

rym obciążeniem dla skarbu ziem rumuńskich, ponieważ były one zwolnione  

z podatków, a wszelkie zyski były transferowane na rzecz ww. klasztorów. Sy-

tuacja została rozwiązana dopiero za czasów rządów Aleksandra Jana Cuzy, czy-

li już w okresie istnienia niepodległej Rumunii, natomiast doprowadziła z kolei 

do zaognienia stosunków grecko-rumuńskich
20

.  

Podczas kongresu wiedeńskiego sprawy księstw były poruszane zwłaszcza 

w kontekście propozycji austriackiej, wskazującej na możliwość podziału ich 

pomiędzy Rosję, która hipotetycznie miała przejąć pod swoją opiekę Mołdawię, 

oraz Austrię, która miała objąć zwierzchnictwo nad Wołoszczyzną
21

. 

Po kongresie wiedeńskim księstwa rumuńskie znalazły się właściwie w ro-

syjskiej strefie wpływów, choć nominalnie oczywiście pozostały jeszcze w skła-

dzie Imperium Otomańskiego, od którego jednak zależność stawała się coraz 

bardziej nominalna, wraz z kolejnymi konfliktami, w których Turcja znajdowała 

się po stronie przegranej. Pierwszy wyłom w dotychczasowej praktyce miał 

miejsce dzięki dwóm wydarzeniom rozpoczętym w 1821 roku – było to powsta-

nie greckie, którego elementem był epizod z wejściem na ziemie księstw rumuń-

skich oddziałów Aleksandra Ipsilantiego związanego z ruchem heterii, drugim 

elementem było powiązane z nim powstanie rumuńskie Tudora Vlădimirescu. 

W roku 1821 doszło do wybuchu powstania, które przerodziło się w ruch  

o charakterze narodowym, na czele wystąpienia stanął Tudor Vlădimirescu.  

W jego programie politycznym z 1821 roku znalazły się postulaty o charakterze 

narodowym, jak i ekonomicznym. W historiografii okresu socjalistycznego po-

wstanie to było przedstawiane jako wystąpienie o charakterze narodowowyzwo-

leńczym, natomiast należy je postrzegać na szerszym tle – jako wpisujące się  

w ówczesne zawirowania w tym zakątku Europy. W pewnym sensie można tak-

że uznać, że było ono odpryskiem powstania Aleksandra Ypsilantiego, który 

wkroczył do Mołdawii i Wołoszczyzny z Rosji, bynajmniej nie po to, by wal-

czyć o sprawę rumuńską, lecz o grecką. Okazało się to niezbyt trafionym pomy-

słem, z uwagi na to, że Mołdawianie i Wołosi raczej nie pałali zbytnią miłością 

do Greków, biorąc choćby pod uwagę wzmiankowaną już sprawę klasztorów 

greckich na ziemiach rumuńskich, czy fanariotów, którzy skutecznie popsuli  

w ciągu minionych 100 lat opinię Grekom nad Dunajem. 

                                                 
20  Idem, Aleksander Jan Cuza, Wrocław – Warszawa – Kraków 1977, s. 127–129. 
21  N. Iorga, A history of anglo-roumanian relations, Bucharest 1931, s. 54. 
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W programie politycznym z 1821 roku znalazły się postulaty wskazujące na 

konieczność zakończenia rządów fanariockich, jako bezpośrednio zagrażających 

autonomii obu księstw
22

, i przywrócenia wyboru hospodarów miejscowych, po-

szanowania przez Turków zasad zawartych w dawnych kapitulacjach, zawiesze-

nia trybutu na 3 lata, powstania armii regularnej w sile 12 000 ludzi
23

. Vlădimir-

escu w swoim działaniu liczył przede wszystkim na poparcie rosyjskie, podobnie 

zresztą jak Grecy. Gdy jednak Rosja wyraźnie zwlekała z zaangażowaniem się 

w sprawy bałkańskie, przywódca rumuński zaczął poszukiwać wyjścia z sytu-

acji, także nie wykluczając porozumienia z Turkami, co w jego planie miało do-

prowadzić do uratowania ziem rumuńskich przed najazdem. Grecy jednak nie 

podzielali jego motywów i zamordowali Vlădimirescu po odkryciu prób jego 

działalności zmierzającej do przynajmniej prowizorycznego porozumienia  

z Turkami w celu zapewnienia ochrony ludności rodzimej narażonej na ekscesy 

ze strony inwazyjnej armii tureckiej. Wystąpienie Vlădimirescu o charakterze 

niewątpliwie narodowym było pokłosiem wspomnianej już zmiany w rumuń-

skiej gospodarce, bojarzy bowiem, widząc szansę na zwiększenie poziomu wła-

snych dochodów, postanowili ją po prostu wykorzystać. Do tego jednak po-

trzebne było osłabienie wpływów osmańskich, dotąd skutecznie hamujących 

swobodną inicjatywę gospodarczą nad Dunajem. Już w okresie bezpośrednio 

przypadającym na czas po zakończeniu kongresu wiedeńskiego, w którym rządy 

na terenie Wołoszczyzny sprawował Ioan Gheorge Caragea (Caradja) (1812–

1818), wielu bojarów domagało się wywołania powstania na terenie księstw ru-

muńskich, którego zadaniem byłoby obalenie rządów fanariockich i zastąpienie 

ich władzą księcia miejscowego, choć nie wspominano raczej o możliwości ze-

rwania z Turcją. Taki krok był wówczas możliwy jedynie w porozumieniu z Pe-

tersburgiem, natomiast w świetle wydarzeń 1812 roku raczej nikt w księstwach 

nie miał wątpliwości, czym może się zakończyć współpraca z Rosją. W trakcie 

rządów następcy Caragei – Al. Suţu, które miały okazać się ostatnimi rządami 

fanariockimi, coraz śmielej pojawiały się głosy domagające się powierzenia 

władzy księciu lokalnemu, co więcej, nawet przebijało się żądanie połączenia 

obu księstw rumuński w jeden organizm polityczny cieszący się autonomią; 

można to w ówczesnych realiach ocenić jako program maksimum, natomiast 

programem minimum można określić żądanie powrotu do stanu sprzed epoki 

rządów fanariockich. Problemem był sam sposób skutecznego wyartykułowania 

owych żądań. Bojarzy rumuńscy zdawali sobie sprawę z tego, że stanowią nie-

zbyt liczną, w dodatku stosunkowo podzieloną grupę, ponadto bezpośrednie 

                                                 
22  A. Iordache, A. Stan, Apărarea autonomiei Principatelor române 1821–1859, Bucureşti 1987, 

s. 11. 
23  A. Dubicki, Początki armii rumuńskiej – wojska księstw rumuńskich Mołdawii i Wołoszczyzny 

w latach 1829–1859. Aspekt organizacyjny, [w:] Wojskowość – bezpieczeństwo – wychowanie. 

Księga jubileuszowa Profesora Lecha Wyszczelskiego w 70 rocznicę Urodzin, red. A. Niewę-

głowska, t. 1, Siedlce 2012, s. 59.  
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możliwości przedstawienia własnych postulatów Porcie Otomańskiej były raczej 

znikome, z tego też powodu zdecydowano się na promowanie akcji bezpośred-

niej. Już w 1820 roku, biorąc pod uwagę skalę nadużyć ze strony tureckiej, pod-

nosiły się zdecydowane głosy ze strony bojarskiej nawołujące do uzbrojenia 

ludności i wywołania powstania antytureckiego, którego celem miało być, jak 

już wspomniano, przede wszystkim obalenie rządów fanariockich i przywróce-

nie względnej autonomii wobec Osmanów
24

. Postulaty takie zgłaszali m.in. 

przedstawiciele klasy bojarskiej: Barbu Văcărescu, Scarlat Grădişteanu czy Ale-

cu Filipescu; w późniejszym czasie blisko współpracowali oni z ruchem po-

wstańczym Tudora Vlădimirescu. W trakcie powstania 1821 roku, które począt-

kowo cechowało się współpracą z ruchem greckim, strona rumuńska próbowała 

pozyskać dla swych racji także i mocarstwa ościenne, w tym przede wszystkim 

Rosję i Austrię, niemniej raczej z miernym skutkiem, kraje te bowiem, współ-

działając wówczas w ramach Świętego Przymierza, niezbyt chętnie spoglądały 

na wszelkiej maści ruchy rewolucyjne
25

. W tym celu zarówno lider ruchu –  

T. Vlădimirescu, jak i dywan Wołoszczyzny zwracali się z odpowiednimi proś-

bami do Austrii (do kanclerza Metternicha) i Rosji (do ambasadora w Konstan-

tynopolu – barona Grigorija Stroganowa) z prośbą o czynne wyrażenie poparcia 

dla nowej władzy w księstwach. Postulowano wyrwanie księstw ze stanu zależ-

ności lennej wobec Turcji i zastąpienie jej wspólnym rosyjsko-austriackim pro-

tektoratem
26

. Ostatecznie jednak z różnych powodów nie okazało się to możliwe 

i doprowadziło do nawiązania dość konkretnych rozmów pomiędzy Tudorem 

Vlădimirescu a Turkami o możliwym polubownym rozwiązaniu sporu, co z ko-

lei doprowadziło do zabójstwa Vlădimirescu przez Greków pod zarzutem zdrady. 

Generalizując, żądanie ewentualnej zmiany reżimu było uzasadniane pod-

ówczas przez Rumunów następująco: przede wszystkim żądano wypełnienia zo-

bowiązań przyjętych w kapitulacjach, które zdaniem bojarów zostały w dużym 

stopniu pogwałcone przez Turków. W przypadku Wołoszczyzny zwrócono 

przede wszystkim uwagę na faktyczne oderwanie twierdz w Brăile, Giurgiu  

i Turnu, obsadzenie ich załogą turecką oraz skolonizowanie żywiołem tureckim 

najbliższego otoczenia tych punktów umocnionych, które jako wyłączone spod 

zwierzchnictwa wołoskiego zostały przekształcone w raje zarządzane bezpo-

średnio przez Turków. O wiele większy zakres zażaleń został sformułowany  

w Mołdawii – tu przede wszystkim zwrócono uwagę na zamianę na reżim raji  

o wiele większych obszarów, oddanych do kolonizacji Tatarom, co z kolei do-

prowadziło do oderwania Basarabii od reszty Mołdawii w 1812 roku. Co więcej, 

w memoriale z 31 marca 1821 roku bojarzy mołdawscy domagali się także od-

rzucenia zależności części klasztorów rumuńskich od Greków i przekazywania 

                                                 
24  A. Iordache, A. Stan, op. cit., s. 12. 
25  M. Stroia, Românii, marile puteri şi sud-estul Europei (1800–1830), Bucureşti 2002, s. 196–197. 
26  Ten punkt, zwłaszcza ewentualne poddanie księstw Rosji, był nawet wówczas bardzo dysku-

syjny. 
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zysków z ich działalności na potrzeby obu księstw
27

. Występowały także i inne 

projekty, które można określić jako konkurencyjne bądź uzupełniające wobec 

powyżej zaprezentowanych. Np. jeden z projektów przygotowywanych w dia-

sporze rumuńskiej w 1821 roku zawierał projekt przyłączenia obu księstw do 

Rosji, miał on więc wydźwięk jednoznacznie antyturecki i antyfanariocki. Wy-

daje się jednak, że zgłaszanie tego typu projektów w 1821 roku było już moc-

nym anachronizmem, zwłaszcza iż z uwagi na powstanie greckie Turcy coraz 

podejrzliwiej zaczęli przyglądać się fanariotom
28

. 

Ostatecznie po zakończeniu działań powstańczych przynajmniej jeden z po-

stulatów został spełniony – ten mówiący o wprowadzeniu na tron lokalnej ary-

stokracji, niemniej jednak warto zauważyć, że w ówczesnej sytuacji – powstania 

w Grecji – dalsze utrzymywanie władców pochodzenia greckiego nad Dunajem 

nie było dla Turcji bezpieczne. Do tych ustaleń doszło na konferencji w Stambu-

le. W interesie księstw rumuńskich głos zabrała także i Rosja, z tego też powodu 

Turcy ostatecznie zdecydowali się na przywrócenie w 1822 roku na ziemiach 

rumuńskich hospodarów rodzimych. Pierwszą parą zostali Ioan Sturdza w Moł-

dawii (1822–1828) oraz Grigore Ghica (1822–1828). Były to ustalenia prowizo-

ryczne, które wkrótce, w 1826 roku, przybrały formę potwierdzoną na arenie 

międzynarodowej poprzez konwencję akermańską (7 października 1826 r.)
29

. 

Zakładała ona (w tym punkcie potwierdzała ustalenia z 1802 r.) wybór hospoda-

rów na kadencję 7-letnią, tym razem już z grona lokalnych bojarów, ponadto 

kandydaci mieli być zatwierdzani zarówno przez Turcję, jak i Rosję. Uchwalono 

liberalizację handlu, co dla bojarów było szczególnie istotne, wraz ze wzrostem 

zapotrzebowania na produkty rolnicze z obu księstw; utrzymano także obciąże-

nia na rzecz Porty Otomańskiej; wspomniano o konieczności powołania komisji 

mającej przygotować dalsze reformy – w tym nadanie Regulaminu Organiczne-

go. Ważnym elementem było przekazanie kontroli nad portami wołoskimi 

(Giurgiu, Brăila i Turnu) z rąk tureckich – Wołochom. Zawarcie wspomnianej 

konwencji było bardzo wygodne dla Rosji, która, właściwie nic nie ryzykując, 

otrzymała bardzo wygodny instrument pozwalający jej na interwencję w sprawy 

księstw naddunajskich, z czego już wkrótce miała skwapliwie skorzystać. 

Turcja ze swej strony również poszukiwała pretekstu do naruszenia konwen-

cji, co w połączeniu z sukcesami rosyjskimi w wojnie z Persją doprowadziło do 

                                                 
27  A. Iordache, A. Stan, op. cit., s. 20. 
28  A. Iordache, Principatele române în epoca moderna, Bucureşti 1996, s. 17. 
29  Ustalenia konwencji akermańskiej były w pewnym stopniu antycypowane przez uprzednie projek-

ty zgłaszane przez grupę tzw. narodową (partię narodową), która jednoznaczniej opowiadała się 

za zniesieniem zależności od Turcji. Oczywiście w tym względzie liczono wyraźnie na pomoc ze 

strony Rosji. W memoriale wskazywano na złe skutki rządów greckich nad Multanami, przede 

wszystkim na pozbawienie księstw regularnej armii, mianowanie przedstawicieli w Konstantyno-

polu jedynie z szeregu Greków. Fanarioci w końcu mieli nie reagować na istotne nadużycia ze 

strony tureckiej, a mianowicie wspomniane już przekroczenie Dunaju i zajęcie przez nich, nie-

zgodnie zresztą z umowami, trzech twierdz – Brăiły, Giurgiu i Turnu Severin. Ibidem, s. 18. 
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wybuchu kolejnego konfliktu rosyjsko-tureckiego. Klęska Otomanów w kolej-

nym starciu z carską Rosją doprowadziła do przyspieszenia przemian na terenie 

księstw rumuńskich oraz likwidacji jakiegokolwiek wpływu poza nominalnym 

Turcji na to, co się działo w Bukareszcie i Jassach. Od traktatu adrianopolskiego 

pierwsze skrzypce w tym rejonie zaczęła grać Rosja. Nowe ustalenia poza oku-

pacją rosyjską przewidywały: przyznanie autonomii obu księstwom, powtórzono 

postulat zwrotu portów Wołochom, granica pomiędzy Imperium Otomańskim  

a ziemiami rumuńskimi miała przebiegać na Dunaju. Przewidywano także do-

żywotnie mianowanie hospodarów, pozbawienie Osmanów monopolu handlo-

wego i zdjęcie z księstw obowiązku zaopatrywania Konstantynopola w żyw-

ność, co otworzyło przed handlem nowe możliwości. Utrzymano obowiązek 

przesyłania trybutu do Imperium Osmańskiego, niemniej miał on raczej wymiar 

symboliczny, podkreślający nominalną zależność od sułtana, choć oczywiście 

bardziej realna była zależność od cara rosyjskiego. Pozostawiono także Turcji 

możliwość interwencji zbrojnej w księstwach, z której zresztą skorzystała  

w trakcie Wiosny Ludów w 1848 roku.  

Plany zmiany sytuacji na ziemiach księstw rumuńskich obejmowały, co zro-

zumiałe, także i postulaty organizacji nowoczesnej jak na owe czasy armii  

w księstwach, albowiem dotąd siła zbrojna tych państw składała się z doraźnie 

powoływanych pod broń pandurów, ewentualnie innych jednostek obrony tery-

torialnej, niebędących jednak w stanie w dłuższym okresie prowadzić wojny, 

czego dowiodła – pomimo pewnych sukcesów – sytuacja w roku 1821. Pomysły 

powołania stałej armii w księstwach rumuńskich zgłaszano w okresie 1822–

1830 wielokrotnie, z reguły przewidywano wystawienie około 5000 żołnierzy  

w Mołdawii i dwukrotnie liczniejszych sił zbrojnych w Wołoszczyźnie
30

. Nieste-

ty jednak za każdym razem projekty te spotykały się z niechęcią ze strony turec-

kiej i w związku z tym nie wprowadzano ich w życie. Nowoczesna armia 

księstw powstała dopiero w warunkach funkcjonowania w ramach reżimu Regu-

laminu Organicznego, a więc już poza cezurą czasową niniejszego opracowania. 

Pomimo formalnie obowiązującego stosunku lennego wobec Turcji, coraz 

więcej do powiedzenia w sprawach księstw zaczęli mieć Rosjanie, którzy starali 

się torpedować wszelkie pomysły zwiększenia stopnia autonomii ziem rumuń-

skich, zwłaszcza zaś tych, które nie były z nimi konsultowane. Pokazuje to także 

znaczne osłabienie zwierzchności strony tureckiej wobec de nomine terenów za-

leżnych od Porty, która nie mogła w sposób autonomiczny decydować o losach 

terytorium, nad którym sprawowała suwerenność. Bojarzy księstw już wówczas 

orientowali się, czym może skutkować występowanie do Rosji o pośrednictwo  

w stosunkach z Turcją, i starali się tego uniknąć za wszelką cenę, co z kolei po-

wodowało nieprzychylne reakcje Petersburga świadomego możliwości poten-

cjalnego osłabienia kontroli nad księstwami
31

. Co więcej, strona rosyjska wspie-

                                                 
30  Istoria militara a poporului Român, t. 4, Bucureşti 1987, s. 192. 
31  A. Iordache, Principatele…, s. 24. 
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rała nawet żądania Turków przyjęcia z powrotem na terytorium księstw osób 

uwikłanych dotąd w aktywne wspieranie strony tureckiej, którzy opuścili księ-

stwa w trakcie rewolucji Tudora Vladimirescu; z drugiej jednak strony Rosja-

nom zależało także na powrocie dysydentów antytureckich, co miało spowodo-

wać równowagę wpływów obu krajów na terenach księstw i zapewnić im 

względną stabilność polityczną. Miało do tego doprowadzić także i wycofanie 

okupacyjnych jednostek tureckich rozmieszczonych po powstaniu, zwłaszcza na 

terenie Wołoszczyzny. 

Podejrzliwość rosyjska była, jak już wspomniano, efektem porozumiewania 

się bojarów z Turkami, ale także i efektem sposobu, w jaki Otomanowie zdecy-

dowali się na rozwiązanie sprawy powstania z 1821 roku. Nie chodziło tu oczy-

wiści o sam fakt interwencji, zgodnej przecież z ideałami Świętego Przymierza, 

choć oczywiście musimy pamiętać, że walka z Grekami wspieranymi nieoficjal-

nie przez Rosjan z pewnością nie znajdowała pełnego uznania nad Newą. Bar-

dziej niepokojącą dla Rosjan była okoliczność podjęcia interwencji za Dunajem 

przez Turków bez konsultacji z Rosją, czyli de facto próba egzekwowania 

swych praw zwierzchnich. Warto jednak nadmienić, że Turcja zdecydowała się 

na interwencję na Wołoszczyźnie dopiero po uzyskaniu korzystnej opinii reszty 

mocarstw europejskich zgromadzonych na konferencji Świętego Przymierza  

w Laibach (Lubljanie), zwłaszcza iż współgrało to z antyrewolucyjnym manife-

stem Rosji, Austrii i Prus, a także oficjalnym potępieniem akcji Ypsilanitego  

w księstwach, wyrażonym na kongresie przez cara Aleksandra I. W tym wypad-

ku, choć oczywiście samodzielna interwencja Porty w księstwach nie odpowia-

dała z różnych względów Rosji, car Aleksander nie mógł zawetować działań tu-

reckich z uwagi na to, iż w na konferencji Świętego Przymierza sam ostro kry-

tykował wszelkie ruchy rewolucyjne, a Porta Otomańska na dodatek tym razem 

starała się dopełnić wszelkich formalności, przewidzianych choćby przez traktat 

bukareszteński, związanych z wkroczeniem wojsk do księstw, samo zaś wkro-

czenie wojsk zostało zapowiedziane specjalnym firmanem sułtańskim z 21 maja 

1821 roku. Niemniej Rosja próbowała zapobiec interwencji tureckiej – oficjalnie 

z powodu deklarowanej możności skłonienia greckiego przywódcy do wycofa-

nia się z księstw, przez co stan wyjątkowy na tych terenach miał wygasnąć,  

a wraz z nim potrzeba obecności tureckiej za Dunajem. Nieoczekiwanie sprawa 

obecności tureckiej w księstwach została umiędzynarodowiona, ponieważ Ro-

sjan wsparli Prusacy (28 sierpnia 1821) oraz Austriacy (24 stycznia 1822), któ-

rzy żądali przywrócenia status quo ante poprzez wybór kolejnych hospodarów  

w księstwach, uspokojenie sytuacji i w końcu wycofanie się Turków z księstw
32

. 

Co zrozumiałe, strona turecka również prowadziła ofensywę dyplomatyczną, 

poszukując sojuszników dla własnego stanowiska oraz uzasadniając swoją akcję 

obawami o to, że prawdopodobnie sytuację w księstwach mogłaby wykorzystać 

                                                 
32  J. Demel, Historia Rumunii, s. 257. 
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Rosja. Już we wrześniu 1821 roku strona turecka deklarowała gotowość wyco-

fania się, ale pod warunkiem uzyskania gwarancji ze strony Wielkiej Brytanii  

i Prus, że Rosjanie nie wykorzystają sytuacji i nie wprowadzą swych wojsk  

w miejsce armii tureckiej
33

. Oba mocarstwa oczywiście nie były w stanie dać ta-

kiej gwarancji. 

Turcja starała się wykorzystać obecność swoich wojsk na terenie księstw do 

zwiększenia stopnia podległości tych ziem Konstantynopolowi. Jednym z ele-

mentów takich działań była próba ograniczenia prawa państw ościennych do po-

siadania reprezentacji konsularnej na terytorium księstw jedynie do miast sto-

łecznych, czyli Jassów i Bukaresztu, nie zgadzając się na utrzymywanie takich 

przyczółków w innych miastach. Ponadto kolejnym ograniczeniem był warunek 

mianowania konsulów jedynie spośród obywateli państwa wysyłającego. W spo-

sób szczególny uderzało to w Greków, stosunkowo często uprzednio używanych 

w funkcjach konsularnych. Miało to także służyć niejako zabezpieczeniu prawi-

dłowej funkcji konsulatów, czyli ograniczenia ich działalności jedynie do ochro-

ny interesów własnych obywateli, nie zaś do tworzenia centrów opozycji antyo-

tomańskiej. Wspomniane ograniczenie zostało wprowadzone na żądanie hospo-

darów obawiających się zbytniego wzrostu znaczenia konsulów, a raczej wice-

konsulów rozmieszczonych w poszczególnych miastach. Szczególnie skierowa-

ne było to przeciw Austrii mającej najszerszą siatkę przedstawicielstw i wyko-

rzystującej ją często niezgodnie z przeznaczeniem – do wspierania opozycji. 

Znamiennym przykładem takiego wpływu ze strony rosyjskiej była sytuacja po-

przedzająca akcję Al. Ypsilantiego w Mołdawii w 1821 roku, gdzie główne nici 

spisku zbiegały się w konsulacie rosyjskim w Jassach przy aktywnym współ-

udziale tłumacza tegoż konsulatu Leventisa
34

. Rosjanie przekształcili zresztą 

swoje konsulaty w Bukareszcie i Jassach w skuteczne instrumenty służące do 

sprawowania kontroli, nadzoru i interwencji w sprawy wewnętrzne księstw. 

Konsulowie rosyjscy wielokrotnie przekraczali swoje uprawnienia w celu wy-

warcia bardziej zdecydowanego wpływu na politykę księstw rumuńskich. Co 

istotne, każdy krok poczyniony przez Rosjan spotykał się z naśladownictwem ze 

strony Austriaków
35

. 

Wspomniane kroki podjęte przez Turków, choć niewątpliwie zgodne z pra-

wem międzynarodowym, spotkały się z ostrą, choć stosunkowo spóźnioną, reak-

cją Petersburga
36

. Na kolejnym kongresie Świętego Przymierza w Weronie (gru-

dzień 1822) Rosja zaczęła się domagać likwidacji okupacji tureckiej w księ-

stwach. Rosjanie prosili także o współudział w interwencji dyplomatycznej tak-

że Austriaków i Brytyjczyków tak, by Porta zgodziła się na restaurację rządów 

                                                 
33  A. Iordache, Principatele…, s. 27. 
34  M. Willaume, Mołdawia i Wołoszczyzna po kongresie wiedeńskim (1815–1831), „Annales 

Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio F, vol. LIV/LV, 1999/2000, s. 50. 
35  E. Cosma, op. cit., s. 193. 
36  M. Willaume, op. cit., s. 51. 
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hospodarów wybieranych z bojarów lokalnych. Pomimo mediacji wspomnia-

nych państw, Turcy początkowo opierali się sugestiom rosyjskim, oficjalnie  

z powodu nieutrzymywania w danej chwili stosunków dyplomatycznych pomię-

dzy obydwoma krajami. Rosja starała się wykorzystać tę okoliczność, warunku-

jąc zgodę na ponowne nawiązanie kontaktów ewakuacją wojsk otomańskich  

z księstw. Zgodnie z opinią barona Bois le Comte księstwa spełniały dla Rosji 

zbyt istotną rolę, nawet przed konwencją akermańską, by można było ignorować 

zbyt aktywną obecność Turków grożącą rosyjskim interesom. Księstwa były 

istotne – w czasie pokoju jako przyczółek dla rosyjskich wpływów na chrześci-

jańskich terenach Imperium Otomańskiego; w czasie wojny – jako ewentualna 

baza zaopatrzeniowa dla wojsk rosyjskich maszerujących w kierunku Dunaju; 

także jako baza rekrutacyjna dla oddziałów ochotniczych niemal tradycyjnie 

wspierających Rosjan przeciw Turkom (w tym charakterze walczył także w ar-

mii rosyjskiej w 1812 roku Tudor Vladimirescu). 

Rosjanie wywierali stały nacisk na Turków w kwestii wycofania wojsk,  

w końcu udało się wraz z przedstawicielami Wielkiej Brytanii i Austrii skłonić 

Turków do wycofania części wojsk w listopadzie 1824 roku, zwłaszcza iż sytu-

acja w Grecji zaczęła stawać się dla Turków coraz trudniejsza, co oczywiście 

uelastyczniło stanowisko wobec Mołdawii i Wołoszczyzny. Niemniej jednak 

Turcy starali się przedłużyć maksymalnie swoją obecność w księstwach, szer-

mując argumentem o integralności terytorium własnego państwa. Parząc przez 

pryzmat wspomnianej sytuacji w Grecji, w końcu Porta ugięła się, zwłaszcza iż 

Austria zaczęła otwarcie podzielać stanowisko rosyjskie co do możliwości 

ewentualnej interwencji na obszarze księstw. Do tego dołączyli się Brytyjczycy 

obawiający się wybuchu kolejnej wojny turecko-rosyjskiej, mogącej oczywiście 

poskutkować osłabieniem pozycji tureckiej wobec Rosji, która zagroziłaby rów-

nowadze sił na Bałkanach, co z kolei mogłoby zantagonizować Austrię. Pozosta-

łe wojska otomańskie pozostawały na terenie księstw jeszcze wiosną 1826 roku. 

Pomimo stałej obecności otomańskiej w księstwach kwestia restauracji rzą-

dów krajowych ciągle nabierała na znaczeniu. Jak już wspomniano, bojarzy ru-

muńscy z reguły dobrze orientujący się w aktualnych prądach w polityce mię-

dzynarodowej w 1822 roku, przy okazji pobytu w stolicy tureckiej, wystosowali 

memoriał do Porty, w którym domagali się powołania hospodarów spośród lo-

kalnych bojarów, odrodzenia armii narodowej, odnowienia prawa reprezentacji 

własnych interesów u Porty za pośrednictwem specjalnych urzędników (capu-

cheaie), zakazu nabywania ziemi przez Turków, ponadto zażądano przekazania 

zamkniętych klasztorów prawosławnych pod kuratelę urzędników państwowych, 

tak aby dochody z nich zasilały skarb księstw, a nie potrzeby Kościoła greckie-

go
37

. Podobne żądania zgłoszono co do mianowania reprezentantów księstw 

przy lokalnych władzach tureckich, także zapowiedziano walkę o „rumunizację” 

                                                 
37  J. Demel, Historia Rumunii, s. 258. 
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hierarchii cerkiewnej. Rozpoczęcie rozmów w Konstantynopolu przez część bo-

jarów spotkało się z niezadowoleniem tej części opozycji rumuńskiej, która 

przebywała na emigracji, np. w Braszowie. Podnoszono, że warunkiem sine qua 

non rozpoczęcia rozmów powinno być wycofanie armii okupacyjnej z księstw, 

ewentualnie dopuszczenie do rozmów także i przedstawicieli Rosji, co miało 

uniemożliwić zbytnie wykorzystanie przez Turków sytuacji dominacji w księ-

stwach
38

. 

Strona rosyjska, po chwilowym impasie, już w roku 1822 rozpoczęła ofen-

sywę dyplomatyczną mającą na celu, jak już wspomniano – primo zmuszenie 

Turków do wycofania się z księstw, secundo niedopuszczenie do sytuacji, w któ-

rej sprawy Mołdawii i Wołoszczyzny byłyby rozpatrywane jedynie przez jedno 

państwo (Turcję). Zostało to zawarte w specjalnym porozumieniu pomiędzy 

Alopensem – pełnomocnikiem Rosji, a Bernstaffem – pełnomocnikiem Prus. 

Stanowisko przestawiane wówczas przez stronę rosyjską możemy określić jako 

mało radykalne, nawet wręcz zachowawcze, co może wskazywać na to, iż Ro-

sjanom przede wszystkim chodziło o wycofanie Turków z księstw, na drugim 

zaś miejscu stawiano ewentualny stan stosunków po samym fakcie wycofania. 

Rosjanie bowiem zasugerowali konieczność powołania w okresie tymczasowym 

zarządów obu księstw z kajmakanami greckimi, którzy mieli zarządzać księ-

stwami do czasu uspokojenia sytuacji i powołania właściwych władz. De facto 

oznaczało to powrót do poprzedniej sytuacji sprzed 1821 roku. 

Strona turecka jednak, zapewne pod wpływem wydarzeń w Grecji, nie po-

dzielała stanowiska rosyjskiego, z tego też powodu 21 czerwca 1822 roku sułtan 

Mahmud II mianował hospodarami: Wołoszczyzny – Grzegorza Dymitra Ghikę 

[Grigore Ghica]; Mołdawii – Jana VIII Sturdzę, jednocześnie jednak określając 

księstwa jako własne państwa dziedziczne. Było to istotne oświadczenie, podno-

szące autorytet nowych hospodarów. Co więcej, w czerwcu 1822 roku rząd tu-

recki zakazał swoim urzędnikom pozostającym w twierdzach na granicy dunaj-

skiej bezpośredniej interwencji w sprawy księstw. 

Rozpoczynając swe panowanie, Grigore Ghica, nie mając większych możli-

wości działania na arenie międzynarodowej, skupił się na działaniu na arenie 

wewnętrznej. Przede wszystkim – wyczuwając koniunkturę międzynarodową – 

zdecydował się na walkę z wpływami greckimi w cerkwi rumuńskich księstw. 

Udało się mu to osiągnąć jeszcze w 1822 roku – kiedy to pozbył się z Wołosz-

czyzny hierarchów pochodzenia greckiego. Rosjanie niezadowoleni z tego, że 

Porta samodzielnie stara się rozwiązać sprawy księstw, ciągle wywierali nacisk 

na Turcję w celu uzyskania możliwości bezpośredniego wpływu na to, co się 

działo nad Dunajem. Ostatecznie udało się im to osiągnąć na drodze pokojowej 

poprzez doprowadzenie do zawarcia konwencji akermańskiej (25 września 

1826), odnoszącej się m.in. i do traktatu bukareszteńskiego z 1812 roku. Obie 

                                                 
38  Ibidem. 
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układające się strony zdecydowały się na respektowanie ustaleń wcześniejszych, 

także i tych z 1802 roku dotyczących nominacji nowych hospodarów. Obaj ho-

spodarowie mieli odtąd/znowu być wybierani przez lokalne zgromadzenia (dy-

wany), zgodnie z dawnym obyczajem. Następnie wola dywanów miała być za-

komunikowana Porcie, która mogła, bądź nie, udzielić inwestytury zapropono-

wanemu kandydatowi. W przypadku braku zgody na kandydata dywanu Porta  

w porozumieniu z Petersburgiem miała desygnować swojego kandydata na sta-

nowisko szefa państwa. Kadencję hospodara ustalono na 7 lat, natomiast ograni-

czono możliwość skrócenia kadencji jedynie do wypadku, w którym hospodar 

zostałby odwołany zarówno za zgodą Rosji, jak i Porty Otomańskiej
39

. Była to 

jawna modernizacja dotychczasowego położenia księstw rumuńskich oraz forma 

potwierdzenia ich autonomii wewnętrznej. Co więcej, w Akermanie Turcja zo-

bowiązała się do zwrotu terenów przyłączonych do okręgów wojskowych Giur-

giu, Brăila i Turnu, co zostało uznane za pierwszy krok w kierunku restytucji 

tych miast księstwom rumuńskim i delimitacji granicy z Turcją na Dunaju.  

W ówczesnej sytuacji istotne było także określenie maksymalnej wysokości try-

butu na sumę ustaloną w 1802 roku, oraz zawieszenie jego wpłat na dwa lata
40

. 

Konwencję akermańską traktuje się powszechnie jako sukces strony rosyjskiej, 

z uwagi na ograniczenie możliwości wpływu na sytuację w księstwach przez Turcję, 

która odtąd najważniejsze posunięcia powinna konsultować z Rosją, przez co zyska-

ła ona kolejną potencjalną możliwość interwencji w księstwach. Podstawowym zaś 

zadaniem dla obu hospodarów stojących na czele księstw było potwierdzenie realne 

autonomicznego statusu księstw w stosunkach z Portą Otomańską. 

Rosja jeszcze przed Akermanem zaczęła skrzętnie wykorzystywać nowe moż-

liwości, jakie dał jej koniec rządów fanariockich w księstwach. Odtąd w oficjalnej 

korespondencji dyplomatycznej ponownie traktowano Mołdawię i Wołoszczyznę 

jako autonomiczne kraje, połączone z Turcją stosunkami lennymi, nie zaś będące 

bezpośrednią częścią Imperium Osmanów. Niemniej musimy pamiętać, że przy-

najmniej do 1826 roku możliwości działania hospodarów były poważnie ograniczo-

ne, gdyż musieli się oni liczyć z obecnością na ich terenie armii okupacyjnej, mają-

cej zarówno uprawnienia polityczne, jak i ekonomiczne, mieszkańcy księstw musie-

li bowiem łożyć na utrzymanie wojsk tureckich stacjonujących na ich terenie. Jak 

już wspomniano, Rosjanie, a zapewne i mieszkańcy księstw, wielokrotnie upominali 

się o ewakuację wojsk obcych, która jednak przebiegała stopniowo i powoli. Po-

ważna zmiana nastąpiła dopiero w październiku 1825 roku, kiedy to Turcy wycofali 

dowódców z tytułem aga, a na ich miejsce skierowali do dowodzenia niższych ran-

gą dostojników, którzy czasowo zostali podporządkowani hospodarom. 

Rosja odgrywała dwojaką rolę w sprawach księstw, cały czas traktując je je-

dynie jako element własnej rozgrywki dyplomatycznej z Turcją. Powstanie 

greckie, które niewątpliwie ułatwiło działania tzw. partii narodowej w księ-

                                                 
39  M. Stroia, op. cit., s. 219. 
40  Ibidem, s. 220. 
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stwach, doprowadziło, jak już wspomniano, do podważenia zaufania Turków do 

Greków, spowodowało równocześnie wzrost sentymentów rosyjskich wobec 

Grecji, co z kolei utrudniało rozprawę z dziedzictwem Fanaru w księstwach. 

Przykładem tego była np. sprawa ze stałą reprezentacją księstw przy Porcie, któ-

rą tradycyjnie wykonywali Grecy, gdy Gr. Ghica chciał pozbawić ich tego 

przywileju i wysłać do Konstantynopola swego syna – nie udało się to wskutek 

protestu Rosji, zdającej sobie sprawę, że przy pomocy Fanariotów łatwiej będzie 

utrzymywać kontrolę nad sprawami księstw, zwłaszcza mając na uwadze działa-

nia bojarów z początku trzeciej dekady XIX wieku, gdy dość skutecznie udało 

się im porozumieć z Portą i sułtanem bez pośrednictwa Rosji. 

Osłabienie zależności od Turcji oznaczało także konieczność bardziej uważ-

nego przyjrzenia się kwestii ochrony własnych granic, zarówno na odcinku tu-

reckim, o czym już uprzednio wspomniano, ale także i na odcinku austriackim, 

gdyż Wiedeń chciał przy tej okazji dokonać korzystnych dla siebie z punktu go-

spodarki drzewnej przesunięć granicy w Siedmiogrodzie. 

W wyniku czasowego osłabienia pozycji rosyjskiej na początku lat dwudzie-

stych XIX wieku ponownie księstwami rumuńskimi czynnie zainteresowała się Au-

stria, w pewnym sensie odsunięta od tego terytorium po belgradzkiej umowie poko-

jowej z Turcją z roku 1739. Przeczuwając czasową słabość Rosji, Austria próbowała 

interweniować, promując swego kandydata na tron wołoski – w osobie Barbu Văcă-

rescu, powszechnie uznawanego za bezwzględnie lojalnego wobec Austrii. Nie-

mniej jednak, pomimo początkowego nieporozumienia, hospodar Ghica dość często 

starał się korzystać ze wsparcia Habsburgów, widząc w nich wygodną możliwość 

balansu politycznego i poszerzenie możliwości wyboru w polityce zagranicznej. 

Nieco inaczej kwestia austriacka wyglądała w Mołdawii. Tutaj konsul au-

striacki Lippa, reprezentujący także interesy Wielkiej Brytanii i Rosji, starał się 

wywierać istotny wpływ na hospodara Sturdzę. Niemniej jednak z uwagi na bli-

skość geograficzną i zgłaszane, co prawda w sposób zawoalowany, żądania teryto-

rialne, ewentualnie otwarte wtrącanie się w wewnętrzne sprawy księstw, zarówno 

Rosja, jak i Austria nie były powszechnie darzone sympatią. W takim układzie te-

ren zaczęła zdobywać Francja, choć oczywiście z uwagi na ograniczenia geogra-

ficzne, można wtedy mówić o próbie ekspansji kulturalnej, bądź zadaniach, które 

dzisiaj określilibyśmy jako pozostające w ramach dyplomacji publicznej. 

Warto nadmienić, że po odniesieniu niewątpliwego sukcesu, jakim była re-

stauracja rządów narodowych, niektórzy bardziej śmiali politycy zaczęli doma-

gać się poczynienia następnego kroku, czyli otwartego zgłoszenia dążeń niepod-

ległościowych. Pierwszy taki projekt został zgłoszony w roku 1826, był on naj-

prawdopodobniej autorstwa Nicolae Rosetti-Rosnoveanu, który w specjalnym 

memoriale skierowanym do Rosji zasugerował możliwość przyznania księ-

stwom niepodległości w wyniku spodziewanej wojny z Turcją
41

. Co więcej,  

                                                 
41  Podobny projekt został zgłoszony także przez hrabiego Capodistrię, ówczesnego prezydenta Grecji 

(do 1831 r.). G. Bezviconi, Contribuţii la istoria relaţiilor romîno-ruse, Bucureşti 1962, s. 209. 
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w projekcie tym zakładano przynajmniej unię personalną pomiędzy obydwoma 

księstwami, które miały występować jako Konfederacja Dunajska, ewentualnie 

Królestwo Dacji
42

. Było to w pewnej formie wskrzeszenie dawnego projektu 

dackiego. Pomysł uzyskania pełnej niepodległości był oczywiście bardzo popu-

larny, od początku także i na Wołoszczyźnie, niemniej na jego realizację należa-

ło poczekać jeszcze 50 lat, został on zrealizowany w innych okolicznościach po-

litycznych i w innej sytuacji międzynarodowej. 

Koniec dotychczasowego, zresztą dość kruchego, układu politycznego  

i ustrojowego na ziemiach rumuńskich nastąpił w 1828 roku, wraz z wybuchem 

kolejnej wojny rosyjsko-tureckiej, po zakończeniu której zwierzchność osmań-

ska została w jeszcze większym stopniu osłabiona, natomiast stosunki polityczne 

w obu księstwach zaczęły być regulowane w sposób nowoczesny, na zasadzie 

quasi-konstytucyjnego Regulaminu Organicznego. 

Reasumując, sprawa księstw rumuńskich była stale obecna w polityce wiel-

kich mocarstw w kluczowym dla historii Europy okresie przełomu XVIII i XIX 

wieku. Co istotne, wówczas w wyniku decyzji czynników trzecich doszło do 

ukształtowania się części granic obowiązujących w regionie do dnia dzisiejsze-

go. Także należy pamiętać, że zarówno Bukowina, jak i Besarabia stanowią te-

reny, których powrotu do dzisiejszej Rumunii domagają się partie o charakterze 

narodowym. Również status Mołdawii jako niezależnego kraju jest w dniu dzi-

siejszym w pewnej mierze pokłosiem decyzji podjętych w 1812 roku; chodzi tu 

nie tylko o zagadnienia terytorialne, ale także na specyficzną wytworzoną na 

tym obszarze kulturę polityczną, która w dużej mierze odzwierciedla piętno wy-

ciśnięte tam przez prawie 200 lat podległości Rosji w jej różnych wcieleniach 

politycznych. Pokłosiem epoki kongresu wiedeńskiego było także doprowadze-

nie do rozpoczęcia epoki modernizacji ziem rumuńskich, co w końcu doprowa-

dziło do usunięcia rządów obcych nominatów – fanariotów, a także wprowadze-

nia w Mołdawii i na Wołoszczyźnie nowoczesnych, jak na owe czasy, rozwiązań 

politycznych dzięki Regulaminowi Organicznemu. 
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The influence of the Congress of Vienna on the situation in the 

Romanian Principalities before 1830 

Summary 

The Congress of Vienna, which proceeded between 1814 and 1815, also influenced, but mostly 

in an indirect way, the so called Romanian Principalities – Vallachia and Moldavia. In their case, 

the political change, which was on the move from the beginning of the 19th century, resulted also 

in a positive way in gaining some degrees of autonomy from their suzerain – the Ottomans. The 

most visible one was reinstating the right to have their own prince (hospodar), chosen from the 

Moldavian or Vallachian gentry, not sent from Istanbul, as it used to be the custom from the be-

ginning of the 18th century. The other results of the turbulent Napoleon era were border changes, 

which persist till nowadays. It is visible especially in the case of Moldavia, which lost Northern 

Bucovina to Austria and also the Eastern Moldavia (Bessarabia) to Russia. These changes were re-

sults of the wars lost with respective countries by Ottoman Turks, not by the Moldavians them-

selves. Finally, this transitional period ended in 1829/1830 with instating the Organic Law in Prin-

cipalities, which also marked the beginning of the modern era in their development. 

Keywords: Vallachia, Moldavia, the Congress of Vienna, Ottoman Turks. 
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Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

Organizacja Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej 

Brytanii 1944–1945 

Wraz z podpisaniem 6 kwietnia 1944 r. przez Edwarda Raczyńskiego  

i Alexandra Cadogana polsko-brytyjskiej umowy lotniczej, przed Polskimi Si-

łami Powietrznymi (dalej: PSP) pojawiły się nowe warunki i możliwości odno-

śnie do organizacji oraz operacyjnego użycia sił i środków we współpracy  

z Royal Air Force (dalej: RAF).  

Będące suwerenną częścią Polskich Sił Zbrojnych (dalej: PSZ), PSP miały się 

odtąd składać z kwatery głównej, odpowiednich kadr sztabowych, jednostek bo-

jowych różnych typów, nieoperacyjnych jednostek i służb wyszkoleniowych, za-

opatrzeniowych i łączności oraz wyszkolonych rezerw personelu dla wyżej wy-

mienionej kwatery głównej, sztabów i jednostek operacyjnych. Ponadto otrzymały 

prawo kompletowania wszystkich innych instytucji i elementów organizacyjnych 

potrzebnych do przyszłego rozwoju nowoczesnych sił powietrznych (art. 1). 

Podporządkowane operacyjnie brytyjskiemu dowództwu (art. 2) jednostki PSP 

uzyskały także gwarancję używania „w ten sam sposób jak jednostki RAF”, a więc 

pełnej równorzędności w dziedzinie praw, obowiązków i uzgodnień oraz wyposaże-

nia i wykorzystania pod dowództwem „wyłącznie” polskich oficerów. W miarę 

możliwości miały również tworzyć „polskie” grupy myśliwskie i bombowe (art. 3)
1
. 

Umowa ta dawała polskim naczelnym władzom wojskowym prawo do: 

— ustanowienia Dowództwa Sił Powietrznych, w miejsce dotychczasowego 

Inspektoratu Lotnictwa, 

— rozszerzenia kompetencji dowódczych tytułem tego, iż Dowódca Sił 

Powietrznych stał się najwyższym przełożonym dyscyplinarnym i zwierz- 

chnikiem personelu lotnictwa, 

                                                 
1  Tekst umowy – patrz: Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej (dalej: Polskie Siły 

Zbrojne…), t. 2: Kampanie na obczyźnie, cz. 2, Londyn 1975, s. 569–574; J.B. Cynk, Polskie 

Siły Powietrzne w wojnie, t. 2: 1943–1945, Gdańsk 2002, s. 720–724. 

http://dx.doi.org/10.16926/zh.2017.16.22
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— usankcjonowania wszystkich zmian organizacyjnych przeprowadzonych po 

5 sierpnia 1940 r. i zatwierdzonych przez Air Ministry, 

— przyjęcia takiej organizacji i etatów, które zaspokajałyby nie tylko potrzeby 

bieżące, ale i przygotowały lotnictwo do usamodzielnienia i utworzenia  

w przyszłości Ministerstwa Lotnictwa
2
.  

Tym samym, po raz pierwszy stworzone zostały realne przesłanki do rze-

czywistego usamodzielnienia PSP, które na podstawie dotychczas obowiązującej 

umowy były de facto ściśle podporządkowane organizacyjnie i operacyjnie do-

wództwu brytyjskiemu
3
. Powołanie autonomicznego Dowództwa i służb tech-

nicznych postrzegane było przez polskie naczelne władze wojskowe jako ele-

ment podkreślenia roli PSZ w koalicji antyhitlerowskiej, w sytuacji, gdy wojna 

wraz z otwarciem drugiego frontu miała wkroczyć w swą decydującą fazę. 

Przede wszystkim traktowane było jednak jako element przygotowań do przeba-

zowania PSP do kraju po zakończeniu wojny, ewentualnie wcześniej – tzn., gdy 

w związku z wybuchem powstania powszechnego pojawią się ku temu odpo-

wiednie warunki. 

Zapoczątkowanym tą umową zmianom towarzyszyła systematyczna rozbu-

dowa stanów osobowych PSP. O ile bowiem 1 grudnia 1943 r. wynosiły one  

11 638 osób, o tyle 12 lipca 1944 r. – 12 221, w tym 3893 personelu latającego, 

8308 personelu naziemnego oraz 20 na stażach w USAF
4
; a 1 listopada 1944 r. 

już 12 402 – w tym 2032 oficerów i 10 370 szeregowych. Personel latający sta-

nowiło przy tym 1245 oficerów i 2568 szeregowych, natomiast personel na-

ziemny 787 oficerów i 7802 szeregowych. W jednostkach bojowych służyło 

6924 żołnierzy, w służbach 701, w jednostkach szkolnych 3372, w lotnictwie 

transportowym 180, a w Dowództwie Sił Powietrznych, Bazie, Delegaturach, 

itp. – 1225
5
. 

Równo miesiąc później w PSP służyło 13 662 żołnierzy, w tym 1097 kobiet 

z Pomocniczej Lotniczej Służby Kobiet (dalej: PLSK)
6
. Natomiast 1 maja 1945 r. 

dysponowano już personelem złożonym z 14 351 osób – w tym: 2087 oficerów, 

10 662 podoficerów i szeregowych, 30 oficerów i 1107 ochotniczek z PLSK 

oraz 465 małoletnich (junaków)
7
. Aczkolwiek było to mniej niż we wrześniu 

                                                 
2  Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego (dalej: IPMS), Zespół akt Polskich Sił Po-

wietrznych (dalej: PSP), sygn. Lot.A.V.1/3/XVIIf. 
3  Na mocy umowy z 5 sierpnia 1940 r. organem dowódczym był Inspektorat PSP, którego kom-

petencje ograniczone zostały jednak wyłącznie do inspekcjonowania jednostek PSP, porozu-

miewania się z brytyjskim Ministerstwem Lotnictwa oraz utrzymywania łączności z kwaterami 

głównych dowództw RAF; Polskie Siły Zbrojne…, t. 2: Kampanie na obczyźnie, cz. 1, Londyn 

1959, s. 297–307; J.B. Cynk, Polskie Siły Powietrzne w wojnie…, s. 716–719. 
4  IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.1/3/XVIIe, Odpowiedź na kwestionariusz belgijskiego attaché lotni-

czego. 
5  IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.1/3/XVIIf. 
6  Polskie Siły Zbrojne…, s. 469. 
7  IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.1/4x, Stany liczebne Polskich Sił Powietrznych na obczyźnie.  
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1939 r.
8
, to jednak podkreślić należy, iż osiągnięto to dzięki wyjątkowo dużemu 

wysiłkowi organizacyjno-mobilizacyjnemu, zwłaszcza jeśli zważyć, że 1 paź-

dziernika 1940 r. było to ogółem zaledwie 8154 żołnierzy. 

Ogólny stan liczbowy personelu latającego wraz ze szkołami w chwili za-

kończenia wojny wynosił więc 3813 żołnierzy, czyli więcej jak we wrześniu 

1939 r., i to pomimo posiadania mniejszej liczby jednostek bojowych oraz samo-

lotów w pierwszej linii
9
, konieczności uzupełniania strat bojowych oraz rotacji 

załóg, które po wykonaniu tury bojowej odchodziły na odpoczynek. Rzeczywi-

sta liczba załóg we wszystkich dywizjonach była przy tym większa od etatowej 

(376 do 339). Należałoby to uznać za stan zadowalający, gdyby nie fakt, że 

nadwyżkę powyższą „wypracowało” wyłącznie lotnictwo myśliwskie, gdyż lot-

nictwo bombowe od 1942 r. odczuwało dotkliwy niedobór personelu wynikający 

z długiego cyklu szkoleniowego, braku dopływu odpowiednich kandydatów oraz 

wysokich strat bojowych. Wyjątkowo niekorzystnie kształtowały się również 

proporcje personelu naziemnego do latającego, wynoszące 30:1 wg etatu lub 

27:1 wg stanów rzeczywistych, czyli mniej więcej na poziomie z września 1939 r. 

Tymczasem w Luftwaffe na każdego członka personelu latającego przypadało 

78 żołnierzy obsługi naziemnej, a w RAF – od 104 do 124. Ten daleko niezado-

walający stan był przede wszystkim pochodną niewystarczających uzupełnień, 

niewydolnego systemu szkolenia oraz „jakości” materiału ludzkiego w stosunku 

do realnych potrzeb. W efekcie sprawne funkcjonowanie jednostek PSP było 

możliwe głównie dzięki oparciu ich o służby RAF-u. Aby dywizjony PSP mogły 

stanowić całkowicie samowystarczalny i bojowo w pełni samodzielny związek ope-

racyjny, stany liczbowe powinny osiągnąć poziom przynajmniej 22 800 ludzi
10

. 

Najbardziej palącym problem PSP były więc uzupełnienia, które po okresie 

intensywnych walk w latach 1940–1942 i związanych z tym wysokich stratach, 

w 1943 r. zamiast brakujących 10 tys. przyniosły zaledwie 2456 żołnierzy. Z po-

czątkiem 1944 r. sprawa ta stała się jeszcze bardziej nagląca w związku z żąda-

niami dowódcy Armii Krajowej wynikającymi z przygotowań do akcji „Burza”. 

Absolutnie minimalny poziom uzupełnień gwarantujących choćby po części wy-

równanie strat, zadośćuczynienie prośbom gen. Tadeusza „Bora” Komorowskiego 

oraz przygotowanie lotnictwa do wsparcia powstania powszechnego w kraju
11

 wy-

                                                 
8  Na dzień 1 marca 1939 r. w Lotnictwie Wojskowym służyło 11 702 oficerów, podoficerów zawo-

dowych i nadterminowych oraz szeregowców; E. Kozłowski, Wojsko Polskie 1936–1939. Próby 

modernizacji i rozbudowy, wyd. 2, Warszawa 1974, s. 357. W wyniku zarządzonej 23 marca i za-

kończonej 23 sierpnia 1939 r. mobilizacji, w jego szeregach znalazło się ok. 16 tys. żołnierzy, w tym 

1181 pilotów, 497 obserwatorów i 219 strzelców pokładowych; J.B. Cynk, op. cit., t. 1, s. 57. 
9  W chwili wybuchu wojny, w 4 eskadrach bombowych, 13 – liniowych, 15 – myśliwskich, 11 – 

towarzyszących i 12 kompaniach balonowych służyło ok. 1300 członków personelu latającego 

i 7200 naziemnego; E. Kozłowski, op. cit., s. 336–337; J.B. Cynk, op. cit., t. 1, s. 57. 
10  IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.1/4x, Stany liczebne Polskich Sił Powietrznych na obczyźnie. 
11  Wydział Studiów Operacyjnych Inspektoratu Lotnictwa zakładał zorganizowanie w tym celu 

„Samodzielnej Polskiej Grupy Lotniczej” składającej się z 9 dywizjonów myśliwskich i my-
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nosił wg szacunków Inspektoratu PSP 3900 żołnierzy. Tymczasem PSP otrzy-

mały zaledwie 1200, i to przeważnie ze starszych roczników z kategorią zdrowia 

„D”, a więc nadających się wyłącznie do służby pomocniczej. Sytuacji nie rato-

wała również grupa junaków, których praktycznie dyskwalifikował młody wiek, 

słaby rozwój fizyczny oraz niski poziom wykształcenia. Ponieważ ze strony 

wojska istniał wyraźny opór przed oddaniem młodych, zdrowych oraz wykształ-

conych żołnierzy, narodził się pomysł zaczerpnięcia uzupełnień spośród jeńców 

Polaków – byłych żołnierzy niemieckich sił zbrojnych. Początkowy sprzeciw 

Air Ministry – wynikający z obaw przed naruszeniem zasad tajemnicy służbo-

wej – ostatecznie udało się nieco złagodzić
12

, dzięki czemu rozpoczęto szkolenie 

525 byłych jeńców. Niestety, gdy w drugiej połowie 1944 r. Sztab Naczelnego 

Wodza (dalej: SNW) wyraził wreszcie zgodę na przyznanie niezbędnych uzu-

pełnień
13

, to z kolei Air Ministry odmówiło ich wcielenia, tłumacząc, że rozbu-

dowa brytyjskich sił powietrznych została zakończona, wobec czego likwidowa-

no szkolnictwo, przekazując nadwyżki personelu do marynarki wojennej i wojsk 

lądowych
14

. Pomimo to najpierw 6 lutego 1945 r. przyznano PSP jako uzupeł-

nienie kontyngent 700 szeregowych, spośród których 200 zamierzano przeszko-

lić na personel latający, a 4 kwietnia 1945 r. kolejnych 1000 szeregowych – 

przeznaczonych głównie na personel latający
15

. 

Stan organizacyjny i sprzętowy 

W porównaniu ze stanem z 1 stycznia 1944 r., kiedy to PSP posiadało  

14 dywizjonów z 244 samolotami, będąc tym samym w Royal Air Force czwartą 

                                                 
śliwsko-rozpoznawczych oraz 4 dywizjonów bombowych lekkich przeznaczonych do opero-

wania z lotnisk krajowych oraz 2 dywizjonów bombowych ciężkich działających z baz poza 

krajem; IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.11/1b, Lotnicze warunki wsparcia powstania, L.dz. 

70/Stud./Op./Tjn./44 z lutego 1944 r. 
12  Utrzymany został jedynie zakaz szkolenia w dziale łączności oraz jako personelu latającego. 
13  Dotyczyło to zgody na przejęcie od armii 6 tys. szeregowych byłych jeńców niemieckich pol-

skiego pochodzenia (siłą wcielonych do Wehrmachtu), byłych jeńców polskich uwolnionych  

z obozów we Francji i Belgii, przesuniętych na tzw. status cywilny, pracowników przymuso-

wych z organizacji Todta oraz innych Polaków znajdujących się na terenie Francji i Belgii. 

Spośród nich 500 zamierzano wyszkolić na personel latający, a pozostałych na naziemny w 19 

specjalnościach. W związku z tym, że polskie ośrodki szkoleniowe mogły przyjąć maks. 1960 

spośród nich, zwrócono się do Air Ministry z zapytaniem, czy nie przyjęłoby 4040 osób na 

przeszkolenie w brytyjskich ośrodkach, ewentualnie zgodziło się na utworzenie Polskiego Cen-

trum Wyszkolenia Technicznego, oddelegowując do niego pewną ilość swych instruktorów; 

IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.1/3/XXe, Pismo Dowództwa PSP do Air Ministry, L.dz. 2294/tjn/ 

Org/44 z 22 września 1944 r. 
14  IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.1/4x, Stany liczebne Polskich Sił Powietrznych na obczyźnie. 
15  IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.1/3/XXf, Dowództwo SP do komendanta Bazy SP w Blackpool, 

L.dz. 52/tjn/PZ/45 z 25 kwietnia 1945 r. 
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siłą po lotnictwie brytyjskim, kanadyjskim (35 dywizjonów z 556 maszynami) 

oraz australijskim (15 dywizjonów z 224 maszynami), a m.in. przed nowoze-

landzkim (10 dywizjonów ze 172 maszynami) i czechosłowackim (4 dywizjony 

z 70 maszynami)
16

, w drugiej połowie 1944 r. nie zaszły większe zmiany. 

Na dzień 1 sierpnia 1944 r. w skład PSP w dalszym ciągu wchodziło 7 dywi-

zjonów myśliwskich dziennych – 302. „Poznański”, 303. „Warszawski im. Ta-

deusza Kościuszki”, 306. „Toruński”, 308. „Krakowski”, 315. „Dębliński”, 316. 

„Warszawski” i 317. „Wileński”; 1 dywizjon myśliwski nocny – 307. „Lwow-

ski”; 2 dywizjony bombowe – 300. „Ziemi Mazowieckiej” i 305. „Ziemi Wiel-

kopolskiej”; 1 dywizjon obrony wybrzeża – 304. „Ziemi Śląskiej”, 2 dywizjony 

myśliwsko-rozpoznawcze: 309. „Ziemi Czerwieńskiej” i 318. „Gdański”,  

1 eskadra specjalnego przeznaczenia – 1586., oraz 1 eskadra balonowa
17

.  

Dywizjony myśliwskie podlegały w tym czasie następującym związkom tak-

tycznym: 302, 308 i 317 wchodziły w skład 131. Polskiego Skrzydła Myśliw-

skiego 84. Grupy Myśliwskiej – przynależąc operacyjnie do Second Tactical Air 

Force (2. TAF); 306 i 315 wraz z brytyjskim 129 tworzyły 133. Polskie Skrzydło 

Myśliwskie – przynależne od drugiej dekady lipca 1944 r. do Air Defence of 

Great Britain (ADGB)
18

; natomiast 303 i 316 tworzyły 3. Polskie Skrzydło My-

śliwskie – także w ramach ADGB. Do października 1944 r. ADGB podlegały 

również dywizjony 307 i 309, po czym przeszły do Fighter Command. Nato-

miast dywizjon 318 podlegał 1. TAF Lotnictwa Środkowego Wschodu i Basenu 

Morza Śródziemnego (MAAF)
19

. 

131. Polskie Skrzydło Myśliwskie 

do 30 kwietnia 1945 r. – dywizjony 302, 308 i 317 

od 30 kwietnia 1945 r. – dywizjony 302, 308 i 317 oraz holenderski 322  

i belgijski 349 

                                                 
16  Pozostałe „kontyngenty narodowe” w RAF to: Rodezja (3 dywizjony z 52 samolotami), Holan-

dia (2 dywizjony z 34 samolotami) oraz Norwegia, Belgia i Francja, posiadające po 1 dywizjo-

nie z 18 samolotami; IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.1/4x, Siły lotnicze państw sprzymierzonych na 

dzień 1.01.1944 r., Oddział Operacyjny NW, Wydział Lotniczy, L.dz. 134/Op/lot. z 19 stycznia 

1944 r.  
17  IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.1/3/XVIIe, Odpowiedź na kwestionariusz belgijskiego attaché woj-

skowego. Najwyraźniej jednak Wydział Studiów Operacyjnych Dowództwa Sił Powietrznych 

postanowił po części potraktować swą odpowiedź jako materiał propagandowy, albowiem ani 

słowem nie wspomniał o brytyjskich eskadrach w dywizjonach 300 i 305 oraz wymienił jeden 

dywizjon transportowy. Tymczasem posiadał on tylko 12 załóg i nadal oficjalnie był 1586. 

Eskadrą do Zadań Specjalnych w brytyjskim 138. Dywizjonie. 
18  Do 7 lipca 1944 r. skrzydło to było również podporządkowane operacyjnie 2 TAF. 
19  131. i 133. Polskie Skrzydła Myśliwskie (dalej: PSM) powstały 4 października 1943 r. w wyni-

ku przekształcenia z (odpowiednio) 1. PSM i 2. PSM. Dla przypomnienia, 1. PSM powstało  

15 kwietnia 1941 r., 2. PSM – 18 sierpnia 1941 r., a 3. PSM – 29 czerwca 1943 r.; IPMS, PSP, 

sygn. Lot.A.V.1/3/VIIIe; IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.44/2h, Wykaz polskich instytucji central-

nych i jednostek lotnictwa, L.dz. 115/Tjn/44.  
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133. Polskie Skrzydło Myśliwskie  

do 24 października 1944 r. – dywizjony 306, 315 i 129 Sqdn 

24–30 października 1944 r. – dywizjony 306, 315, 316 i 129 Sqdn 

30 października – 11 grudnia 1944 r. – dywizjony 306, 316 i 129 Sqdn 

11 grudnia 1944 r. – 30 stycznia 1945 r. – dywizjony 306, 309, 316 

od 30 stycznia 1945 r. – dywizjony 306, 309, 315 

3. Polskie Skrzydło Myśliwskie 

do 24 października 1944 r.– dywizjony 303, 316 

24–30 października 1944 r. – dywizjon 303 

30 października 1944 r. – 30 stycznia 1945 r. – dywizjony 303, 315 

30 stycznia – 9 marca 1945 r. – dywizjon 303 

od 9 marca 1945 r. – dywizjony 303, 316
20

. 

Jedynymi zmianami organizacyjnymi, jakie zaszły w omawianym okresie, 

było przejście 1 listopada 1944 r. 309. Dywizjonu Myśliwsko-Rozpoznawczego 

na etat dywizjonu myśliwskiego i związane z tym przydzielenie go 11 grudnia 

1944 r. do 133. Polskiego Skrzydła Myśliwskiego
21

. 

Uzbrojenie polskich dywizjonów myśliwskich dziennych i nocnych oraz 

myśliwsko-rozpoznawczych nie odbiegało od dywizjonów brytyjskich. Prak-

tycznie wszystkie posiadały na swym wyposażeniu samoloty najnowszych ty-

pów. Jedynymi wyjątkami były obydwa dywizjony myśliwsko-rozpoznawcze 

operujące początkowo na przestarzałych samolotach typu Hawker Hurricane 

Mk II (309. Dywizjon) oraz Supermarine Spitfire Mk V (318. Dywizjon). 

Wkrótce jednak ten pierwszy po reorganizacji na etat myśliwski otrzymał do-

skonałe amerykańskie maszyny typu North American Mustang (najpierw Mk I, 

następnie Mk III), z kolei ten drugi – równie dobre Supermarine Spitfire Mk IX. 

302. Dywizjon Myśliwski – Superrmarine Spitfire Mk IX, od 19 stycznia 1945 r. 

Supermarine Spitfire Mk XVI; 

303. Dywizjon Myśliwski – Supermarine Spitfire Mk IX, od 14 lutego 1945 r. 

Superrmarine Spitfire Mk XVI
22

, od 3 kwietnia 1945 r. North American 

Mustang Mk IV; 

306. Dywizjon Myśliwski – North American Mustang Mk III; 

307. Dywizjon Myśliwski – De Havilland Mosquito Mk XII i XIII, a od  

24 października 1944 r. De Havilland Mosquito Mk XXX; 

                                                 
20  IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.44/2h, Wykaz polskich instytucji centralnych i jednostek lotnictwa, 

L.dz. 115/Tjn/44. 316 Dywizjon Myśliwski w drugiej dekadzie kwietnia wchodził czasowo  

w skład brytyjskiego 150 Skrzydła Myśliwskiego; IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.1/5c, Dane do 

komunikatu dekadowego dla attachés za II dekadę kwietnia 1945 r., L.dz. 710/39/Tjn//45. 
21  IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.1/5c, Dane do komunikatu dekadowego dla attachés za III dekadę 

listopada 1944 r., załącznik do L.dz. 710/25/Tjn./44.; IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.44/2h, Zesta-

wienie zwycięstw z podziałem na skrzydła. 
22  Wg J. Zieliński, 303 Dywizjon Myśliwski Warszawski im. Tadeusza Kościuszki, Warszawa 

2003, s. 57. 
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308. Dywizjon Myśliwski – Supermarine Spitfire Mk IX, a od 1 marca 1945 r. 

Supermarine Spitfire Mk XVI; 

309. Dywizjon Myśliwsko-Rozpoznawczy/Myśliwski – Hawker Hurricane Mk II, 

od 1 września 1944 r. North American Mustang Mk I, od 20 października 

1944 r. North American Mustang Mk III; 

315. Dywizjon Myśliwski – North American Mustang Mk III; 

316. Dywizjon Myśliwski – North American Mustang Mk III; 

317. Dywizjon Myśliwski – Supermarine Spitfire Mk IX, a od 1 kwietnia 1945 r. 

Supermarine Spitfire Mk XVI; 

318. Dywizjon Myśliwsko-Rozpoznawczy – Supermarine Spitfire Mk V, a od  

5 października 1944 r. Supermarine Spitfire Mk IX
23

. 

W omawianym okresie bazowały one na następujących lotniskach: 

302. Dywizjon Myśliwski: od 1 kwietnia 1944 r. – Deanland, od 24 kwietnia 

1944 r. – Chailey, od 26 czerwca 1944 r. – Appledram, 16 lipca 1944 r. – 

Ford, od 3 sierpnia 1944 r. – Plumetot (B-10, Francja), od 1 września 1944 r. 

– Fairwood Common, od 16 września 1944 r. – Vendeville (B-51), od  

2 października 1944 r. – Deurne (B-70, Belgia), od 11 października 1944 r. – 

St. Denijs Westrem (B-61), od 13 stycznia 1945 r. – Grimbergen (B-60), od 

9 marca 1945 r. – Gilze Rijen (B-77, Holandia), od 13 kwietnia 1945 r. – 

Nordhorn (B-101, Niemcy) od 30 kwietnia 1945 r. – Varrelbusch; 

303. Dywizjon Myśliwski: od 12 listopada 1943 r. – Ballyhalbert (Irlandia), od  

1 maja 1944 r. – Horne, od 19 czerwca 1944 r. – Westhampnett, od  

27 czerwca 1944 r. – Merston, od 9 sierpnia 1944 r. – Westhampnett, od  

25 września 1944 r. – Coltishall, od 3 kwietnia 1945 r. – Andrews Field, od 

16 kwietnia 1945 r. – Coltishall; 

306. Dywizjon Myśliwski: od 1 kwietnia 1944 r. – Coolham, od 22 czerwca 

1944 r. – Homsley South, od 27 czerwca 1944 r. – Merston, od 9 sierpnia 

1944 r. – Westhampnett, od 25 września 1944 r. – Coltishall, od 3 kwietnia 

1945 r. – Andrews Field, od 16 kwietnia 1945 r. – Coltishall; 

307. Dywizjon Myśliwski: od 2 marca 1944 r. – Coleby Grange, od 4 maja 1944 r. 

– Church Fenton, od 27 stycznia 1945 r. – Castle Camps; 

308. Dywizjon Myśliwski: od 1 kwietnia 1944 r. – Deanland, od 26 kwietnia 

1944 r. – Chailey, od 28 czerwca 1944 r. – Appledram, od 16 lipca 1944 r. – 

Ford, od 5 września 1944 r. – Londiniere (B-31, Francja), od 10 września 

1944 r. – Vendeville (B-51), od 3 października 1944 r. – Deurne (B-70, 

Belgia), od 11 października 1944 r. – St. Denijs Westrem (B-61), od 28 

kwietnia 1945 r. – Fairwood Common; 

                                                 
23  Na podstawie W. Król, Zarys działań polskiego lotnictwa w Wielkiej Brytanii 1940–1945, War-

szawa 1990, s. 42, 57, 66, 71, 76, 78, 81, 147, 217, 222; J.B. Cynk, op. cit., t. 2, s. 650, 652–

653, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672. 
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309. Dywizjon Myśliwsko-Rozpoznawczy/Myśliwski: od 24 listopada 1943 r. – 

Snailwell, od 23 kwietnia 1944 r. – Drem i Acklington, od 14 listopada 1944 

– Peterhead, od 12 grudnia 1944 r. – Andrews Field; 

315. Dywizjon Myśliwski: od 1 kwietnia 1944 r. – Coolham, od 22 czerwca 

1944 r. – Homsley South, od 26 czerwca 1944 r. – Ford, od 10 lipca 1944 r. 

– Brenzett, od 10 października 1944 r. – Andrews Field, od 30 października 

1944 r. – Peterhead, od 16 stycznia 1945 r. – Andrews Field; 

316. Dywizjon Myśliwski: od 12 lutego 1944 r. – Woodvale, od 24 kwietnia 

1944 r. – Coltishall, od 1 lipca 1944 r. – West Malling, od 11 lipca 1944 r. – 

Firston, od 27 sierpnia 1944 r. – Coltishall, od 24 października 1944 r. – 

Andrews Field; 

317. Dywizjon Myśliwski: od 1 kwietnia 1944 r. – Deanland, od 26 kwietnia 

1944 r. – Chailey, od 28 czerwca 1944 r. – Appledram, od 16 lipca 1944 r. – 

Ford, od 5 września 1944 r. – Londiniere (B-31, Francja), od  

11 października 1944 r. – St. Denijs Westrem (B-61); 

318. Dywizjon Myśliwsko-Rozpoznawczy: od 20 listopada 1943 r. – Quassasin 

(Egipt), od 9 kwietnia 1944 r. – Helwan (Egipt), od 27 kwietnia 1944 r. – 

Madma (Włochy), od 30 kwietnia 1944 r. – Trigno, od 14 czerwca 1944 r. – 

San Vito, od 26 czerwca 1944 r. – Tortoretto, od 2 lipca 1944 r. – Fermo, od 

29 lipca 1944 r. – Falconara, od 23 sierpnia 1944 r. – Chiaravelle, od  

17 września 1944 r. – Cassandra, od 27 września 1944 r. – Rimini, od  

7 listopada 1944 r. – Bellaria, od 2 grudnia 1944 r. – Forli, od 2 maja 1945 r. 

– La Russia, od 6 maja 1945 r. – Treviso
24

. 

Choć dywizjony myśliwskie reprezentowały sobą zdecydowanie największy 

potencjał – wsparty dodatkowo 408. Ruchomym Parkiem Materiałowym (Air 

Stores Park – ASP), 411. Oddziałem Napraw i Ratownictwa Technicznego (Re-

pair and Salvage Unit – RSU), 72. Polowym Warsztatem Napraw Pojazdów Me-

chanicznych (Motor Transport Light Repair Unit – MTLRU)
25

, szkieletem szta-

bów myśliwskich w ADGB i 2. TAF oraz namiastką środków łączności, to  

w rzeczywistości i tak nie były – jak to określił ppłk pil. Jerzy Bajan – „czynni-

kiem siły”. Zasadnicze braki sprowadzały się bowiem do służb łączności, służb 

kontroli operacyjnej (poza kontrolerami) oraz służb rozpoznania powietrza 

(radar i obserwacyjno-meldunkowe). Zbyt małe pod względem ilościowym, 

stanowiąc zaledwie ok. 7% lotnictwa brytyjskiego na wyspach, nie mając żad-

nych widoków na szybki rozwój z powodu braków rezerw personelu latające-

go i naziemnego, mogło więc funkcjonować samodzielnie pod względem tech-

                                                 
24  W. Król, op. cit., s. 42, 57, 68, 71, 76, 78, 81–82, 147, 217, 222; J.B. Cynk, op. cit., t. 2, s. 650, 

652, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672. 
25  Warsztaty te zorganizowano w 1943 r. dla obsługi polskich dywizjonów bojowych 2. TAF  

w przewidywaniu otwarcia drugiego frontu we Francji. Natomiast 408. ASP powstał 26 sierp-

nia, 411. RSU – 1 września, a 72. LMTRU – 1 grudnia 1943 r.; IPMS, PSP, sygn. 

Lot.A.V.1/3/VIIIe, Wykaz instytucji centralnych i jednostek lotnictwa, L.dz. 115/Tjn/44. 
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nicznym, nie mając jednakże żadnych szans na samodzielność pod względem 

operacyjnym
26

.  

W jeszcze gorszej sytuacji znajdowało się lotnictwo bombowe, które na 

dzień 1 kwietnia 1944 r. reprezentowały: 300. Dywizjon Bombowy im. „Ziemi 

Mazowieckiej” – operacyjnie podporządkowany 1. Grupie Bombowej Bomber 

Command; 304. Dywizjon Bombowy im. „Ziemi Śląskiej” – operacyjnie podpo-

rządkowany Coastal Command; oraz 305. Dywizjon Bombowy im. „Ziemi 

Wielkopolskiej” – operacyjnie podporządkowany 2. Grupie Bombowej 2. TAF. 

Dowództwu lotnictwa bombowego podlegała również 1586. Eskadra do Zadań 

Specjalnych, jednakże nie wykonywała ona misji bombowych, a przyporządko-

wanie wynikało jedynie z faktu, iż był to dawny 301. Dywizjon Bombowy im 

„Ziemi Pomorskiej”
27

 – operacyjnie podporządkowany Bomber Command, 

używający ciężkich czterosilnikowych maszyn
28

. 

W wyniku bardzo intensywnych operacji lotniczych lat 1941–1943 lotnic-

two bombowe, praktycznie rzecz biorąc, posiadało jednak tylko jeden w pełni 

„polski” dywizjon, i to w lotnictwie obrony wybrzeża (304.), oraz po jednej 

„polskiej” eskadrze w dywizjonach 300. i 305. Z powodu wysokich strat bo-

jowych
29

 oraz nikłych uzupełnień drugie eskadry obsadzał w nich bowiem per-

sonel brytyjski
30

.  

                                                 
26  Wnioski te ppłk J. Bajan jako dowódca lotnictwa myśliwskiego zawarł w elaboracie „Pogląd na 

lotnictwo myśliwskie” wygłoszonym przez niego na posiedzenia Rady Dowództwa Sił Po-

wietrznych w dniach 6–7 lipca 1944 r. i załączonym do protokołu jako załącznik nr 3. Stwier-

dził ponadto, iż w obecnej sytuacji jest ono głównie miejscem dla szkolenia personelu, ma tak-

że wartość jako symbol walki oraz czynnik propagandowo-polityczny; IPMS, PSP, sygn. 

Lot.A.V.1/2a. 
27  W wyniku strat został z dniem 31 marca 1943 r. rozformowany, a załogi rozdzielono pomiędzy 

dywizjony 300, 305 oraz brytyjski 138, w którym stanowiły eskadrę C. Od 4 listopada 1943 r. 

eskadra C stała się 1586. Eskadrą do Zadań Specjalnych. 
28  IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.1/5c, Dane do komunikatu dekadowego dla attachés za I dekadę 

sierpnia 1944 r. (załącznik do L.dz. 710/16/Tjn./44). 
29  W 1941 r. dywizjony bombowe straciły ogółem 247 osób personelu, w 1942 r. – 471, a w 1943 

r. – 219. Rok 1944 również zamknął się stratą 216 osób; IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.33/2g, 

Lotnictwo Bombowe. Zestawienie strat personelu latającego w lotach bojowych (operacyjnych) 

i treningowych za czas od 1.07.1940 do 8.05.1945, DSP, Wydział Studiów, marzec 1946 r. 
30  Do końca wojny 305. Dywizjon Bombowy operował jedną eskadrą polską i jedną brytyjską. Na 

dzień 6 czerwca 1944 r. posiadał 18 załóg polskich i 12 brytyjskich, na 26 lutego 1945 r. –  

11 załóg polskich (w tym 2 nieoperacyjne) oraz 13 brytyjskich (w tym 1 nieoperacyjną), a na 

przełomie kwietnia i maja 1945 r. – 16 polskich i 19 brytyjskich; J. Zieliński, 305 Dywizjon 

Bombowy Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2004, 

s. 44, 61, 63. W trzeciej dekadzie sierpnia 1944 r. załogi brytyjskie wykonały 25 samolotolotów 

(z ogółem 38) w 300. Dywizjonie Bombowym oraz 35 (ze 143) w 305. Dywizjonie Bombo-

wym; w pierwszej dekadzie września 1944 r. – 26 (z 53) w 300. Dywizjonie Bombowym oraz 

6 (z 38) w 305. Dywizjonie Bombowym; w pierwszej dekadzie grudnia 1944 r. – 11 (z 30)  

w 305. Dywizjonie Bombowym; w drugiej dekadzie grudnia 1944 r. – 13 (z 28) w 305. Dywi-

zjonie Bombowym; w trzeciej dekadzie stycznia – 36 (z 54) w 305. Dywizjonie Bombowym;  
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W tym stanie rzeczy, de facto, nie pozwalało to myśleć o jakimkolwiek ich 

operacyjnym użyciu, a jedynie umożliwiało studiowanie działań tego rodzaju 

lotnictwa
31

. Dlatego też uznano, że należałoby wszelkimi sposobami dążyć do 

utrzymania Stacji Faldingworth jako komórki doświadczalnej, grupując w niej 

zarazem wszystkie posiadane dywizjony bombowe, odbudować drugą eskadrę  

w dywizjonie 300. oraz przenieść dywizjon 304. z Coastal Command do Bomber 

Command. Umożliwiłoby to bowiem czerpanie uzupełnień dla eskadry przerzu-

towej oraz dla lotnictwa transportowego
32

. 

Z czasem sytuacja kadrowa w dywizjonach bombowych uległa jednakże 

pewnej poprawie, co Dowództwo SP wykorzystało m.in. do przeorganizowania 

1586. Eskadry do Zadań Specjalnych w dywizjon, z równoczesnym przywróce-

niem dawnej nazwy, tj. 301. Dywizjon Bombowy „Ziemi Pomorskiej” (11 listo-

pada 1944 r.)
33

, by następnie przeformować go 4 kwietnia 1945 r. w dywizjon 

transportowy, operacyjnie podporządkowany Transport Command
34

. 
Podobnie jak dywizjony myśliwskie, dywizjony bombowe wyposażone były  

w sprzęt analogiczny jak siły brytyjskie. Prawdziwym wyróżnieniem i dowodem 

uznania dla wyszkolenia polskich załóg było przy tym przydzielenie 300. Dywizjo-

nowi – jako jedynemu spoza RAF – najlepszych brytyjskich i zarazem jednych  

z najlepszych ówczesnych ciężkich bombowców: samolotów typu Avro Lancaster. 

300. Dywizjon Bombowy – Avro Lancaster Mk I i Mk III; 

1586. Eskadra / 301. Dywizjon Bombowy – Handley Page Halifax Mk II i Mk V 

oraz Consolidated Vultee Liberator Mk I i Mk III, a od 15 kwietnia 1945 r. 

Vickers Warwick Mk i i Mk III; 

304. Dywizjon Rozpoznania Morskiego – Vickers Wellington Mk XIV; 

305. Dywizjon Bombowy – De Havilland Mosquito FB Mk VI
35

. 

W omawianym okresie dywizjony te bazowały na następujących lotniskach: 

300. Dywizjon Bombowy: od 1 marca 1944 r. – Faldingworth; 

1586. Eskadra / 301. Dywizjon Bombowy: od 2 grudnia 1943 r. – Campo 

Cassale, od 15 marca 1945 r. – Blackbush; 

304. Dywizjon Rozpoznania Morskiego: od 19 marca 1944 r. – Chivenor, od  

19 września 1944 r. – Benbecula, od 5 marca 1945 r. – St. Eval; 

                                                 
w pierwszej dekadzie lutego 1945 r. – 64 (ze 105) w 305. Dywizjonie Bombowym; w drugiej 

dekadzie lutego – 16 (z 29) w 305. Dywizjonie Bombowym; IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.1/5c, 

Dane do komunikatów dekadowych. 
31  IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.1/2a, Załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia Rady Dowództwa Sił 

Powietrznych z 6 i 7 lipca 1944 r. 
32  IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.1/2a, Załącznik nr 4 („Pogląd na lotnictwo bombowe”) do protokołu 

posiedzenia Rady Dowództwa Sił Powietrznych z 6 i 7 lipca 1944 r. 
33  IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.1/5c., Dane do komunikatu dekadowego dla attachés za III dekadę 

listopada 1944 r. 
34  IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.115/7, DSP, L.dz. 472/Tjn./Org./45 z 12 kwietnia 1945 r. 
35  W. Król, op. cit., s. 162, 163, 165, 167; J.B. Cynk, op. cit., t. 2, s. 646, 648–649, 654, 656. 
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305. Dywizjon Bombowy: od 30 stycznia 1944 r. – Hartford Bridge, od  

19 listopada 1944 r. – Epinoy (A-75, Francja)
36

. 

Dowództwo Polskich Sił Powietrznych 

W wyniku podpisania 6 kwietnia 1944 r. umowy lotniczej, Inspektorat Lotnic-

twa
37

 rozpoczął proces reorganizacji – przekształcenia w Dowództwo Sił Powietrz-

nych, które formalnie powstało 26 kwietnia 1944 r.
38

 Zasadniczym powodem zmian 

było przewidywane przeorganizowanie Dowództwa Sił Powietrznych w Minister-

stwo Lotnictwa po powrocie do kraju, czyli tworzenie dowództw, planowanie orga-

nizacji i składu PSP, planowanie rozbudowy przemysłu lotniczego oraz planowanie 

procesu przesunięcia i rozmieszczenia Sił Powietrznych w kraju. 

Nową organizację i etaty DSP Air Ministry zatwierdziło 11 stycznia 1945 r. 

pismem WAR/Misc/A & D307A. Oparte zostały na schemacie organizacyjnym 

przybliżonym do brytyjskiego ministerstwa lotnictwa. Każdy dział skupiał więc 

w sobie zarówno zagadnienia bieżące, jak i planowanie na przyszłość. Niektóre 

komórki ze względu na ułatwienia studiów odnośnych zagadnień, a w szczegól-

ności: Wydziały Zaopatrzenia, Eksploatacji oraz Wydział Rozwoju Techniczne-

go, umieszczono na terenie Air Ministry, licząc na współpracę i wskazówki 

kompetentnych czynników RAF
39

:  

Dowódca Sił Powietrznych 

Zastępca Dowódcy Sił Powietrznych 

Szef Sztabu Sił Powietrznych 

Zastępca Szefa Sztabu Sił Powietrznych (Operacyjny) 

— Wydział Planów 

— Wydział Studiów Operacyjnych 

— Wydział Aerofoto (częściowo w Air Ministry) 

— Wydział Bezpieczeństwa Lotu 

— Oddział Wywiadu Lotniczego 

— Wydział Wywiadu Obronnego 

— Wydział Transportu Lotniczego i Lotnictwa Cywilnego 

                                                 
36  W. Król, s. 162, 163, 165, 167–168; J.B. Cynk, op. cit., t. 2, s. 646, 648, 654, 656. 
37  Inspektorat Lotnictwa powstał 18 lipca 1940 roku. Pierwotny etat z 1 października 1940 r. za-

kładał: 44 oficerów, 10 podoficerów, 7 cywilnych urzędników i 23 oficerów łącznikowych. 

Zmiany etatów zatwierdzało Air Ministry trzykrotnie: 1 października 1941 r. (WAR/TT/169A), 

1 stycznia 1943 r. (WAR/TT/737) oraz 7 września 1943 r. (WAR/Misc/307), kiedy ustalono 

etat osobowy na poziomie 58 oficerów, 44 podoficerów i szeregowych, 37 urzędników cywil-

nych, w tym 26 inżynierów; IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.1/3/XVIIf; W. Król, op. cit., s. 14. 
38  IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.1/3/VIIIe, Wykaz instytucji centralnych i jednostek lotnictwa, L.dz. 

115/Tjn/44.  
39  IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.1/3/XVIIf. 
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— Służba Meteorologiczna (w całości w Air Ministry) 

— Oficer Łącznikowy do Kierownictwa Marynarki Wojennej 

Zastępca Szefa Sztabu (Personalny i Wyszkolenia) 

— Oddział Spraw Personalnych 

— Wydział Wyszkolenia 

— Służba Zdrowia 

— Służba Duszpasterska 

— Wydział Oświaty 

— Samodzielny Referat Prawny 

— Adiutant  

Szef Łączności Sił Powietrznych (częściowo w Air Ministry) 

Komendant Kwatery Głównej DSP 

Adiutant Szefa Sztabu 

Szef Organizacji i Zaopatrzenia 

— Oddział Budżetowy 

— Wydział Zaopatrzenia (w całości w Air Ministry) 

— Wydział Eksploatacji (w całości w Air Ministry) 

— Samodzielny Referat Badań Wypadków Lotniczych (w całości w Air 

Ministry) 

— Wydział Łącznikowy do Air Ministry 

— Adiutant 

Szef Techniki i Przemysłu 

— Oddział Przemysłu Lotniczego 

— Wydział Naukowo-Techniczny 

— Wydział Uzbrojenia 

— Wydział Balonów i Spadochronów 

— Wydział Rozwoju Technicznego 

— Służba Budownictwa Lotniczego 

— Adiutant 

Wydział Informacji 

Oficer do Zleceń Dowódcy Sił Powietrznych 

Adiutant Dowódcy Sił Powietrznych
40

. 

Ponadto Dowódcy Sił Powietrznych podlegali jeszcze: pomocnik do spraw 

krajowych (na etacie Bazy PSP, stanowisko zlikwidowane w marcu 1945 r.), 

komendant Bazy PSP, komendant Wyższej Szkoły Lotniczej oraz oficerowie 

łącznikowi przy brytyjskich dowództwach. Ustalone etaty Dowództwa Sił Po-

wietrznych opiewały ogółem na 638 osób
41

: 

                                                 
40  IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.115/7, Instrukcja Organizacyjna DSP, L.dz. 400/Tjn./Org./45. z 20 

lutego 1945 r.; IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.115/7, DSP, L.dz. 381/Tjn./Org./45 z 6 marca 1945 r.  
41  IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.1/3/XVIIf, Załącznik nr 5 do WAR/Misc/A & D307A z 11 stycznia 

1945 r. 
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 Oficerowie 
Podoficerowie 

szeregowi 

Urzędnicy 

cywilni 
Razem 

Dowódca, Zastępca Dowódcy, 

Przew. Komisji Regulaminowej, 

Wydz. Informacji, Oficer do zleceń, 

Adiutant 

18 9 4 31 

Dział Szefa Sztabu /bez Kwatery 

Głównej/ 
173 92 11 276 

Dział Szefa Org. i Zaopatrzenia 61 27 1 89 

Kwatera Główna 85 51 — 136 

Lotniczy Zastępca Szefa Sztabu 9 44 4 57 

Oficer. Łączn. do władz polskich 30 4 — 34 

Oficer. Łącznik. do Air Ministry 4 — — 4 

Oficer. Łącznik. do władz USA 2 — — 2 

Attaché Lotniczy 9 — — 9 

Razem 391 227 20 638 

Organizacja powyższa przetrwała do 31 października 1945 r., gdyż z chwilą 

uznania przez Wielką Brytanię Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej  

5 lipca 1945 r. Air Ministry wydało zarządzenie o likwidacji wszystkich komó-

rek nastawionych na planowanie i prace przyszłościowe oraz tych, które znaj-

dowały się w jego strukturze bądź zarządzie Ministry of Aircraft Production. 

Zgodziło się natomiast na powołanie nowych komórek – do spraw przysposo-

bienia do zawodów cywilnych, demobilizacji i lokacji żołnierzy PSZ po demobi-

lizacji. W wyniku tych działań suma etatów została ograniczona do 250, choć 

przeformowanie następowało stopniowo od 1 listopada 1945 r. do 1 marca 1946 r.
42

 

Baza Polskich Sił Powietrznych 

Z dniem 28 kwietnia 1944 r. na podstawie podpisanej umowy lotniczej 

Delegatura Inspektoratu Lotnictwa
43

 została przekształcona w Bazę Sił Po-

wietrznych (WAR/MISC/333/A z 20 lipca 1944 r.)
44

. Fakt zmiany nazwy nie 

zmienił jednakże ani zakresu kompetencji, ani struktury organizacyjnej, jak  

i ilości etatów. 

                                                 
42  IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.1/3/XVIIf. 
43  Delegatura Lotnictwa powstała 25 listopada 1942 r. (etat WAR/TT/424 z 26 października 1942 r.)  

w związku z tym, iż wokół Ośrodka Sił Powietrznych w Blackpool powstał w okresie 1941–

1942 cały szereg nowych elementów organizacyjnych, niemających żadnego związku z istotą 

Centrum Wyszkolenia Lotnictwa; IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.1/3/XVIIf. 
44  IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.1/3/VIIIe, Wykaz instytucji centralnych i jednostek lotnictwa, 

L.dz.115/Tjn/44. 
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Baza PSP była więc organem wykonawczym w zakresie przyjmowania  

i zwalniania żołnierzy do – względnie z – lotnictwa
45

; organem wykonawczym 

Dowództwa Sił Powietrznych w dziedzinie administracji i gospodarki personal-

nej dla wszystkich żołnierzy lotnictwa, za wyjątkiem oficerów i podoficerów 

personelu latającego; jednostką gospodarczą w stosunku do żołnierzy Polskich 

Sił Zbrojnych jeszcze nieprzyjętych do PSP; stacją zborną dla oficerów lotnic-

twa nieprzyjętych do PSP; oraz organem garnizonowym dla wszystkich jedno-

stek lotniczych i żołnierzy PSZ na terenie Blackpool. 

Komendant Bazy PSP pod każdym względem podlegał inspektorowi lotnic-

twa. Jedynie w sprawach administracyjno-gospodarczych RAF i garnizonowych 

podlegał bezpośrednio brytyjskiemu komendantowi RAF Station Blackpool. Po-

siadał natomiast uprawnienia zwierzchnio-sądowe wobec żołnierzy PSP znajdu-

jących się na terenie Zjednoczonego Królestwa. 

Z organów i innych jednostek rozlokowanych na terenie Blackpool wymie-

nić należy szefa Duszpasterstwa Lotnictwa, Biuro Historyczne i Archiwalne, 

Biuro Tłumaczeń i Wydawnictw, Placówkę Wywiadu Obronnego, Komisję Ba-

dań Lotniczo-Lekarskich oraz Lotniczą Czołówkę Teatralną. Wszystkie te orga-

na podlegały Komendantowi Bazy wyłącznie pod względem garnizonowym. 

Od momentu powstania Dowództwa Sił Powietrznych zasadniczym jego za-

miarem było przesunięcie całości bazy z Blackpool do jednej ze stacji RAF w po-

bliżu Londynu, co usprawniłoby współpracę pomiędzy Bazą a Dowództwem Sił 

Powietrznych, które nie posiadało własnej sieci łączności, oraz – koncentrując 

wszystko w jednym obozie – wpłynęłoby pozytywnie na utrzymanie dyscypliny. 

Szansa na realizację tego zamysłu pojawiła się jednak dopiero w maju 1945 r., 

kiedy to Air Ministry wyznaczyło dla Bazy PSP stację RAF Dunholm Lodge  

w Lincolnshire. Faktyczne przesunięcie i reorganizacja nastąpiły natomiast 25 

lipca 1945 r., a nowa organizacja i etaty zatwierdzone zostały przez Air Ministry 

26 lipca 1945 r. rozporządzeniem WAR/MISC/333B, pod nazwą Polish Depot
46

. 

Podsumowanie 

1.  Polsko-brytyjska umowa lotnicza z 6 kwietnia 1944 r. otwierała nowy 

rozdział w historii Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Poprzez 

ustanowienie organu dowódczego, w postaci Dowództwa PSP, i prawo 

posiadania autonomicznych służb technicznych oraz systemu szkolenia kadr 

                                                 
45  Przyjmowanie i zwalnianie z lotnictwa oraz całość gospodarki personalnej (z wyjątkiem ofice-

rów i podoficerów personelu latającego) odbywało się na podstawie ścisłej współpracy pomię-

dzy Wydziałem Administracji Stanów i Komendą Uzupełnień Nr 3, z jednej strony, a RAF Po-

lish Record Office – z drugiej. 
46  IPMS, PSP, sygn. Lot.A.V.1/3/XVIIf, Załączniki Nr 2 i 3 do WAR/Misc/A & D307A z 11 

stycznia 1945 r. 
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dawała bowiem szansę na ich pełne organizacyjne i personalne usamo- 

dzielnienie. 

2. Ewidentnie przyczyniła się do dalszej rozbudowy PSP, przygotowywanych 

do intensywnych walk na kontynencie (w związku z planowanym otwarciem 

drugiego frontu) oraz planowanego przebazowania do kraju. Dzięki 

dokonanym uzupełnieniom kadrowym, pomiędzy 1 grudnia 1943 r. a 1 maja 

1945 r. liczebność personelu latającego i naziemnego PSP zwiększyła się  

z 11 638 do 14 351 osób. 

3.  PSP w Wielkiej Brytanii – pomimo znacznego wysiłku organizacyjno- 

-mobilizacyjnego – ze względu na niedostatki kadrowe (przede wszystkim  

w grupie personelu naziemnego dla służb, tyłów i dowództw, w mniejszym 

stopniu personelu latającego) nie było w stanie osiągnąć poziomu 

samodzielności ani pod względem administracyjnym, ani bojowym, do 

czego wymagane było minimum 22 800 członków personelu, przy czym 

proporcje personelu latającego do naziemnego powinny kształtować się 

mniej więcej na poziomie 1:100 (były natomiast 1:27). 

4.  Zasadniczą przyczyną wadliwej struktury kadrowej w PSP były niewys- 

tarczające do potrzeb uzupełnienia, jakość przydzielanego materiału 

ludzkiego (wiek, stan zdrowia i poziom wykształcenia technicznego) oraz 

niewydolny system szkolenia, który pozwalał na przeszkolenie w skali roku 

maksimum 30 oficerów w Wyższej Szkole Lotniczej oraz ok. 2 tys. 

specjalistów obsługi naziemnej – w skali 2 lat. 

5.  W efekcie PSP, choć pod względem proporcji kadr do posiadanego sprzętu 

znacznie przekroczyły stan z 1 września 1939 r., nie były w stanie poprawić 

niekorzystnych proporcji personelu latającego do naziemnego, co w sytuacji 

dynamicznej rozbudowy służb technicznych lotnictwa, jaka dokonała się na 

przestrzeni lat 1939–1945, de facto oznaczało rzeczywiste uwstecznienie się 

pod tym względem. 

6.  Tym samym PSP, choć kadrowo i sprzętowo silne, bo posiadające  

14 dywizjonów z 244 samolotami, czyniących je czwartą siłą po lotnictwie 

brytyjskim, kanadyjskim oraz australijskim, to w rzeczywistości było 

całkowicie niezdatne do osiągnięcia samodzielności bojowej. Zgodnie  

z ocenami Dowództwa PSP lotnictwo bombowe odgrywało niemal wyłącznie 

rolę szkoleniową, a lotnictwo myśliwskie – polityczno-propagandową. 
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Organization of the Polish Air Forces in Britain 1944–1945 

Summary 

Under the Polish-British air agreement of 6 April 1944 signed by Edward Raczynski and Alex-

ander Cadogan, before the Polish Air Force appeared new conditions and possibilities regarding 

the organization and operational use in collaboration with the Royal Air Force. Through the estab-

lishment of the authority's leadership in the form of Command PSP and ownership rights of auton-

omous technical services and personnel training system, it gave them an opportunity for their full 

organizational and personal independence. The main objective of Command PAF, in addition to 

intensify efforts to combat during World War II in Europe, was to prepare the Polish Air Force fer-

rying the country. Unfortunately, inefficient system of training and insufficient complement of 

staff made the Polish Air Force completely unfit to achieve a fully independent battle. According 

to the evaluations by Command PAF, Bomber Aircraft played almost exclusively the role of train-

ing, whereas Fighting Aircraft played the political and propagandist role. 

Keywords: Polish Armed Forces, Polish Air Forces, World War II. 

Słowa kluczowe: Polskie Siły Zbrojne, Polskie Siły Powietrzne, II wojna światowa. 
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Ilona MIKLAS 

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

Wczesnośredniowieczne grodziska na Wyżynie 

Krakowsko-Częstochowskiej. Zarys problematyki 

Charakterystyka geologiczno-geograficzna  

Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 

Wyżynę Krakowsko-Częstochowską stanowi pas ziemi będącej częścią Wy-

żyny Małopolskiej. Obszar ten liczy około 40 km szerokości w okolicach Kra-

kowa do kilkunastu kilometrów koło Częstochowy
1
.  

Wyżyna Częstochowska (jedna z części Wyżyny Krakowsko-Często- 

chowskiej) to obniżający się ku północy garb, rozciągający się od dolin Prze-

mszy i Szreniawy na południu aż po przełom Warty pod Częstochową
2
. Tereny 

te można podzielić na kilka mikroregionów:  

— Wyżyna Mirowsko-Olsztyńska z mogotami, na których znajduje się 

najwięcej zamków i strażnic (Olsztyn, Mirów, Bobolice, Ogrodzieniec). 

— Równina Janowska z pojedynczymi pagórkami wapiennymi (Janów, Złoty 

Potok). 

— Obniżenie Pradeł zamknięte od wschodu Progiem Lelowskim. 

— Wyżyna Ryczowska oddzielona od Wyżyny Mirowsko-Olsztyńskiej doliną 

Białej. 

— Brama Wolbromska, którą stanowi poprzeczne obniżenie z przepływającą 

przez nią Białą Przemszą
3
. 

Wzgórza jurajskie są nader różnorodne. Dominują zalesione, z licznymi 

skałkami, pasma wzgórz o wysokości nawet przekraczającej 100 m. Doliny ju-

                                                 
1 M. Antoniewicz, Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Geneza – funkcje – konteksty, 

Kielce 1998, s. 73–74. 
2  S. Michalik, Wyżyna Krakowsko-Wieluńska, Warszawa 1974, s. 31. 
3  J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 2011, s. 20. 

http://dx.doi.org/10.16926/zh.2017.16.23
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rajskie natomiast charakteryzują się m.in. łagodnymi formami rzeźby. To przede 

wszystkim tereny bezwodne, gdzie woda pojawia się sporadycznie. Najbardziej 

ciekawy jest odcinek doliny Warty pod Częstochową, gdzie rzeka wcięła się 

meandrami w Wyżynę oraz dolina Wiercicy koło Złotego Potoku. 

Najstarsze skały Jury pochodzą z okresu dewońskiego, ale główna część 

tworów geologicznych pochodzi z okresu jurajskiego ery mezozoicznej (stąd na-

zwa obszaru). Utwory mezozoiczne mają kąt nachylenia do 30°. Spowodowane 

jest to miejscowymi deformacjami grawitacyjnymi
4
. Ponieważ w tym czasie 

skały wapienne powstały z resztek organicznych, dlatego też na Wyżynie mamy 

do czynienia z licznymi pozostałościami prehistorycznych roślin i zwierząt: od-

ciskami belemnitów, jeżowców, małży, amonitów i gąbek. Szczególnie duże 

znaczenie miały właśnie gąbki, które tworzyły spore rafy podwodne, dające cha-

rakterystyczne wapienie odporne na wietrzenie
5
. Wielu naukowców uważa, że 

wzgórza koło Olsztyna powstały właśnie z tych stworzeń. 

Najbardziej charakterystyczne dla Jury są ostańce. Powstawały w warunkach 

ciepłego i wilgotnego klimatu kredy i trzeciorzędu. Rozrastające się leje krasowe 

tworzyły polia i obniżenia, pomiędzy którymi wznosiły się mogoty (kopiaste pa-

górki zbudowane z wapieni skalnych). Mogoty ulegały niszczeniu bocznemu 

tworząc dzisiejsze formy geologiczne. Natomiast doliny Jury najczęściej przy-

bierają formę jarów krasowych. Ich powstanie datowane jest na okres plejstoce-

nu i początki czwartorzędu. Tutaj do najbardziej charakterystycznych zaliczyć 

należy tzw. bramy skalne. 

Właśnie to zróżnicowane ukształtowanie terenu Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej w historii niejednokrotnie było doceniane ze względu na swoje 

walory obronne. Proces budowy systemu fortyfikacji trwał tu już od czasów naj-

dawniejszych aż po wczesne średniowiecze. Wówczas to na szczytach niedo-

stępnych skalnych ostańców powstawały liczne drewniane grodziska, będące 

namiastką powstałego w średniowieczu systemu obrony zachodniej granicy Polski.  

Grody i grodziska wczesnośredniowieczne – definicja 

Na terenie dzisiejszej Polski grody budowane były w dwóch okresach:  

w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza (czasy kultury łużyckiej i kultury 

pomorskiej) oraz w okresie wczesnego średniowiecza (od VII–VIII w. n.e.). 

Grody, które pojawiły się w VI–VIII wieku, były początkiem zmian, jakie 

zaczęły zachodzić w organizacji plemion słowiańskich zamieszkujących ziemie 

polskie. Obecnie wiemy, że związki plemienne tych czasów posiadały przeważ-

nie charakter lokalny. Pomiędzy X a XII wiekiem grody, w zależności od peł-

                                                 
4  E. Stupnicka, Geologia regionalna Polski, Warszawa 1997, s. 40. 
5  S. Michalik, op. cit., s. 11. 
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nionej funkcji, wykształciły nowe typy – choćby w postaci grodów kasztelań-

skich i grodów obronnych. W XIV wieku ostatecznie przekształciły się w zamki
6
. 

Według danych w Polsce zachowało się około 1500 grodzisk. Wyróżniają 

się w terenie w formie widocznego do dziś obrysu wałów lub fosy, albo nasypu 

w postaci stożka. W większości są wyłączone spod użytku rolnego lub ich po-

wierzchnia jest zalesiona. Pomimo iż wszystkie poddane są ochronie prawnej na 

mocy wpisu do rejestru zabytków, wiele niszczonych jest systematyczną orką, 

wybieraniem piasku lub rozkopywanych przez tzw. poszukiwaczy skarbów po-

sługujących się wykrywaczami metali
7
.  

Według Karola Potkańskiego gród należy łączyć z organizacją rodową. Au-

tor uważa, że gród był punktem zbornym rodu, miejscem kultu i wieców,  

a w czasie wojny – schronienia i obrony
8
. 

Problematykę dotyczącą grodów, ich funkcji i podziału najobszerniej przedsta-

wił Władysław Kowalenko w pracy Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski 

wczesnohistorycznej (od VII do XII w.) z 1938 roku. Wskazuje on, że głównymi 

elementami obronnymi grodów są wały i fosy. Zachowały się one w terenie do dziś, 

zniszczały natomiast części nietrwałe, takie jak palisady czy parkany. Biorąc pod 

uwagę kryterium topograficzne, badacz wyróżnił następujące typy grodzisk: 

— pierścieniowate, 

— podkowiaste, 

— cyplowe z wałem poprzecznym, 

— stożkowate
9
. 

Witold Hensel natomiast określił gród jako miejsce „sztuczne w celach obron-

nych zagrodzone. Stąd pojęcie to obejmuje zarówno ściśle wojskowe czy schroni-

skowe urządzenie obronne, jak też wieś, miasto czy ośrodek administracyjny przy-

stosowany do obrony”
10

. Na bazie przytoczonej definicji, podzielił on grody na: 

— grody osiedla wspólnot rodowo-patriarchalnych, 

— grody – osiedla wspólnot terytorialnych, 

                                                 
6  M. Miśkiewicz, Europa wczesnego średniowiecza V–XIII wiek, Warszawa 2008, s. 141–144. 
7  Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony zabytków i sprawowania nad nimi 

opieki jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.  

z 2003 r., nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami. Dla zabytków znajdujących 

się na terenie województwa rejestr zabytków prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. 

Wpisuje się do niego zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego 

konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użyt-

kownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. Do rejestru może 

być również wpisane otoczenie zabytku wpisanego do rejestru, a także jego nazwa geograficz-

na, historyczna lub tradycyjna. Wpisanie zabytku do rejestru musi się znaleźć także się w księ-

dze wieczystej danej nieruchomości (art. 9 i 10 ustawy ). 
8  K. Potkański, Pisma pośmiertne, oprac. F. Bujak, Poznań 2004, s. 266. 
9  W. Kowalenko, Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (od VII do XII w.), 

Poznań 1938, s. 34–49. 
10  W. Hensel, Wstęp do studiów nad osadnictwem Wielkopolski wczesnohistorycznej, Poznań 

1948, s. 16. 
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— grody schronieniowe, 

— grody o znaczeniu administracyjnym i kultowym, 

— grody stanowiące zalążki miast, 

— grody – zamki feudałów, 

— grody – twierdze pograniczne
11

. 
Hensel uważał, że trzy pierwsze typy wykształciły się u Słowian w okresie 

wczesnośredniowiecznym. Powołuje się tu na dokument zwany Geografem Ba-

warskim. Źródło to podaje bowiem ilość tzw. civitates (prawdopodobnie gro-

dów) przynależnych konkretnym plemionom słowiańskim
12

. 

Późniejsza ewolucja grodowa była wynikiem zmian technicznych i społecz-

nych, czyli przejścia od systemu rodowego do feudalnego
13

. 

Wśród grodzisk specyficznym rodzajem są gródki stożkowate. Te ostatnie to 

niewielkie kopce, na których lokowane były warowne wieże mieszkalne. Typ 

ten pojawia się w XI wieku, ale rozkwit tych budowli następuje w XIII wieku. 

To na ogół ośrodki o charakterze wojskowym, ewentualnie administracyjnym
14

. 

Podstawowym ich elementem była wieża, tzw. stołp.  

Nad terminem gród zastanawiał się Zbigniew Gołąb, wybitny językoznawca, 

filolog i slawista. Stworzył własną definicję:  

[…] Jest więc rzeczą prawdopodobną, że jakieś kentumowe15 plemię zostało wchłonięte 

przez satemowy trzon wczesnych Prasłowian, przesuwających się zapewne ze wschodu. 

Jak wskazują znaczenia powyższych wyrazów, to kentumowe plemię żyło z hodowli by-

dła i rolnictwa, mieszkało w zabezpieczonych umocnieniami osadach (gordъ) o rozwi-

niętej drewnianej architekturze16.  

Z kolei Jan Szymczak w swojej publikacji Grody w Polsce środkowej i za-

chodniej w okresie rozbicia dzielnicowego z 1980 roku wśród grodów wyróżnia 

castrum, czyli miejsce o założeniu obronnym i funkcji wojskowej, oraz castel-

lum (funkcja polityczno-administracyjna) wraz z podgrodziem o charakterze 

miejskim, tzw. civitas. Zwraca tu uwagę na dwa inne określenia dworów moż-

nowładztwa świeckiego (fortalicium) i duchownego (curia)
17

. 

                                                 
11  Idem, Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna. Zarys kultury materialnej, Warszawa 1965, s. 365. 
12  H. Łowmiański, O pochodzeniu Geografa Bawarskiego, „Roczniki Historyczne”, t. 20 (1951–

1952, wyd. 1955), s. 9–15. 
13  W. Hensel, Słowiańszczyzna…, s. 366. 
14  Idem, Osadnictwo i budownictwo prapolskie, Warszawa 1947, s. 5. 
15  Grupa kentum to języki indoeuropejskie, w których spółgłoska k nie przeszła w spółgłoskę 

szczelinową ś/s. Do tej grupy należą języki romańskie i germańskie. Natomiast grupa satum 

również należy do grupy języków indoeuropejskich, ale w nich miękkie [k] zamieniło się w [s], 

niekiedy też w [ɕ] (sanskryt) lub [ʃ] (bałtyckie). Są to języki słowiańskie, bałtyckie, indoirań-

skie, język ormiański i albański. Patrz: Języki indoeuropejskie, t. 1, red. L. Bednarczuk, War-

szawa 1986, s. 469–504. 
16  Z. Gołąb, O pochodzeniu Słowian w świetle faktów językowych, Kraków 2009, s. 77–83. 
17  J. Szymczak, Grody w Polsce środkowej i zachodniej w okresie rozbicia dzielnicowego, „Acta 

Universitatis Lodziensis, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Folia Historica”, seria I, 

1980, nr 70, s. 4–5. 
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Szymczak wyjaśnił również, czym jest grodzisko. Według niego to miejsce 

po grodzie, który utracił swoje znaczenie
18

. Zatem jest to pewien zbiór elemen-

tów architektoniczno-budowlanych uchwytnych w terenie, a datowany na czasy 

historyczne. 

Dziś pojęcie „grodzisko” zgodnie z powyższą definicją oznacza grody stare  

i zniszczone. Pozostałości po takich obiektach można odnaleźć choćby w na-

zewnictwie miejsc. Janina Kamińska w publikacji Grody wczesnośredniowiecz-

ne ziem Polski środkowej na tle osadnictwa z 1953 roku podaje kilka takich 

przykładów. Według autorki pozostałości zabytkowe po grodach można odna-

leźć między innymi w: 

— Grodzisku – osadzie pod Wieluniem (woj. łódzkie) – grodzisko pierścienio- 

wate, datowane na kulturę łużycką, 

— Grodzisku – osiedlu przy Wilamowie (woj. łódzkie) – grodzisko pierścienio- 

wate z okresu wczesnośredniowiecznego, 

— Grodzisku – wsi nad Prosną (woj. wielkopolskie) – grodzisko o nieregular- 

nym kształcie (brak datowania), 

— Grodzisku – folwarku nad Mrogą (woj. łódzkie) – gródek stożkowaty 

datowany na późne średniowiecze. 

Nazwy mogą również wskazywać na istnienie grodów, choć już po nich nic 

nie zostało. Istnieje zatem Grodzisko – wieś nad Pilicą, czy Grodzisko – wieś 

nad Nerem
19

. 

Nieliczne badania archeologiczne prowadzone na obszarze Jury nie przynio-

sły wielu informacji dotyczących historii i zasięgu osadnictwa. Ogólna liczba 

stanowisk osadniczych wynosi około 2250 (osady, obozowiska, punkty osadni-

cze); 34 to zabytki o zabudowie obronnej – grodziska, gródki, zamki, strażnice, 

twierdze
20

. Warto tu wspomnieć o dwóch cmentarzyskach – kurhanach wcze-

snośredniowiecznych na górze Birów i pochówkach szkieletowych w miejsco-

wości Dąbrowa Zielona.  

W przypadku obiektów obronnych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 

mamy do czynienia z dwoma rodzajami: 

— grody w swej pierwotnej postaci,  

— w pełni wykształcone zamki obronne. 

Do grodów wczesnośredniowiecznych zaliczyć możemy: Słupsko k. Kost-

kowic, górę Birów, Złoty Potok czy Gąszczyk. Funkcjonowały one między VIII 

a X wiekiem.  

                                                 
18  J. Szymczak, op. cit., s. 6. 
19 J. Kamińska, Grody wczesnośredniowieczne ziem Polskich na tle osadnictwa, „Acta Archeolo-

gica Universitatis Lodzensis”, Łódź 1953, s. 17. 
20  J. Koj, Zasoby archeologiczne dóbr kultury w regionie częstochowskim, „Ziemia Częstochow-

ska” 2009, t. 36, s. 9–24. 
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Grodziska obronne na Wyżynie Częstochowskiej – przykłady
*
 

Słupsko k. Kostkowic 

Grodzisko znajdowało się na północnym stoku góry Słupsko w pobliżu 

Kostkowic, pomiędzy dwiema naturalnymi, skalnymi bramami. Od północy 

oparte o skalne urwisko. Od południa chronił je podwójny pierścień wałów, po-

między którymi znajdowała się fosa. Datowane na XI wiek
21

. 

Góra Birów 

Stanowisko wielokulturowe. Znalezione tu zabytki pochodzą już ze schyłku 

neolitu, początku epoki brązu, kultury łużyckiej, okresu późnorzymskiego 

(II/III–IV w.), wczesnego średniowiecza (IX–X w.) i średniowiecza pełnego 

(XIII–XIV w.). 

Gród wczesnośredniowieczny zaliczany jest do typu skalno-wyżynnego. 

Ulokowany na szczycie wzgórza, otoczony skalnymi ostańcami. Majdan odgro-

dzony wałami odcinkowymi, zbudowanymi w konstrukcji kamienno-drewniano-

ziemnej. 

Po północno-zachodniej stronie zastosowano mur kamienny na zaprawie 

wapienno-piaskowej. Majdan grodu znajdował się od południa stoku, wejście 

prowadziło pod górę pomiędzy progami skalnymi, uzupełnionymi fragmentami 

wałów. Chronologia wczesnośredniowieczna obejmuje IX–X wiek
22

. 

Złoty Potok (ryc. 5) 

Gród usytuowany nad doliną Wiercicy, na szczycie dość wysokiego wzgó-

rza. Zaliczany do grodzisk podkowiastych typu skalno-wyżynnego, z trzema 

podgrodziami chronionymi przez podwójne, a miejscami potrójne obwałowania. 

Obwałowania zbudowane były z drewna i dużych kamieni wapiennych, praw-

dopodobnie w konstrukcji przekładkowej, okryte płaszczem z glinki lessowej. 

Po wschodniej stronie gródka znajdowało się pierwsze podgrodzie, oddzie-

lone podwójną linią wałów, drugie po stronie zachodniej. Wszystkie te zabez-

pieczenia zbiegają się z wałem otaczającym gród od strony ostańca, tworząc  

                                                 
*  Więcej wiadomości dotyczących osadnictwa na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej na 

stronie internetowej www.it-jura.pl [dostęp: 12.02.2017]. 
21  J. Koj, Ziemie powiatu częstochowskiego we wczesnym średniowieczu. Zarys problematyki, 

„Ziemia Częstochowska” 2000, t. 27, s. 21. 
22 B. Muzolf, Badania na wielokulturowym stanowisku na Górze Birów w Podzamczu, wojewódz-

two katowickie w 1991, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrow-

skim w latach 1991–1992, red. E. Tomczak, Katowice 1994, s. 86–93; B. Muzolf, Badania wie-

lokulturowego stanowiska na Górze Birów w Podzamczu, województwo katowickie, [w:] Bada-

nia archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1994 roku, red. E. Tomczak, 

Katowice 1997, s. 119–131. 
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w ten sposób podwójny pas wałów od strony północnej i potrójny od strony po-

łudniowej. Dodatkowo od północy, poniżej pierwszego podgrodzia, rozciąga się 

teren dodatkowego, w kształcie półelipsy, podgrodzia z niskim wałem. 

Grodzisko ogółem zajmowało około 17 800 m
2
. Bramy nie były usytuowane 

równolegle, co dawało dodatkową formę zabezpieczenia. Napastnik w poszuki-

waniu kolejnych bram narażony był na ostrzał ze strony broniących. Grodzisko 

datowane jest na dwie fazy: 

— VIII/IX–X wiek,  

— X–XI wiek
23

. 

Gąszczyk (ryc. 6–8) 

Badania prowadzone pod koniec lat 50. w północno-wschodniej części zale-

sionego wzgórza, w zakolu Warty, wskazały na istnienie grodziska wyżynnego 

typu podkowiastego, otoczonego podwójną linią wałów i fos. 

Gród kształtem przypomina nieregularny czworobok i był naturalne zabez-

pieczony przez strome stoki opadające ku mokradłom. Majdan otoczono po-

dwójną linią wałów zbudowanych z glinki lessowej i kamieni. W trakcie prowa-

dzonych prac badawczych zauważono pogłębienie w ich części wschodniej. 

Zewnętrzną fosę połączono z głębokimi jarami, które oddzielały grodzisko 

od wzniesienia. Przypuszcza się, że początkowo istniała jedna linia obwałowań, 

które we wczesnym średniowieczu zostały nadbudowane do wysokości około 

1,60 m i poszerzone do 7,50 m w kierunku majdanu. Również w tym okresie 

dobudowano wał zewnętrzny i fosę. Wał wewnętrzny posiadał po stronie ze-

wnętrznej tzw. suchy mur.  

Początki grodziska Gąszczyk datowane są na okres kultury łużyckiej, następny, 

a zarazem końcowy, okres zasiedlenia to dwa etapy wczesnego średniowiecza:  

— VII–IX wiek,  

— X–XI wiek
24

. 

Analiza 

Z badań archeologicznych i analiz zapisków historycznych można otrzymać 

sporo wiadomości dotyczących budowy i lokalizacji grodów przed- czy wcze-

snopiastowskich. 

                                                 
23  W. Błaszczyk, Wyniki badań wykopaliskowych na grodzisku w Złotym Potoku pow. Częstochowa, 

[w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku w 1966 roku, red. R. Jamka, Katowice 1969,  

s. 83–86; oraz A. Krauss, Złoty Potok, pow. Częstochowa, „Silesia Antiqua” 1962, t. 4, s. 319. 
24  M. Kosiński, M. Wieczorek-Szmal, G. Bielińska, Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopa-

liskowych na grodzisku Gąszczyk w Mstowie – Podlesiu, województwo śląskie, [w:] Badania 

archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2009–2010, red. E. Tom-

czak, Katowice 2012, s. 36–41. 
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Zatem jeśli Ibrahim ibn Jakub pisze:  

[…] Słowianie tak budują część swoich grodów. Udają się na łąki obfitujące w wodę  

i zarośla, poczem kreślą linię kolistą lub czworoboczną w miarę tego, jaki chcą mieć 

kształt grodu i obszar jego powierzchni, kopią dookoła rów i piętrzą wykopaną ziemię, 

wzmocniwszy ją deskami i drewnami na podobieństwo szańców, aż taki wał osiągnie 

wymiar, jakiego pragną. I odmierzają w nim bramę, z której strony pragną ją mieć,  

a chodzi się do niej po moście z drewna […]25  

to można przyjąć, iż wcześniejsze założenia budowlano-architektoniczne wyty-

czane mogły być w sposób opisany przez kronikarza. Cyple i wysepki oblane 

wodami rzek lub jezior (stąd częste do dziś nazwy Ostrów Tumski, Ostrówek, 

Na Piaskach), mokradła i bagna stanowiły podstawowy system obronny. Pomi-

mo iż budowa na takich terenach nie należała do łatwych – grunt trzeba było na-

leżycie przygotować, by móc na nim wznosić odpowiednie konstrukcje – to wła-

śnie na wysepkach jezior, w rozwidleniu rzek czy na bagnach zakładano osady 

warowne. Można tu wymienić przykładowo grodzisko w Śmiczu (woj. opolskie) 

położone w północnej części cypla, w widłach podmokłych dolin potoku Pleśni-

ca
26

; pochodzące z przełomu epoki brązu i wczesnego żelaza Łubowice (woj. 

śląskie) zlokalizowane na rozległym cyplu, od wschodu opadającym 25-metro- 

wą skarpą do doliny zalewowej rzeki, od południa zaś i południowego zachodu 

wyodrębnionego dolinką niewielkiego cieku (w starożytności zabagnioną), prze-

chodzącą ku północy w głęboki jar
27

; czy Kąty (woj. łódzkie), gdzie grodzisko 

leży na bagnistych łąkach, nad brzegiem małej rzeczki, która odgradza je od 

wyższego brzegu doliny, datowane na okres wczesnego średniowiecza
28

. 

Miejsca lokacji to powielenie form wypracowanych i wykorzystywanych już 

w czasach kultury łużyckiej. Podstawę systemu obronny stanowiły wały zbudo-

wane w konstrukcji drewnianej lub kamiennej. Wybór zależał od materiału, któ-

rym w danym miejscu dysponowała ludność. Z biegiem czasu najbardziej roz-

powszechnionym zabezpieczeniem stał się wał drewniano-ziemny typu izbico-

wego lub skrzyniowego
29

. Budowano go, układając najczęściej dębowe belki na 

tzw. wiązanie na zrąb albo inaczej na wieniec (nacięcia na końcach belek,  

w miejscach skrzyżowania nadawały trwałość konstrukcji). Układając belki 

wzdłuż i w poprzek, tworzono nawet kilka rzędów prostokątnych skrzyń (izbic), 

wypełnianych następnie ziemią, żwirem lub kamieniami
30

. 

                                                 
25 Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie Al-Bekriego, tłum. 

T. Kowalski, „Monumenta Poloniae Historica” 1946, t. 2, s. 50. 
26  M. Parczewski, Prace wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Śmiczu, 

„Sprawozdania Archeologiczne” 1977, t. 29, s. 159–175. 
27 J. Chochorowski, Badania wykopaliskowe założeń obronnych grodziska w Łubowicach, woj. 

Katowice, „Sprawozdania Archeologiczne” 1977, t. 79, s. 107–121. 
28  J. Żurek, Pradzieje Ziemi Wieluńskiej, Wieluń 1936, s. 95. 
29 A. Żaki, Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej, Wrocław 1974, s. 55–59. 
30 A. Piskadło, Grody, zamki, fortece. Budownictwo i architektura obronna do schyłku średnio-

wiecza, Warszawa 1977, s. 35. 
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W okresie wczesnośredniowiecznym na obszarze Jury mamy do czynienia  

z prostymi założeniami obronnymi. W większości przypadków wały budowano 

z kamieni, ziemi i glinki lessowej. Licowanie wału płaszczem kamiennym lub 

gliniano-kamiennym z obu stron lub ze strony zewnętrznej przeważało w okresie 

między VII a X wiekiem. Podobne założenia obronne możemy odnaleźć na tere-

nie Wielkopolski, Dolnego Śląska, na Mazowszu czy Pomorzu, jednak datowa-

nie wskazuje tu na koniec wieku X. 

Na grodzisku w Gąszczyku obserwujemy właśnie tę technikę budowlaną. 

Tamtejszy wewnętrzny wał ziemny w najwcześniejszym okresie miał podstawę 

oblicowaną kamieniem wapiennym. W przypadku grodziska w Złotym Potoku 

mamy do czynienia z wałem pokrytym płaszczem z glinki lessowej. 

Oba powyższe grodziska zaliczane są do typu podkowiastego. Grody takie 

zakładano tam, gdzie były gorsze warunki naturalne. Wówczas system obron-

ny nabierał większego znaczenia
31

. Powstaje pytanie, jakie znaczenie miało za-

łożenie grodu w takim właśnie miejscu, gdzie brak naturalnych systemów 

obronnych.  

Cechą łączącą Gąszczyk i Złoty Potok są podwójne umocnienia obronne. 

Wygląda na to, że sama „naturalna” lokalizacja nie wystarczała. Podobne zało-

żenia obronne odnajdziemy w Krzesku-Królowej Niwie (woj. mazowieckie)  

i Niewiadomej (woj. mazowieckie). W obu przypadkach datowanie ceramiki 

wskazuje na VIII – X wiek
32

. Obiekty te położone są w dolinach rzecznych po-

śród łąk (Krzesk) lub na lekko wyniesionej krawędzi doliny (Niewiadoma). 

Osadnictwo wczesnośredniowieczne było nader zróżnicowane. Obok małych 

grodów, położonych na rubieżach świata słowiańskiego, funkcjonowały osady 

obronne zajmujące kilkadziesiąt hektarów. Grody małopolskie, takie jak Stra-

dów (woj. świętokrzyskie) czy Chodlik (woj. lubelskie), obejmują obszar nawet 

paru dziesiątków hektarów (ryc. 4). Zarówno gród w Chodliku nieopodal Opola 

Lubelskiego, jak też gród stradowski – to typowe ośrodki lokalnego osadnictwa, 

położone z dala od ważnych szlaków komunikacyjnych i strategicznych prze-

praw, przy których lokowane będą późniejsze grody kasztelańskie. 

Gród w Chodliku, położony na trudno dostępnych moczarowatych łąkach, 

otoczony był trzema liniami wałów. Między wałami wzniesione zostały drew-

niane zabudowania mieszkańców. Sam środek grodu stanowił wielki, prawie pu-

sty majdan o paruset metrach średnicy. Nieopodal grodu znajdowały się rozległe 

osady otwarte. Być może, pusty majdan zaludniał się w okresie niebezpieczeń-

stwa. Znajdowali tu zapewne schronienie mieszkańcy podgrodzia i innych, nie-

znanych jeszcze bliżej osad wchodzących w skład terytorium plemiennego gro-

du w Chodliku
33

 (ryc. 3). 

                                                 
31  A. Żaki, op. cit., s. 38. 
32 I. Górska, et al., Grodziska Mazowsza i Podlasia, Wrocław 1976, s. 44–75. 
33 M. Gajewska, Grodzisko z IX wieku w Chodliku pow. Puławy, „Archeologia Polski” 1959, t. 3, 

z. 2, s. 28–35. 
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Trudno bliżej określić zaludnienie dużych ośrodków grodowych w Małopol-

sce VII–IX w. Pewne jest jedno: grody typu Chodlik czy Stradów tworzyły wraz 

z otaczającymi je podgrodziami znaczne skupiska ludności, liczące wiele setek, 

a może i tysiące mieszkańców.  

W krajobrazie Jury sporym grodziskiem jest Złoty Potok. Być może, był do 

gród, o jakimś charakterze ponadlokalnym, a ze względu na wielkość pełnił funk-

cję administracyjną i był ośrodkiem, w którym chroniła się okoliczna ludność. 

Na podstawie rozmieszczenia chat na grodzisku w Tuligach (woj. podkar-

packie) można zrekonstruować zabudowę grodu okresu wczesnośredniowiecz-

nego. Domy stały w luźnych rzędach, tworząc pasy zabudowań oddalonych od 

wału pustą przestrzenią
34

. Pomiędzy szeregami domów prawdopodobnie znaj-

dowały się ulice. Zabudowa wewnętrzna grodów podobna była do biskupińskiej 

– wydłużone ciągi domów biegnące równolegle do siebie, oddzielone wąskimi 

uliczkami, łączącymi się z główną ulicą obiegającą osadę wzdłuż umocnień
35

 

(ryc. 1). To znaczyłoby, że sposób zabudowy grodów wczesnośredniowiecznych 

nie różnił się od tego, który istniał już od epoki brązu. 

Najczęściej wnętrze grodu zabudowane było półziemiankami o powierzchni 

około 10–20 m
2
. Z czasem domy te przekształciły się w chaty o konstrukcji słu-

powej, a później zrębowej
36

. 

Reasumując, można powiedzieć, iż grody jurajskie są lokowane na tych sa-

mych zasadach, co inne tego typu obiekty osadnicze w Polsce. Cechą wspólną 

tych osiedli obronnych jest wykorzystanie naturalnych walorów krajobrazów. 

Grody te lokowane są na wzgórzach, przy skałach, nad urwiskami. Również za-

łożenia urbanistyczne są podobne: gród właściwy, podgrodzia, wały obronne  

i fosa. Grodu nie budowano jednak na każdym wzniesieniu. O wyborze decydo-

wały określone czynniki. Przykładowo, gród czechowski rozdzielał ziemie san-

domierską i krakowską. Wcześniej prawdopodobnie wyznaczał granice ple-

mienne
37

. Powstaje jednak pytanie – skąd taka obronność grodzisk jurajskich? 

Dlaczego zakładano je w trudno dostępnych miejscach, kto mógłby im ewentu-

alnie zagrażać? Najprawdopodobniej niebezpieczeństwo pochodziło ze strony 

Awarów, Wielkich Moraw czy innych jednostek plemiennych. 

O tym, że Słowiańszczyzna miała ustrój plemienny, wiemy chociażby z za-

pisków Jordanesa, Prokopiusza z Cezarei, Meandra Protektora, Teofilakta Simo-

katty, Pseudo-Maurycjusza czy Konstantyna Porfirogenety. W swych kronikach 

wymieniali naczelników Słowian Naddunajskich, począwszy od VI wieku. Mało 

                                                 
34 M. Cabalska, Wieloczłonowe grodzisko wczesnośredniowieczne w Tuligłowach, „Sprawozdania 

Archeologiczne” 1979, t. 31, s. 253–270. 
35  B. Balcer, Legenda Biskupina w świetle wykopalisk na arach 86, 87 I 101 na stanowisku 4, [w:] 

Opera ex aere. Studia z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, red. M. Mogielnicka-Urban, War-

szawa 2008, s. 127–145. 
36  A. Żaki, op. cit., s. 43. 
37  W. Pałucki Kasztelania Czechowska, Warszawa 1964, s. 41.  
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prawdopodobne, by podział plemienny zniknął w wiekach późniejszych
38

. Każ-

de plemię miało swój zasięg. Do czasów zjednoczenia Piastowskiego Polska by-

ła zasiedlona przez wiele plemion słowiańskich, których nie jednoczyły wartości 

patriotyczne. Plemię samo decydowało o sobie – o wojnie i pokoju. Trzeba było 

zatem bronić swojego ludu przed potencjalnym zagrożeniem ze strony sąsiada. 

Pisarz arabski al-Gardizi o przyczynach budowy grodów obronnych pisze tak:  

[…] Słowianie posiadają swój sposób budowania grodów. Wszyscy ludzie przychodzą 

przy nich coś robić. A inni budują grody, ponieważ Madziarzy podejmują przeciw nim 

wyprawy i urządzają napady. Gdy więc Madziarzy nadchodzą, wtedy Słowianie udają się 

do owych grodów, które wybudowali. A ich głównym miejscem pobytu w zimie są grody 

i twierdze, a w lecie las […]39. 

Ostatnie wzmianki o Awarach pochodzą z IX wieku. Do tego momentu lud 

ten stworzył ogromne państwo, a ze Słowian uczynił naród zależny. Obawiano 

się zatem, by kolejne ośrodki plemienne nie padły ich ofiarą. Tym bardziej, że 

sąsiedztwo było bliskie, Czechy bowiem stanowiły część awarskiego impe-

rium
40

. Zresztą znaleziska zabytków awarskich z terenów Polski wskazują na 

kontakty ze światem koczowników
41

. Nie świadczy to od razu o agresji – 

przedmioty mogły bowiem stanowić efekt wymiany handlowej. 

Po upadku Kaganatu Awarskiego pojawia się nowe niebezpieczeństwo – 

Państwo Wielkomorawskie i powstały w Kotlinie Czeskiej w IX wieku związek 

plemienny, który stanie się zalążkiem późniejszego Państwa Czeskiego
42

. 

Łącząc VIII-wieczne grody (Złoty Potok, Gąszczyk, Słupsko i górę Birów), 

okaże się, że są one na jednej linii, ulokowane od strony Bramy Morawskiej – 

trasy licznych wędrówek ludów (zob. mapa). Oczywiście to tylko domysły. Od-

powiedzi może być wiele. Nie zmienia to faktu, że grody w krajobrazie Wyżyny 

Krakowsko-Częstochowskiej nie różniły się od innych z terenów Polski. Jednak 

analiza budowy i usytuowania jurajskich grodów znajduje raczej podobieństwa 

do grodów małopolskich. Również datowanie (VIII–X wiek) wskazuje na wcze-

śniejsze (niż np. Wielkopolska) osadnictwo. Oznaczałoby to, że na terenie Ma-

łopolski jakaś społeczność (plemię) zdolna była do budowy systemu grodowego. 

Jest to ogromnie istotne dla dalszych badań, szczególnie w kontekście funkcjo-

nowania i zasięgu plemion. Szczególnie, iż dziś ziemie okolic Częstochowy łą-

czone są z ziemiami Śląska. 

                                                 
38  L.A. Tyszkiewicz., Słowianie i Awarowie. Organizacja plemienna Słowian, Wrocław 2009,  

s. 108. 
39  E. Chwiłkowska, Wiadomości perskiego pisarza Gardiziego (XI wiek) o ludach wschodniej  

i środkowej Europy, „Slavia Antiqua” 1978, t. 25, s. 151. 
40  M. Miśkiewicz, Wczesnośredniowieczni sąsiedzi Słowian, Warszawa 2005, s. 39–45. 
41  W. Szymański” Uwagi w kwestii zabytków awarskich znalezionych na terenie Polski, „Arche-

ologia Polski” 1962, t. 7, z. 2, s. 283–314. 
42  J. Skowronek, M. Tanty, I. Wasilewski, Słowianie południowi i zachodni w VI–XX wieku, War-

szawa 2005, s. 37–38. 
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Niepokojący jest brak cmentarzysk ludności grodowej. Dwa stanowiska to 

stanowczo zbyt mało na taki obszar. Badania tylko grodów nie dają bowiem peł-

nej odpowiedzi dotyczącej lokalnego społeczeństwa. W przypadku ziem juraj-

skich mamy tak nieliczne badania archeologiczne, że dane, którymi obecnie 

dysponujemy, tylko w niewielkim stopniu tworzą wycinek historii Polski wcze-

snośredniowiecznej. A szkoda, bo zważywszy na lokalizację, te tereny skrywają 

jeszcze wiele tajemnic. 

Ilustracje 

 

A. Grodzisko „Gąszczyk” 

B. Grodzisko w Złotym Potoku 

C. Grodzisko w Słupsku k. Kostkowic 

D. Grodzisko na górze Birów 

Ryc. 1. Mapa przedstawiająca lokalizację grodzisk 
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Ryc. 2. Biskupin – rozmieszczenie chat; źródło: A. Niesiołowska-Wędzka, Początki i rozwój gro-

dów kultury łużyckiej, Wrocław – Warszawa 1974, s. 124. 
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Ryc. 3. Plan grodziska w Chodliku; źródło: M. Gajewska, Grodzisko z IX wieku w Chodliku pow. 

Puławy, „Archeologia Polski” 1959, t. 3, z. 2, s. 289. 

 

 

Ryc. 4. Stradów – grodzisko; źródło: J. Bogdanowski, Architektura obronna w krajobrazie Polski. 

Od Biskupina do Westerplatte, Warszawa – Kraków 1996, s. 47. 
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Ryc. 5. Plan grodziska „Osiedle Wały” – Złoty Potok; źródło: A. Krauss, Złoty Potok, pow. Czę-

stochowa, „Silesia Antiqua” 1962, t. 4, s. 319. 

 

Ryc. 6. Plan grodziska „Gąszczyk” (Siedlec); źródło: A. Krauss, Siedlec, pow. Częstochowa, „Si-

lesia Antiqua” 1962, t. 4, s. 305. 
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Ryc. 7. „Gąszczyk” (Mstów-Podlesie), grodzisko z zaznaczonym wykopem; źródło: G. Bielińska, 

M. Kosiński, M. Szmal-Wieczorek, Wyniki badań wykopaliskowych na terenie grodziska „Gąsz-

czyk” w Mstowie-Podlesiu, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” 2011/2012, t. 12, Częstochowa 

2013, s. 16. 
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Ryc. 8. Ceramika wczesnośredniowieczna z obiektu nr 2 – grodzisko „Gąszczyk”; źródło: G. Bie-

lińska, M. Kosiński, M. Szmal-Wieczorek, Wyniki badań wykopaliskowych na terenie grodziska 

„Gąszczyk” w Mstowie-Podlesiu, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” 2011/2012, t. 12, Czę-

stochowa 2013, s. 59. 
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Early medieval burgs of the Kraków-Częstochowa Upland.  

An outline of the problem 

Summary 

Burgs on the Kraków-Częstochowa Upland in early medieval period were established in places 

inherently defensive. The oldest ones date back to the 8th century AD and their construction is sim-

ilar to the burgs of Lusatian culture (late Bronze Age). Some of them belong to the so-called mul-

ticultural burgs, whose origins stem from even the end of the Neolithic Age.  

Keywords: Kraków-Częstochowa Upland, Early Medieval period, settlements, burgs. 
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Rebelianci przeciw rebeliantom. Wewnętrzny 

konflikt Skonfederowanych Stanów Ameryki 

(1861–1865) 

Termin „secesjoniści”, używany dla określenia stanów, które wystąpiły  

z Unii, miał negatywne znaczenie w czasie wojny Północ-Południe. Gazety Unii 

odnosiły się do agitatorów z Południa
1
 z pogardą. Secesjoniści przyjęli więc na-

zwę „rebelianci”, nadając jej głębszego wydźwięku. Określenie „rebeliant” przy-

jęli z dumą, zaznaczając tym samym swą odrębność i sprzeciw w stosunku do 

polityki Unii. Nieprawdziwy jest jednak mit zjednoczonej Konfederacji, tak bar-

dzo podtrzymywany przez historyków wielu pokoleń, obecnie przez członkinie 

the United Daughters of the Confederacy
2
, propagujące ruch the Lost Cause

3
,  

a także filmy Gone with the Wind (Przeminęło z wiatrem)
4
, Gettysburg

5
 czy 

Gods and Generals (Generałowie)
6
.  

W ostatnim ćwierćwieczu nastąpiło zainteresowanie tematem dysydentów  

z Południa. Powstało kilka książek naukowych i popularnonaukowych, m.in.: 

                                                 
1  W artykule będę zamiennie używała terminów Skonfederowane Stany Ameryki z nazwami: 

Konfederacja i Południe. 
2  Stowarzyszenie założone w 1894 roku przez kobiety, potomkinie żołnierzy służących w siłach 

Konfederacji, w celu uczczenia pamięci tychże żołnierzy, a także, by chronić i zachować miej-

sca oraz archiwalia związane ze Skonfederowanymi Stanami Ameryki. 
3  Przekonanie typowe dla białej społeczności południowej Ameryki pod koniec XIX i początku 

XX wieku, iż cel Konfederatów był szczytny i heroiczny pomimo wielu trudności, a w rezulta-

cie – porażki. 
4  Reż. Victor Fleming, USA 1939. Scenariusz na podstawie powieści Margaret Mitchell o tym 

samym tytule. 
5  Reż. Ronald F. Maxwell, USA 1993. Scenariusz na podstawie powieści Michaela Shaary The 

Killer Angels. 
6  Reż. Ronald F. Maxwell, USA 2003. Scenariusz na podstawie powieści Jeffa Shaary o tym sa-

mym tytule. 

http://dx.doi.org/10.16926/zh.2017.16.24
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The South vs. The South (2001) Williama W. Freelinga, Ashe County’s Civil War 

(2001) Martina Crowforda, A South Divided (2007) Davida C. Downinga oraz 

Bitterly Divided (2008) Davida Williamsa. Filmy Cold Mountain (Wzgórza Na-

dziei)
7
 oraz The Free State of Jones (Rebeliant)

8
 również ukazują mit zjedno-

czonego Południa w czasie wojny secesyjnej. Istniało bowiem wiele opozycji 

wewnątrz Konfederacji. Dysydentów, którzy sprzeciwiali się rządowi w Rich-

mond, nazywano lojalistami Lincolna. Społeczność niepopierającą rządu Skon-

federowanych Stanów Ameryki nazywano zdrajcami.  

Sylwetka dysydenta z Południa jest bardzo złożona. W zachodniej Wirginii 

unioniści wystąpili z secesjonistów, by utworzyć nowy stan
9
. W Północnej Ka-

rolinie natomiast organizacja the Heroes of America nawoływała do dezercji 

oraz przekazywała rządowi federalnemu cenne informacje
10

. W Alabamie unijni 

partyzanci, zwani Destroying Angels czy Prowling Brigades, dokonywali gra-

bieży
11

. W moim artykule chcę przedstawić 4 istotne grupy buntowników, któ-

rzy przeciwstawiali się rebeliantom Konfederacji: Afroamerykanów, żołnierzy, 

białe kobiety i farmerów. Każda z nich wiedziona była inną motywacją i innymi 

formami działania. Ich skutki natomiast miały znaczący wpływ na przegraną Po-

łudnia w wojnie secesyjnej
12

. 

Afroamerykanie 

Od początku wojny secesyjnej, na południu USA istniało wiele obaw doty-

czących zachowania niewolników. W Południowej Karolinie czy Missisipi czar-

ni stanowili ponad 50% ludności
13

. Przy tak dużej liczbie powołanych do walki 

żołnierzy istniało zagrożenie utraty kontroli nad niewolnikami.  

Wojna była dla Afroamerykanów nadzieją na wolność. Modlili się o nią 

podczas swych tajnych spotkań. Ogłoszenie Proklamacji emancypacji 22 wrze-

                                                 
7  Reż. Anthony Minghella, USA 2003. Scenariusz na podstawie powieści Charlesa Fraziera  

o tym samym tytule. 
8  Reż. Gary Ross, USA 2016. Scenariusz powstał w oparciu o historię Newtona Knighta, przy-

wódcy grupy rebeliantów w czasie wojny secesyjnej. 
9  M.A. Snell, West Virginia and the Civil War, Gloucestershire 2011, s. 194. 
10  W.T. Auman, D.D. Scarboro, The Heroes of America in the Civil War North Carolina, „North 

Carolina Historical Review” 1981, nr 58, s. 327–63. 
11  D. Williams, Southern Dissent, [w:] Civil War America: A Social and Cultural History with 

Primary Sources, red. M.M. Morehouse, Z. Trodd, Routledge, New York 2013, s. 17. 
12  Historycy upatrują przegraną Południa w przyczynach zewnętrznych i wewnętrznych. Do przy-

czyn zewnętrznych zaliczają liczebną i militarną przewagę Unii oraz rozwinięty przemysł, a co 

za tym idzie – postęp gospodarczy, techniczny i naukowy. Przyczyny wewnętrzne to mniejsza 

liczebność wojsk, gorsze uzbrojenie, zła strategia oraz czynniki ekonomiczne. Istnieli również 

przeciwnicy wewnątrz Skonfederowanych Stanów Ameryki, których przedstawiam w moim ar-

tykule. 
13  Źródło: www.civil-war.net/pages/1860_census.html [dostęp: 15.03.2015]. 
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śnia 1862 roku było dla nich zapowiedzią wolności. Prezydenta Unii traktowano 

jako sprzymierzeńca, a żołnierzy z Północy za swych wybawicieli. „Oh, Lord, 

please send the Yankees on”, modlił się jeden z niewolników w Georgii
14

. 

W rzeczywistości Afroamerykanie sięgali po wolność na długo przed wej-

ściem w życie Proklamacji emancypacji. Niewolnicy sprzeciwiali się swym pa-

nom, nie wykonując ich rozkazów. Kilkoro próbowało nawet zabić swych wła-

ścicieli
15

. Gniew i bunt Murzynów coraz bardziej narastał. Pomimo ciężkich kar 

za nieposłuszeństwo, takich jak chłosta czy pogryzienie przez psy, czarni nadal 

stawiali opór swym panom
16

. 

W połowie 1861 roku południowe stany ogarnął strach przed rebelią niewol-

ników. Schwytanie przez patrol zbiegłego niewolnika w hrabstwie Decatur  

w Georgii odebrano jako zapowiedź masowej ucieczki. Plotka o uzbrojonych 

Murzynach planujących zabicie wszystkich kobiet, mężczyzn i dzieci obiegła 

hrabstwo. Zarówno w Georgii, jak i Wirginii, także i innych stanach aresztowa-

no liderów insurekcji. Kilku z nich dla przykładu powieszono
17

. 

Od początku wojny nie można było ignorować Murzynów. Wielu Afroame-

rykanów z terenów przygranicznych wybrało ucieczkę jako sposób uzyskania 

wolności. Niewolnicy z Południa, którzy przekraczali granice z Unią, znajdowali 

zatrudnienie w armii, wykonując prace fizyczne. Przykładem może być Fort 

Monroe w Wirginii, gdzie pod dowództwem generała Bena Butlera pracowali 

jako kucharze, stolarze, a kobiety jako pielęgniarki. Jako najęta siła robocza Mu-

rzyni kopali rowy strzeleckie, budowali forty i mosty, karczowali lasy, osuszali 

bagna, napełniali worki z piaskiem, drążyli okopy i ciągnęli armaty na froncie. 

Zbiegli byli również cennymi dla Unii szpiegami i zwiadowcami.
 
Dwa miesiące 

od rozpoczęcia wojny, kontrabanda wojenna, jak nazywano uciekinierów z Po-

łudnia, liczyła już 900 osób
18

.  

17 lipca 1862 roku Kongres przyjął dwie ustawy zezwalające na pobór Afro-

amerykanów
19

. Lecz dopiero Proklamacja emancypacji oficjalnie autoryzowała 

                                                 
14  D. Williams, Bitterly Divided, New York 2008, s. 163. 
15  H. Wish, Slave Disloyalty under the Confederacy, „Journal of Negro History” 1938, t. 23, nr 4, 

s. 435–450. 
16  D. Williams, Rich Men’s War, Athens, GA, 1999, s. 155. 
17  H. Aptheker, American Negro Slave Revolts, „Science and Society.” 1937, t. 1, nr 4, s. 520. 
18  J. M. McPherson, The Nego’s Civil War: How American Blacks Felt and Acted During the War 

for the Union, New York 2003, s. 162. 
19  The Militia Act of 1862, ustawa wprowadzona 17 lipca 1862 roku przez Kongres Stanów Zjed-

noczonych, pozwalała Afroamerykanom wziąć udział w wojnie secesyjnej jako siła robocza  

i czynni żołnierze. Tego samego dnia uchwalono the Confiscation Act of 1862 uwalniający 

wszystkich zbiegłych z Południa niewolników. Kongres USA nadał sobie prawo konfiskaty 

tychże niewolników bez prawa ich odzyskania. Obie ustawy prowadziły do legalnego zatrudnienia 

czarnych. Źródło: www.freedmen.umd.edu/milact.htm [dostęp: 26.02.2015], www.civilwar.org/ 

education/history/primarysources/the-second-confiscation-act.html [dostęp: 26.02.2015]. Zob. 

J.T. Hubbell, Abraham Lincoln and the Recruitment of Black Soldiers, „Journal of the Abraham 

Linoln Association” 1980, t. 2, nr 1, s. 12. 
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przyjęcie Murzynów do służby w oddziałach Unii. Czarna jednostka The First 

South Carolina Volunteers (Pierwsi Wolontariusze Południowej Karoliny) pod 

dowództwem Thomasa Wentwortha Higginsona składała się wyłącznie z ucieki-

nierów z Południa. Czarni antykonfederaci służyli również w 54. i 55. Pułku 

Massachusetts. Trzy czwarte z ponad 180 tysięcy Afroamerykanów służących  

w oddziałach Unii w latach 1862–1865 pochodziło z Południa USA
20

. Nie wal-

czyli jednak o sprawy Unii, lecz o swoją wolność. 

Niewolnicy, którzy pozostali na Południu, udzielali pomocy zbiegom – czar-

nym i białym. Dostarczali żywność, przekazywali cenne informacje, pomagali  

w ucieczce jeńcom wojennym z Północy oraz udzielali schronienia dezerterom  

i unikającym poboru. Nancy Johnson, niewolnica z Georgii, powiedziała:  

[…] some of the rebel soldiers deserted & came to our home & we fed them. They were 

opposed to the war & didn’t own slaves & and said they would die rather than fight, Tho-

se who were poor white people, who didn’t own slaves were some of them Union people. 

I befrended them because they were on our side21.  

Afroamerykanie z Południa, jak nigdy dotąd, identyfikowali się z żołnierza-

mi Unii i białymi unionistami na Południu. Według jeńca wojennego Unii, zaw-

sze byli gotowi pomóc każdemu, kto sprzeciwiał się rebeliantom.  

Union refugees, Confederate deserters, escaped prisoners – all received from them the 

same prompt and invariable kindness22. 

Żołnierze 

Dezercje żołnierzy na Południu najlepiej obrazuje pierwsza ustawa o poborze 

z 16 kwietnia 1862 roku (the first Confederate Conscription Act). Według okre-

ślonych w niej warunków, biali mężczyźni w wieku od osiemnastu do trzydziestu 

pięciu lat podlegali służbie wojskowej. Były jednak pewne wyjątki. Zwolnienia 

przysługiwały osobom, które wykonywały zawody nauczycieli, górników, apteka-

rzy, obejmowały ponadto osoby pracujące w rządzie, przemyśle czy na kolei
23

.  

                                                 
20  J.M. McPherson, op. cit., s. 171–185. 
21  D. Williams, T.C. Williams, R.D. Carlson, Plain Folk in a Rich Man’s War, Gainesville, FL, 

2002, s. 140. 
22  J.C. Inscoe, G.B. McKinney, Heart of the Confederate Appalachia. Western North Carolina in 

the Civil War, Chapel Hill, NC, 2003, s. 228. 
23  Przez pierwszy rok wojny secesyjnej, na Południu praktykowany był system żołnierzy-

wolontariuszy. Pierwsza ustawa o poborze z 16.04.1862 r. nakazywała służbę w armii mężczy-

znom wieku 18–35 lat. Dla dotychczasowych żołnierzy oznaczało to niespodziewane przedłu-

żenie. Druga ustawa o poborze z 27.09.1862 r. podniosła górny limit wieku do 45 lat, natomiast 

w lutym 1864 roku granica wieku przesunęła się i wynosiła 17–50 lat. Zob. W.L. Shaw, The 

Confederate Conscription and Exemption Acts, „The American Journal of Legal History” 1962, 

t. 6, nr 4, s. 368–405. 
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Kolejnym sposobem na uniknięcie służby było wniesienie opłaty zwalniają-

cej z jej odbycia (commutation fee), w wysokości 500 dolarów
24

, lub wynajęcie 

zastępcy (substitute) na swoje miejsce. Wynagrodzenie takiej osoby wynosiło od 

500 dolarów, tuż po ogłoszeniu ustawy o poborze, do nawet 10 000 dolarów na 

niektórych obszarach Południa rok później. Około 50 tysięcy osób skorzystało  

z uniknięcia wojska, zatrudniając swego zastępcę
25

. Takie rozwiązanie przynosi-

ło jednak Konfederacji więcej szkody niż pożytku. Zastępczy żołnierze byli bo-

wiem najczęstszymi dezerterami w armii. Kierowali się wyłącznie bodźcami 

ekonomicznymi, nie utożsamiali się z polityką południowych stanów. 

Bogaci mogli uniknąć poboru na wiele sposobów, legalnych i nielegalnych. 

Dla niektórych przekupienie urzędnika było tańsze niż wynajęcie zastępcy. Puł-

kownik Carey Styles z południowo-wschodniej Georgii sprzedawał zwolnienia 

(exemptions) za 1000 dolarów każdemu, kogo było na nie stać. Wojskowi chi-

rurdzy sprzedawali zwolnienia lekarskie. Elity mogły skorzystać ze swoich ko-

neksji z lokalnymi sędziami. Znajomości nie przeszkadzały jednak w pobieraniu 

opłaty około 1500 dolarów. Za 500 lub więcej dolarów, przy odpowiednich zna-

jomościach, można było otrzymać posadę zwalniającą z poboru
26

. W rezultacie 

większość owych stanowisk piastowana była przez młodych, zdolnych do służby 

mężczyzn. 

Wykorzystywano także Prawo 20 niewolników (Twenty Negro Law), które 

zwalniało z poboru plantatorów posiadających minimum 20 niewolników
27

. 

Wzrastał zatem popyt na niewolników, a ich cena wciąż rosła. „We wanted 

twenty Negros”, mówił szeregowy Sam Watkins, dodając:  

from this time on till the end of the war, a soldier was simply a machine. We cursed the 

war… we cursed the Southern Confederacy. All our pride and valor was gone28.  

Legislacja dotycząca poboru i zwolnienia ze służby była prawodawstwem 

klasowym. Wielu białych obywateli potraktowano jak niewolników rządu Kon-

                                                 
24  W Skonfederowanych Stanach Ameryki opłata ta zwalniała tylko sumiennych i nadzorców, pod-

czas gdy w Unii opłata w wysokości 300 dolarów zwalniała ze służby wszystkich poborowych. 
25  A.B. Moore, Conscription and Conflict in the Confederacy, Whitefish, MT, 1963, s. 29–30;  

B. Martin, A Rich Man’s War, a Poor Man’s Fight, Tuscaloosa, AL, 2003, s. 123.  
26  D. Carlson, The ‛The Distemper of the Time’: Conscription, the Courts, and Planter Privilage 

in Civil War South Georgia, „Journal of Southwest Georgia History” 1999, nr 14, s. 607–608; 

A.B. Moore, op. cit., s. 37, 41, 112. 
27  Ustawa uchwalona przez Kongres Skonfederowanych Stanów Ameryki 11 października 1862 

roku, zwalniająca ze służby w armii właścicieli 20 lub więcej niewolników pracujących na jed-

nej lub dwóch plantacjach, mieszczących się w odległości do 5 mil od siebie. 17 lutego 1864 

roku kongresmeni zmniejszyli owo wymaganie do 15 niewolników, żądając równocześnie do-

starczenia 100 funtów bekonu lub jego równowartość dla swego rządu za każdego niewolnika 

na plantacji. Zob. J.M. Matthews, Public Laws of the Confederate States of America, Passed at 

the Second Session of the First Congress, Richmond, VA, 1862, s. 77–79. 
28  P.D. Escot, D.R. Goldfield, Major Problems in the History of the American South, „Documents 

and Essays”, t. 2, Lexington 1990, s. 365. 
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federacji. W Alabamie poborowych, którzy uchylili się od rejestracji, ścigano 

przy pomocy psów gończych. W Arkansas generał Joe Shelby wysłał swych lu-

dzi w pościg za dekownikami
29

, tzw. draft dodgers, z rozkazem użycia wszyst-

kich sił do ich ujęcia bądź – jeśli będzie to konieczne – zastrzelenia ich
30

.
 
Nie-

wolnicy rzadko kiedy byli traktowani gorzej. 

W pośpiechu urzędnicy zabierali nie tylko biednych, lecz również chorych, 

chromych i prawie niewidomych. Kate Cumming, wojskowa pielęgniarka, pisała 

w swym pamiętniku o kobiecie szukającej w obozach syna, który cierpiał na ra-

ka twarzy i pozbawiony był już jednego oka, a także o mężczyznach, którzy 

umierali w szpitalu jeszcze przed rozpoczęciem walki
31

. „It is strange to us”, pi-

sał wydawca gazety „Early Country News”,  

that the Government allows its officers to conscript poor men who have the appearance 

of dead men, while they turn loose rich ones who are young, hale and hearty32. 

 Taka polityka rządu trudna była do zrozumienia i przyjęcia przez wielu po-

borowych. 

Mężczyźni, którzy wstąpili do armii na początku wojny, byli łudzeni obiet-

nicami zapewnienia bytu swym rodzinom. Niestety, tak szybko jak opuścili swe 

domy, tak szybko plantatorzy zapomnieli o swych hojnych i patriotycznych 

obietnicach. Zamiast kukurydzy, której tak bardzo się domagano, plantatorzy  

z chęci zysku wciąż uprawiali coraz droższe bawełnę i tytoń. Biznes był priory-

tetem dla uprawiających i handlujących bawełną, nie żołnierze i ich rodziny. 

Kiedy elity musiały rezygnować z lodów czy ciasta, żołnierze Konfederacji bła-

gali o chleb. Jedna z kobiet wspominała, że żołnierze generała Lee  

were half famished and they looked like tramps. They nearly worried us to death asking 

for something to eat33.  

Wielu żołnierzy wracało do domu tylko na pewien czas (absent without offi-

cial leave), by niezauważenie wrócić na front wraz z poprawą bytu czy po roz-

wiązaniu problemów swoich rodzin. We wrześniu 1864 roku prezydent Davis 

publicznie przyznał, że dwie trzecie żołnierzy jest nieobecnych, większość  

z nich bez prawa do urolpu
34

. Historyk Mark Weitz twierdzi, iż oficjalna liczba 

103 400 dezerterów jest zaniżona
35

. 

Wielu powołanych do armii mężczyzn nie mogło pogodzić się z trudnymi 

warunkami oraz niesprawiedliwością swojego rządu. Jednym z nich był Newton 

                                                 
29  Dekownik – osoba uchylająca się od wojska. 
30  D. Williams, T.C. Williams, R.D. Carlson, op. cit., s. 100. 
31  Ibidem, s. 130. 
32  Ibidem, s. 131–132. 
33  D. Williams, Bitterly…, s. 76. 
34  E. Lonn, Desertion during the Civil War, Gloucester, NE, 1928, s. 51–68. 
35  M.A. Weitz, A higher duty: Desertion among Georgia troops during the Civil War, Lincoln, 

NE – London 2000. 
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Knight, farmer formujący mały batalion, by walczyć przeciw Konfederatom. 

Razem z podobnymi mu dezerterami, a także kobietami i niewolnikami (the 

Knight Company), wiosną 1864 roku odbił Konfederatom hrabstwo Jones w sta-

nie Mississippi (Free State of Jones)
36

. Podobna sytuacja miała miejsce w Ala-

bamie, w hrabstwie Winston. Christopher Sheats stanął na czele grupy secesjo-

nistów, tworząc wolną Republikę Winstońską (the Republic of Winston)
37

. 

Wszystkie omówione przyczyny skłaniały żołnierzy do dezercji. Armia Kon-

federacji nie była monolitem. Cechowała ją różna motywacja zewnętrzna i we-

wnętrzna. Na brak patriotyzmu żołnierzy wskazują E. Merton Coulter i Bell I. 

Wiley, formując teorię braku woli żołnierzy (lack-of-will thesis)
38

. Wielu histo-

ryków wskazuje jednak na słabnące morale armii jako jeden w wewnętrznych 

problemów Konfederacji. James M. McPherson nazywa zjawisko utratą woli 

(loss-of-will thesis)
39

. Wygrana nigdy nie była wspólnym celem żołnierzy, po-

święcenie natomiast wydawało się próżne. 

Białe kobiety 

Sprzeciw wobec polityki Południowej Konfederacji nie ograniczał się tylko do 

mężczyzn. Żony, matki i siostry często wspierały moralnie, emocjonalnie i logi-

stycznie swych krewnych na froncie. Kobiety na Południu odzwierciedlały  

i wzmacniały postawy swych mężczyzn. Żony i córki bogatych plantatorów na ogół 

wspierały wojnę. Te zaś z Zachodniej Wirginii, wschodniego Tennessee czy innych 

regionów, gdzie liczba niewolników i plantatorów była niższa, podawały w wątpli-

wość cel wojny, tym bardziej, że nie był to cel, z którym mogły się utożsamiać. 

Pamiętniki i listy kobiet Południa są dowodem wskazującym na słabnące 

morale ich rodzin. W pierwszych miesiącach wojny kobiety ponaglały męż-

czyzn, by wstąpili do armii. Zimą 1861/1862 roku było już oczywiste, że wojna 

nie będzie krótka, liczba ofiar stale rosła, a ceny produktów wciąż wzrastały
40

. 

Kobiety zostały zmuszone, by podjąć męskie dotychczas zadania, jak uprawianie 

roli, zbieranie plonów czy nadzorowanie niewolników
41

. Niestety, na domiar 

                                                 
36  S. Jenkins, J. Stauffer, The State of Jones: The Small Southern County that Seceded from the 

Confederacy, New York 2010, s. 54; D.D. Downing, A South Divided. Portaits of Dissent in 

the Confederacy, Nashville, TE 2007, s. 123–132. 
37  W.S. Thompson, The free state of Winston. A history of Winston County, Alabama, Baton Rou-

ge, LA 1968, s. 32; D.D. Downing, op. cit. s. 118–123. 
38 E.M. Coulter, The Confederate States of America, 1861–1865: A History of the South, Baton 

Rouge, LA 1950, s. 357; B.I. Wiley, The Road to Appomattox, Baton Rouge, LA 1994, s. 41. 
39 J.M. McPherson, Drawn with the Sword. Reflections on the American Civil War, New York 

1997, s. 128. 
40 W pierwszym roku wojny inflacja na Południu USA sięgnęła 300%. 
41 A.L. Robinson, Bitter Fruits of Bondage. The Demise of Slavery and the Collapse of thr Confe-

deracy, 1861–1865, Charlottesville, VA 2005, s. 149; D. Williams, Rich…, s. 82–83. 
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złego, ich domostwa bywały plądrowane przez głodnych, często bezwzględnych 

żołnierzy Unii czy Konfederacji, którzy pozbawiali je żywności lub bydła. 
Tysiące listów rozżalonych kobiet wpływało do oficerów Konfederacji. Więk-

szość z nich to błaganie o zwolnienie mężów i synów do domu. Głód i choroby 

zabijały podczas ich nieobecności ich dzieci. Almira Acros, żona żołnierza,  

w swym liście do gubernatora Północnej Karoliny Judaha Benjamina napisała: „I do 

not see how God can give the South a victory when the cries of so many suffering 

mothers and little children are constantly ascending up to him”
42

.
 
Inna z kolei pyta-

ła guberntora Vance’a: „I would like to know what he is fighting for?”. Dla niej 

odpowiedź była oczywista: „I don’t think he is fighting for anything only for his 

family to starve”
43

. W bezpośrednim liście do prezydenta Konfederacji Jeffersona 

Davisa jedna z kobiet ostrzegła: „If I and my children suffer [an] die while their 

Father is in service I invoke God Almighty that our blood rest upon the South”
44

. 

W 1864 roku coraz więcej kobiet nie tylko pisało do dowództwa armii, lecz 

otwarcie błagało swych mężów o powrót do domu. Mary Boykin Chestnut, żona 

bogatego plantatora z Południowej Kalifornii, opisała w swym dzienniku scenę, 

w której młoda kobieta krzyczała do męża ponownie wcielonego do armii: „You 

desert again, quick as you kin. Come back to your wife and children. Desert, Ja-

ke! Desert again, Jake!”
45

. Takie sceny musiały być powszechne, ponieważ je-

den z urzędników zauważył: „Desertion takes place because it is encouraged”. 

Jego zdaniem, jak również wielu innych przedstawicieli rządu i wojska, to ko-

biety były odpowiedzialne za dezercję żołnierzy
46

.  

Trudna sytuacja materialna, wzrastające ceny produktów, ubogie plony  

i brak żywności zmusiły kobiety do wyjścia na ulice. W marcu i kwietniu 1863 

roku protesty przeciw wygórowanym cenom chleba, tzw. Bread Riots, prze-

kształciły się w zamieszki z udziałem kobiet. Zarówno w Salisbury w Północnej 

Karolinie, jak i w Richmond w Wirginii, kobiety uzbrojone w pistolety i noże 

przeszły ulicami miasta, krzycząc: „Chleb lub krew” (Bread or Blood), by na-

stępnie włamać się do sklepów i magazynów, zabierając chleb, bekon, buty  

i odzież
47

. Choć zakazano prasie doniesień na temat zamieszek w Richmond, 

wiadomości szybko podał the „The New York Herald”
48

. W tym samym roku 

odbyło się kilka mniejszych, podobnych rozruchów w południowych stanach
49

. 

                                                 
42  B.I. Wiley, The Plain People of the Confederacy, Baton Rouge, LA, 1943, s. 66. 
43  Ibidem, s. 67. 
44  P.D. Escott, After Secession. Jefferson Davis and the Failure of Confederate Nationalism, Ba-

ton Rouge, LA, 1992, s. 122. 
45  M.B. Chestnut, Diary from Dixie, New York, 1997, s. 261. 
46  D.G. Faust, Alters of Sacrifice. Confederate Women and the Narratives of War, „The Journal of 

American History” 1990, t. 76, nr 4, s. 1212. 
47  M.B. Chesson, Harlots or Heroines? A New Look at the Richmond Bread Riot, „The Virginia 

Magazine of History and Biography” 1984, t. 92, nr 2, s. 131–155. 
48  Żródło: www.rarenewspapers.com/view/218462 [dostęp: 20.03.2015]. 
49  Podobne rozruchy miały miejsce w Columbus, Malcom, Augusta (Georgia) i w Północnej Ka-

rolinie; D.G. Faust, op. cit., s. 1221. 
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Oprócz wielu przykładów utrudzonych wojną kobiet, istniały jednostki śmia-

ło przeciwstawiające się władzom Konfederacji. Jedną z nich była Anna Cam-

pbell z północnej Alabamy. Na początku 1863 roku udała się do granic Unii, 

proponując pułkownikowi Abelowi Streightowi przemycenie przez granicę po-

nad dwudziestu ochotników. Pomimo zainteresowania, z uwagi na problemy lo-

gistyczne, Streight odrzucił ofertę. W ciągu półtora dnia Campbell dostarczyła 

trzydziestu jeźdźców do I Kawalerii Alabama (the First Alabama Cavalary)
50

.
 

Rebecca Wright z kolei, dysydentka z Winchester w Wirginii, udzielała pomocy 

generałowi Philipowi H. Shardonowi. We wrześniu 1864 roku Wright wysłała 

wiadomość dla generała zapakowaną w folię i umieszczoną w ustach niewolni-

ka, w której opisała silne strony oddziału Konfederacji w mieście. Informacje te 

okazały się pomocne w bitwie o Trzeci Winchester, przynosząc zwycięstwo  

i kontrolę nad miastem do końca wojny
51

. Jedną z najcenniejszych szpiegów 

podczas wojny była, urodzona w Wirginii, zamożna Elizabeth Van Lew. Van 

Lew rozwinęła siatkę szpiegowską w więzieniach, biurach rządu, a nawet domu 

prezydenta Jeffersona Davisa
52

. 

Kobiety nie były zatem pasywnymi obserwatorkami toczącej się wojny. Bez 

względu na ich cel, wsparcie Unii czy powrót męża do domu, ich retoryka, wer-

balna i niewerbalna, podobnie jak pozostałych dysydentów, była zauważana  

i tłumiona przez secesjonistów.  

Farmerzy 

Kolejna uciśniona przez rząd Południa grupa osób to farmerzy. Wiosną 1863 

roku rząd Skonfederowanych Stanów Ameryki postanowił, że to, czego nie może 

kupić, zabierze siłą. Kongres przyjął ustawę, zwaną the tax-in-kind law, na mocy 

której farmerzy i plantatorzy byli zobowiązani do uiszczenia podatku od produk-

tów rolnych. Jedna dziesiąta podlegających opodatkowaniu żywności i paszy mia-

ła uzupełnić niedobory armii. Kiedy biedni farmerzy nie byli w stanie dostarczyć 

więcej dóbr, zwrócono się do plantatorów. Nawet wówczas zamożnym udawało 

się płacić proporcjonalnie mniej dzięki wykorzystaniu swych znajomości
53

. 

Bezwzględne egzekwowanie ustawy oraz agresywne zachowanie jej wyko-

nawców (impessment agents) było bardzo częstą praktyką. Siedemdziesięciolet-

                                                 
50  D. Williams, Bitterly…, s. 147. 
51  www.southernunionistschronicles.wordpress.com/2011/09/10/rebecca-wright-winchester-

unionist-and-sheridans-little-quaker-girl/ [dostęp: 12.03.2015]. 
52  Elizabeth Van Lew namówiła Varinę Davis, żonę prezydenta Jeffersona Davisa, do zatrudnie-

nia Mary Bowser jako służącej w Białym Domu Konfederacji. Bowser szpiegowała na rzecz 

Unii. Zob. H.T. Kane, Spies For The Blue And Gray, Garden City, NY, 1954, s. 183. 
53  R.D. Hurt, Agriculture and Confederacy. Policy, Productivity and Power in the Civil War So-

uth, Chapel Hill, NC, 2015, s. 132. 
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niemu mężczyźnie, którego dwóch synów zginęło na wojnie, grożono chłostą, 

jeśli nie odda swego konia. Inny stracił życie, ponieważ odmówił przejęcia swe-

go bydła. „Our own cavalary has been a great terror to our own people”, pisał 

pewien mężczyzna z Alabamy do gubernatora Wattsa, dodając: „stealing, rob-

bing, and murdering is quite common”
54

. Będąc pod tak ogromną presją, rolnicy 

jeśli nie tracili zaufania do rządu, byli co najmniej wobec niego obojętni. 

Tymczasem skorumpowani urzędnicy bogacili się, sprzedając pozyskane 

dobra spekulantom lub na wolnym rynku. William H. Sneed, pełnomocnik rzą-

dowy z Tennessee, karmił skonfiskowaną żywnością swych niewolników. Bez-

prawne zachowanie budziło coraz większy protest wielu gubernatorów, a także 

prasy. „Atlanta Southern Confederacy” nawoływała ludzi do stawiania oporu
55

. 

Ci, których było na to stać, jak James Bush, jeden najbogatszych plantatorów  

w hrabstwie Early w Georgii, odmówił przyjęcia waluty Konfederacji
56

. Sprze-

ciw wobec ustawy i sposobu jej egzekwowania miał również brutalne skutki. 

Były przypadki chłosty czy wręcz zabicia urzędników. 

Wnioski 

Wielość motywacji odbija się w postawach omówionych grup rebeliantów  

i w ich działaniach. Znaczna część mieszkańców Południa nie podzielała sece-

syjnych sentymentów. Zdecydowanie nie w ich interesie była ta wojna. Paradoks 

polegał na tym, iż ci, którzy się jej domagali, nie brali w niej czynnego udziału. 

Ci natomiast, którzy pragnęliby jej uniknąć, stali się jej głównymi zakładnikami. 

Powiedzenie „It’s a rich man’s war and a poor man’s fight” (To wojna bogaczy, 

a walka biednych) było tutaj jak najbardziej zasadne. Wojna secesyjna zobrazo-

wała konflikt klas i ich interesów. 

W ostatnich latach historycy zaczęli nalegać, by pojęć Południe i Konfedera-

cja nie używać wymiennie. Richard Current w książce Lincoln’s Loyalists pod-

kreśla, że ponad sto tysięcy osób ze stanów przygranicznych albo wstąpiło do 

armii Unii, albo próbowało osłabić secesjonistów
57

. Joseph T. Glatthaar wskazał, 

że migracja pół miliona Murzynów do stanów północnych odbiła się negatywnie 

nie tylko na plantatorach, ale także na wyniku wojny
58

.
 
Choć rząd secesjonistów 

nigdy tego nie przyznał, wewnętrzne problemy Konfederacji miały bez wątpie-

nia wpływ na przegraną Południa. Dysydenci osłabili zarówno armię, jak i go-

spodarkę Skonfederowanych Stanów Ameryki. 

                                                 
54  D. Williams, T.C. Williams, R.D. Carlson, op. cit, s. 50. 
55  P.W. Gates, Agriculture and the Civil War, New York, 1965, s. 48. 
56  D. Williams, Bitterly…, s. 259. 
57  R.N. Current, Lincoln’s Loyalists: Union Soldiers from the Confederacy, Boston, MA, 1992, s. 153. 
58  J.T. Glatthaar, Black Glory. The African-American Role in Union Victory, [w:] Why the Confe-

deracy Lost, red. G.S. Boritt, New York 1992, s. 138. 
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Rebels against rebels. The inner conflict of the Confederate  

States of America (1861–1865) 

Summary 

According to historiography there are inner and outer reasons of the Confederacy’s defeat in 

the Civil War. In my article the author focuses on the internal conflict in the South which resulted 

from the disobedience of the four groups of people: African-Americans, soldiers, white women 

and farmers. The four groups of rebels, secessionists or simply traitors dared to object to the 

Southern government and weakened their efforts. Their actions made the Confederacy slowly 

erode and finally surrender.  

Keywords: rebel, secessionist, the Confederate States of America, the South, the Civil War. 
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Obraz „Innego” w pracy Kazimierza Nowaka 

Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży 

afrykańskiej z lat 1931–1936 na przykładzie Konga 

Belgijskiego 

Na podstawie reportaży Kazimierza Nowaka z lat 30. XX wieku, zebranych 

w książce Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 

1931–1936
1
, postaram się dokonać recepcji „Innego”

2
 na przykładzie Konga 

Belgijskiego. Analizę reportaży przedstawię według kolejności przyjętej  

w książce. 

Celem artykułu jest pokazanie obrazu mieszkańca Konga Belgijskiego z lat 

30. XX wieku z perspektywy podróżującego po Afryce Europejczyka, który 

miał zupełnie inne poglądy niż panujące w tamtym okresie u białych. W jaki 

sposób Nowak wyrażał się o mieszkańcach Konga Belgijskiego? Jaki był jego 

stosunek do autochtonów, a jaki do kolonizatorów? Czy można stwierdzić, że 

Nowak był Innym Europejczykiem w afrykańskiej rzeczywistości? Odpowiedź 

na powyższe pytania została dokonana na podstawie analizy treści dotyczących 

Konga Belgijskiego w Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afry-

kańskiej z lat 1931–1936. Zanim jednak zajęłam się tytułowym „Innym” i jego 

umiejscowieniem w materiałach zgromadzonych przez Nowaka, wyjaśniłam ter-

min „Inny”, a także przedstawiłam sylwetkę podróżnika oraz aktualny stan badań.  

                                                 
1  K. Nowak, Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931–1936, 

wyd. 7, Wydawnictwo Sorus, Poznań 2013. 
2  Tak zdefiniował Innego Ryszard Kapuściński podczas wykładu w Wiedniu: „Określenia: Inny, 

Inni, można rozumieć na wiele sposobów i używać w różnych znaczeniach i kontekstach, na 

przykład dla rozróżnienia płci, pokoleń, narodowości, religii itd. W moim wypadku używam 

tego określenia głównie, aby odróżnić Europejczyków, ludzi Zachodu, białych, od tych, któ-

rych nazywam Innymi – to znaczy nie-Europejczyków, nie-białych, świadom, że dla tych ostat-

nich ci pierwsi są również Innymi”. Cytat za: R. Kapuściński, Ten Inny, Kraków 2013, s. 9. 

http://dx.doi.org/10.16926/zh.2017.16.25
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1. Kultura
3
 ma znaczący wpływ na światopogląd i hierarchię wartości czło-

wieka. Światopogląd funkcjonuje w kulturze, nie mając możliwości wyjścia po-

za nią, toteż można powiedzieć, iż jest kulturowo zdeterminowany
4
. Człowiek 

rodzi się i dorasta w konkretnym narodzie, określonej kulturze, wychowuje się w 

określonym systemie wartości, który rzutuje na jego percepcję świata. Uwzględ-

nienie kulturowego kontekstu jest konieczne podczas spotkania z człowiekiem 

pochodzącym z innej kultury
5
, w celu zapewnienia dialogu i wzajemnego sza-

cunku
6
. Sam kontakt z inną kulturą nie determinuje postawy szacunku oraz 

otwartości wobec innego.  

Badaniami nad różnorodnością kulturową zajmuje się antropologia kulturo-

wa. Heterogeniczność kulturowa stanowi podstawę hybrydyczności
7
 pojawiają-

                                                 
3 Kultura to nagromadzone w ciągu setek tysięcy lat tradycje, poglądy, zwyczaje, toteż nie spo-

sób nie patrzeć na różnorodne zjawiska przez jej pryzmat. Człowiek jest przesiąknięty kulturą 

na wskroś, nie może wyjść poza nią, nie może oddziaływać w inny sposób, jak tylko w jej kon-

tekście. Kultura determinuje jego postawy, myślenie, warunkuje wszelkie jego działania. Ana-

lizując jakikolwiek problem, zjawisko, postawę, człowiek zawsze odwołuje się do analogii ze 

swoją świadomością, utożsamia ów problem, zjawisko, postawę ze swoim obrazem świata,  

a więc dokonuje analizy poprzez uwarunkowania kulturowe. „Zatopienie w kulturze” dotyczy 

zarówno doświadczeń aktualnych, jak i przeszłych. M. Sieńko, Zrozumieć kulturę. System filo-

zoficzny Floriana Znanieckiego, praca doktorska pod kier. J. Kurowickiego, Zielona Góra 

2004, s. 143–144. 
4  M. Kuszyk, Floriana Znanieckiego koncepcja rzeczywistości konkretnej. Przyczynek do nie-

Husserlowskiej teorii doświadczenia, [w:] Studia z polskiej myśli filozoficznej 1900–1939, red. 

L. Gawor, KUL, Lublin 1997, s. 41–42. 
5  Człowiek jest zdolny do analizy relacji kultury z jednostką w kontekście wzajemnego oddzia-

ływania. Analiza ta jednak również będzie kulturowo uwarunkowana, sama bowiem kultura 

stanowi kolebkę wiedzy, poglądów, narzędzi badawczych i różnorodnych wzorców. Kultura 

jest zarówno zdolna do scalania, jak i do różnicowania. A. Śliz, M. Szczepański, Wielokultu-

rowość i jej socjologiczny sens. Festival caravan czy wielokulturowe street party?, „Studia So-

cjologiczne” 2011, nr 4, s. 10. Odróżnia ona człowieka od zwierząt, sytuując jego istnienie tak-

że ponad poziomem naturalnym. A. Miśkowiec, op. cit., s. 186. Współczesne definicje kultury 

koncentrują się przede wszystkim na człowieku jako podmiocie świadomego, wolnego działa-

nia moralnego, poprzez które człowiek tworzy kulturę, a zarazem rozwija się. Kultura to spo-

sób istnienia człowieka, jego twórczego działania. A. Miśkowiec, op. cit., s. 188. Twórcza ak-

tywność człowieka implikuje przedmiot kulturowy – bycie nim to stawanie się i trwanie zależ-

ne od ładu kulturowego. M. Kuszyk, op. cit., s. 41. Ujęcie kultury sytuujące jednostkę w roli 

podmiotu sprawczego określane jest jako personalistyczna koncepcja kultury, która jawi się 

„jako całokształt sposobów i środków realizowania się człowieka ku pełni człowieczeństwa 

poprzez wychowanie, edukację, osobisty trud formowania własnej osoby oraz kształtowania 

wolności i odpowiedzialności za siebie i innych”. A. Miśkowiec, op. cit., 189. Kultura jako de-

terminanta postawy, światopoglądu jednostki, która jednocześnie ją tworzy i jest przez nią 

określana, jest punktem wyjścia do rozważań na temat „innego”, obcego – jednostki przynależ-

nej do innej kultury, oraz konfrontacji przedstawicieli różnych kultur.  
6 A. Miśkowiec, Znaczenie kultury w dziele ewangelizacji, „Pressto” 2014, nr 19, s. 181. 
7  Hybrydyczność postrzega się jako wynik procesu dekolonizacji, element postkolonialnej rze-

czywistości, w której często bardzo odmienne systemy kulturowe spotkały się ze sobą czy 

wręcz zderzyły. 
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cej się wówczas, gdy dochodzi do kontaktów różnych systemów kulturowych. 

Dominującą była zazwyczaj kultura kolonizatorów, kulturę ludności tubylczej 

określa się z tej perspektywy jako słabszą. Powstała w takich warunkach hybry-

dyczność
8
 cechowała się kulturową asymetrią – kultura europejska zajmowała 

pozycję dominującą, a kultura lokalna znajdowała się na pozycji podrzędnej
9
.  

W tym kontekście należałoby umieścić spotkanie Kazimierza Nowaka, jako 

przedstawiciela kultury europejskiej (dominującej), z różnymi kulturami Afryki 

(podległymi)
10

. Sam Nowak miał niejako świadomość swoistej „przewagi” swej 

kultury, pozostając zazwyczaj nieco z boku, nie dając się zdominować lokalnej 

obyczajowości, jednocześnie jednak obcował z nią i w znacznym stopniu pozo-

stawał antropologiem zaangażowanym. 

„Inny” to człowiek, koncepcji człowieka istnieje zaś krocie. Najbardziej 

optymalnym stanowiskiem staje się wobec tego pytanie o człowieka, które każe 

odejść od oczekiwania jednej, właściwej czy też jedynej prawdziwej odpowiedzi. 

Pytając o człowieka, patrzy się na niego z pewnej perspektywy, jednakże perspek-

tyw tych jest wiele
11

. Relacja z drugim człowiekiem uobecnia się w słowie. Jej 

istotą jest spotkanie z drugim człowiekiem, obcowanie z nim, doświadczanie go. 

Jednocześnie dla istotności takiego stosunku konieczna jest interakcja. Samodziel-

nie człowiek nie jest zdolny do osiągnięcia pełni, istoty. Uwidocznia się w tym 

Buberowskie przenikanie Ja i Ty
12

. Relacje człowieka ze światem natury, z dru-

gim człowiekiem, a także ze światem duchowym – są oparte na wzajemności. Po-

lega ona na wzajemnym oddziaływaniu w postaci dawania i brania, kształtowania 

się i kształtowania innych. W popularnym porzekadle głoszącym, iż człowiek 

uczy się przez całe życie, zawiera się właśnie istota wzajemności. W bezpośred-

nich relacjach z ludźmi, obcując z nimi na co dzień, obserwując ich zachowania, 

                                                 
8 M. Mocarz-Kleindienst, Antropologia kulturowa w badaniach przekładoznawczych, „Roczniki 

Humanistyczne” 2014, t. 62, z. 7, s. 199–200. Zjawisko hybrydyczności implikuje pojęcie 

„trzeciej przestrzeni” (ang. third space) – powstałej jako rezultat „kontaktu różnych obszarów 

kulturowych i wykraczającej poza granice wyłącznie tego, co swojskie, i tego, co obce”.  

W trzeciej przestrzeni gromadzą się różne przejawy synkretyzmu.  
9  Ibidem, s. 198. 
10 Zrozumienie „innego”, poznanie jego mentalności, systemu wartości, kultury, determinuje ko-

nieczność dłuższego, bezpośredniego kontaktu fizycznego z jego kulturą. „Inny” zaczyna wy-

suwać się na pierwszy plan, staje się podmiotem, twórcą, uczestnikiem, a także sprawcą proce-

sów kulturowych, jest zmiennym punktem odniesienia dla swojskości. Inność i antropocen-

tryczne pojęcie „innego” są wartościami poznawczymi. Opozycyjność „swój” – „obcy” zmie-

nia się w relację „swój” – „inny”, która bardziej zakłada stosunki „sąsiedzkie”, stwarzające 

okazję do dialogu, aniżeli relacje oparte na antagonizmie. W rzeczywistości postkolonialnej 

opozycyjność była tworzona przez kultury odległe, między którymi doszło do kontaktu na sku-

tek ekspansywnego oddziaływania silniejszej kultury. Obecnie dystans mentalny ulega zmniej-

szeniu, inności zaś nie postrzega się jako wrogości, lecz jako odmienność.  
11 D. Kulas, Kilka uwag o antropologii fizycznej, „Anthropos?” 2003, nr 1, [online] 

www.anthropos.us.edu.pl/anthropos1/teksty/kilka.htm [dostęp: 5.06.2016]. 
12  M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Warszawa 1992, s. 41. 
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środowisko, w jakim funkcjonują, stosunek wobec innych osób, człowiek odczy-

tuje szereg rozmaitych informacji o drugiej osobie, przy czym są to nie tylko te in-

formacje, które zostaną zwerbalizowane, lecz także i te, które tkwią w kontekście 

relacji, otoczeniu, sposobie zachowania się. Bezpośredniość tej relacji, a także jej 

wzajemność, polegają więc w znacznej mierze na „fizycznej” obecności drugiej 

osoby. W tym kontekście poznanie „innego” determinuje konieczność jego obec-

ności. Odnosząc się do wcześniejszych rozważań o podejściu antropologii post-

modernistycznej, można zapytać jednak, czy owa fizyczna obecność gwarantuje 

„odczytanie” „innego” bez skażenia jego obrazu własną kulturą
13

. 

2. Kazimierz Nowak urodził się 11 stycznia 1897 roku w Stryju
14

. Brak sys-

tematycznego wykształcenia nie stanowił żadnej bariery w podróżowaniu. Już 

jako 15-letni chłopak odbył samotną wyprawę do Rzymu. Do stolicy Włoch po-

wrócił podczas pierwszej wojny światowej, gdzie trafił do niewoli jako żołnierz 

wojsk austriackich
15

. W 1918 roku osiadł na krótko w Krakowie, który opuścił  

i przeniósł się do Poznania. W Wielkopolsce założył rodzinę i podjął pracę w 

charakterze urzędnika w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Wielki 

kryzys w Polsce mógł mieć wpływ na to, że utracił pracę. Zaczął zarabiać na 

utrzymanie rodziny jako podróżnik, fotograf i korespondent prasowy
16

. W latach 

                                                 
13 D. Kulas stawia pytanie, „czy istnieje jakaś uniwersalna dla wszystkich ludzi refleksja filozo-

ficzna, która dawałaby jedno ujęcie człowieka, akceptowane przez wszystkich? […] Taka rosz-

czeniowa antropologia filozoficzna nie jest możliwa. Co najwyżej można przyjąć, że refleksja 

jest tylko kulturowo adekwatna. Każda kultura promuje inne ujęcie człowieka”. D. Kulas, op. 

cit. Ostatnie zdanie przytoczonej wypowiedzi jest szczególnie istotne, albowiem uświadamia, 

że „inny” również będzie postrzegany inaczej, w zależności od kultury postrzegającego. Pyta-

nie o człowieka, a zatem także o „innego”, implikuje takie zagadnienia, jak: jego relacje z in-

nymi ludźmi, z przyrodą, sztuką, religią, nauką, mitem, kultem i obyczajem. Zdaje się więc, że 

słuszne stwierdzenie proponuje D. Kulas, mówiąc, iż „[…] każda antropologia jest na miarę 

kultury, w której powstaje”. Kulas przytacza rozumienie „innego” w filozofii Levinasa, który 

stwierdza: „Inny to ktoś, kto nie jest tożsamy ze mną, ktoś na zewnątrz mnie, transcendentny, 

kogo objąć i w pełni zrozumieć nie jestem w stanie, lecz właśnie w nim jednostka, stojąc wo-

bec nieskończoności, uwalnia się spod panowania całości zobiektywizowanej, przestaje być in-

strumentem historii, odzyskując swą niezależność i poczucie pełnej odpowiedzialności”. Autor 

artykułu zwraca uwagę na to, że takie ujęcie „innego” implikuje relację „ja” – „inny” z wymia-

ru poznawczego, co w istocie jest otwarciem na „innego”. Niemniej takie rozumienie „innego” 

sprowadza go do „siebie samego”, ponieważ człowieka pojmuje się podmiotowo, a podmiot 

zawsze rozpoznaje siebie w tym, co napotyka w otaczającym go świecie. 
14 Miejscowość obecnie znajduje się na obszarze Ukrainy blisko Lwowa. Teren wchodzi w skład 

Zakarpacia, które przed pierwszą wojną światową należało do Małopolski Wschodniej. Na 

podstawie miejscowości urodzenia i wychowania można stwierdzić, że oprócz ukraińskiego  

i polskiego prawdopodobnie znał też język niemiecki, jidysz, a ze szkoły wyniósł łacinę, co 

później było ułatwieniem w nauce języka włoskiego. 
15 P. Tomza, Fenomen Kazimierza Nowaka, czyli o Afryce nowocześnie, „Afryka”, wydanie spe-

cjalne, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Szczecin 2012, s. 98.  
16 S. Wilczak, Samotnik na Czarnym Lądzie, „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Turystyka”, 23–24 

czerwca 2007, s. 180.  
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1925–1926 odbył pierwszą wyprawę na bicyklu po Europie. W kolejnym etapie 

swojej podróży przejechał Europę Zachodnią i Południową, a następnie w 1928 

roku trafił na tereny obecnej Libii. Afryka Północna zafascynowała go do tego 

stopnia, że postanowił poznać ją dogłębnie. Nie miał więcej pieniędzy, toteż 

wrócił do Polski, by zapracować na kolejną podróż po Czarnym Lądzie, gdzie 

ponownie pojawił się w listopadzie 1931 roku. Do Afryki Nowak wyruszył ro-

werem, albowiem nie było go stać na inny środek lokomocji. Pomysł jego był 

uznawany za szalony, nikt bowiem wówczas nie wyjeżdżał do Afryki rowerem. 

Związany z Poznaniem podobnie jak Nowak – Arkady Fidler
17

 – w podobnym 

czasie zaczynał podróżować po świecie, miał jednak wsparcie instytucjonalne
18

. 

Nowak przejechał rowerem Afrykę samotnie, pokonując 40 tys. km, spotykając 

się z miejscową ludnością, goszcząc na dworze króla Ruandy, bawiąc się na 

arabskim weselu, handlując z Beduinami. Wrażenia z podróży opisywał w li-

stach do rodziny oraz w reportażach i relacjach podróżniczych, które pisał za-

równo dla prasy polskiej, jak i zagranicznej
19

. Na południowy kraniec Afryki do-

tarł w maju 1934 roku. Nie popłynął stąd jednak statkiem na kontynent europej-

ski, lecz ponownie wybrał trasę powrotną przez Afrykę, dostrzegając i opisując 

istniejące w niej liczne kontrasty. Przedostatnim etapem jego podróży była Saha-

ra, którą pokonał na wielbłądach, gdyż samotna wędrówka rowerowa przez pu-

stynię oznaczałaby śmierć. Ponadto ówcześnie Saharę mogły przekraczać jedy-

nie karawany. Co jednak zaskakujące, Nowak stworzył własną karawanę, zaku-

pując wielbłądy i najmując poganiacza – wówczas zaskoczeni Francuzi zezwoli-

li mu na przekroczenie pustyni. Do Algieru dotarł w listopadzie 1936 roku,  

a pod koniec listopada wrócił do rodzinnego Poznania
20

. Po powrocie do kraju 

zaprezentował kilka odczytów opatrzonych prezentacją zdjęć z Czarnego Lądu, 

m.in. w kinie „Apollo” w Poznaniu, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krako-

wie czy Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Podjął działania zmierzające 

do napisania książki, jednakże zły stan zdrowia spowodował, że trafił do szpita-

la. Zmarł 13 października 1937 roku.  

3. Do roku 2000 powstało bardzo mało publikacji dotyczących Kazimierza 

Nowaka. Podróżnik zmarł przed opublikowaniem zgromadzanych przez siebie 

materiałów, które mogłyby stanowić zwartą publikację. Jednakże jeszcze za ży-

cia regularnie pisał do polskich gazet
21

. Po drugiej wojnie światowej jedną  

z ważniejszych prac o Nowaku jest na pewno publikacja jego córki Elżbiety 

                                                 
17 Polski podróżnik i pisarz. W 1928 r. wyruszył w pierwszą podróż do Brazylii. Odwiedził także 

m.in. Tanzanię, Madagaskar, Indochiny, Meksyk, Afrykę Zachodnią. http://www.fiedler.pl/ 

sub,pl,arkady-fiedler.html [dostęp: 13.11.2016].  
18  P. Tomza, op. cit., s. 98.  
19 S. Wilczak, op. cit., s. 181. 
20  Ibidem, s. 182–183.  
21 Gazety, do których publikował, to: „Naokoło Świata”, „Na Szerokim Świecie” czy „Przewod-

nik Katolicki”.  
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Nowak-Gliszewskiej, pt. Przez Czarny Ląd
22

. Praca ukazała się dopiero w 1962 

roku i nie wywołała dużego rozgłosu. Prawdopodobnie w związku z zaintereso-

waniem w latach 60. XX wieku zupełnie inną tematyką dotyczącą Afryki. Ko-

lejną pozycją, w której szczątkowo wspomniano o Nowaku, jest Słownik po-

dróżników polskich Wacława i Tadeusza Słabczyńskich. Informacje o poznania-

ku można znaleźć także w książce Zbigniewa Zakrzewskiego Przechadzki po 

Poznaniu lat międzywojennych
23

, w broszurze O wielkopolskich podróżnikach.  

Z Wielkopolski w świat
24

 Marii Paradowskiej i Jolanty Bagińskiej-Mleczak, czy 

w pracy Polskie opisanie świata. Studia z dziejów poznania kultur ludowych  

i plemiennych
25

 Antoniego Kuczyńskiego. O Nowaku wspomina też w jednym  

z rozdziałów swojej pracy popularnonaukowej, zatytułowanej: Odkrycie Afryki. 

Cztery tysiąclecia eksploracji Czarnego Lądu
26

, Tadeusz Szafar. Informacje  

o podróżniku znaleźć można jeszcze w prasie o zasięgu lokalnym, tj. „Głosie 

Wielkopolskim” czy „Ilustrowanym Kurierze Polskim” i periodyku „Wiel-

kopolska”.  

Momentem przełomowym był rok 2000, kiedy to ukazała się praca Rowerem 

i pieszo przez Czarny Ląd
27

. Książka zawiera przedwojenne reportaże Kazimie-

rza Nowaka, które zebrał i opatrzył wstępem Łukasz Wierzbicki. Siódme wyda-

nie książki składa się z noty od wydawcy, wprowadzenia do wydania siódmego, 

prologu, części pierwszej podróży Nowaka, części drugiej podróży Nowaka, 

wspomnienia i indeksu nazw geograficznych. Część pierwsza to droga z północy 

na południe Afryki, która obejmuje takie kraje, jak: Libia, Egipt, Sudan, Kongo 

Belgijskie, Ruanda-Urundi, Rodezja i Związek Południowej Afryki. Część druga 

to podróż powrotna przez Kapsztad, Afrykę południowo-zachodnią, Angolę, 

                                                 
22 K. Nowak, E. Gliszewska, Przez Czarny Ląd, Warszawa 1962. Album wydany nakładem Wie-

dzy Powszechnej zawierał ponad trzysta fotografii wybranych z ponad 2000 negatywów wyko-

nanych przez podróżnika. Selekcję zdjęć zawartych w książce przeprowadzono przy konsulta-

cjach z Janem Czekanowskim i Jerzym Lothem.  
23 Z. Zakrzewski, Przechadzki po Poznaniu lat międzywojennych, Warszawa – Poznań 1974, s. 275.  
24  M. Paradowska, J. Bagińska-Mleczak, Z Wielkopolski w świat, Poznań 1984.  
25 A. Kuczyński, Polskie opisanie świata. Studia z dziejów poznania kultur ludowych i plemien-

nych, cz. 2: Korzenie i współczesność polskich badań etnologicznych w Afryce, „Etnografia 

Polska” 1994, t. 38, z. 1–2, s. 143.  
26 T. Szafar, Odkrycie Afryki. Cztery tysiąclecia eksploracji Czarnego Lądu, Warszawa 1974,  

s. 318; E. Prokop-Janiec, Polskie podróże po Słowiańszczyźnie, [w:] Południowa Słowiańszczy-

zna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2010, s. 12. 
27 Książka mogła mieć wpływ na większe zainteresowanie postacią Nowaka. Powstało po jej wy-

daniu kilka artykułów, wykorzystujących zawarty w niej materiał. W pracy pt. Ciągłość i zmia-

ny w polskich obrazach Afryki w kontekście europejskim Maciej Ząbek podał tylko za przykład 

książkę Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931–1936 Ka-

zimierza Nowaka, gdzie występuje mit „dobrego dzikusa”. Natalia Grądzka w publikacji pt. 

Wokół Kazimierza Nowaka: od podróży po koloniach do postkolonizowania Polski, podobnie 

jak Piotr Tomza w artykule Fenomen Kazimierza Nowaka czyli o Afryce nowocześnie, przed-

stawia Nowaka jako badacza patrzącego na Afrykę z perspektywy „rowerowego siodełka”. 
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Kongo Belgijskie, Francuską Afrykę Równikową, Francuską Afrykę Zachodnią 

i Algierię. Każda z dwóch części zawiera wybrane reportaże Nowaka
28

.  

4. Mówiąc o „Innym”, stawiam pytanie: jak teoria przekłada się na opisy 

Nowaka dotyczące Konga Belgijskiego? Kto jest Innym?  

Nowak miał wyklarowane swoje, niezależne od panującego w ówczesnym 

czasie, zdanie na otaczającą go rzeczywistość, w tym także ludzi. Pisał do kraju 

reportaże z Afryki głównie w celach zarobkowych, miał bowiem na utrzymaniu 

rodzinę. Teksty podróżnika drukowane na łamach polskich gazet cieszyły się 

dużą popularnością, najprawdopodobniej z czystej ciekawości afrykańską tema-

tyką lub perypetiami dziwaka przemierzającego Czarny Ląd na rowerze. Nowak 

zapewne zdawał sobie sprawę z tego, że jego reportaże muszą być po prostu cie-

kawe, dlatego uważam, że wybierał i opisywał raczej barwne fragmenty z prze-

bytej drogi. Zatem czy można wnioskować, że to Nowak był Innym Europejczy-

kiem w afrykańskiej rzeczywistości? Dlaczego Innym Europejczykiem? Ponie-

waż większość Europejczyków w tamtym okresie patrzyło na mieszkańca Afryki 

jak na gorszego – istotę drugiej kategorii. Nowak natomiast w swoich relacjach 

nigdy nie odniósł się z wyższością do mieszkańca Konga Belgijskiego.  

Z analizy materiału dotyczącego Konga Belgijskiego można stwierdzić, że 

Nowak wspomina w swoich reportażach o Europejczykach (Belgach, poszuki-

waczach złota, misjonarzach) i Afrykanach (ludności tubylczej, szczepach napo-

tkanych plemion, Murzynach). W swoich reportażach Nowak najpierw wypo-

wiadał się pozytywnie o Europejczykach i autochtonach, po czym pokazywał 

słabe strony i jednych, i drugich. Jak sama nazwa kraju sugeruje – Kongo Bel-

gijskie – w momencie podróży Nowaka przez Afrykę był on kolonią belgijską. 

Nowak o Belgach wyrażał się dobrze, a nawet pochlebnie. Jak sam pisał: 

Wolę bezwarunkowo Belgów, wśród których tak swojsko, że nie czuję wcale tej szalonej 

odległości od kraju rodzinnego. A jeżeli tęsknię, to za najbliższymi sercu i za tą piękną 

polską zimą…29 

Był pełen uznania wobec Belgów za ich wytrwałość w pracy, która wydawa-

ła się syzyfowa. W okolicach kopalń zakładali farmy hodowlane, na północy 

kraju plantacje bawełny i kawy. Zapewne dobrze prosperowały, skoro Nowak 

twierdził, że mogą być konkurencyjne wobec plantacji brazylijskich. W reporta-

żu Nad złotodajnymi rzekami Konga Belgijskiego napisał: 

Cały sztab inżynierów i agronomów pracuje jako doradcy, tubylcy niewiele jednak robią 

sobie z rolnictwa i trzeba ich dosłownie zmuszać do pracy. Koło swych skleconych  

z chrustu kapan zasadzą kilka krzewów bananowych, hodują parę kur, jedną kozę, i to im 

całkowicie wystarcza. 

[…] 

                                                 
28  Książka nie posiada przypisów wyjaśniających czas i miejsca publikacji. We wstępie jest 

wspomniane tylko, do jakich gazet pisał Nowak. 
29 K. Nowak, op. cit., s. 111. 
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Podziwiać wprost trzeba ogrom pracy Belgów, jednak wobec olbrzymiego obszaru Kon-

ga Belgijskiego cywilizacja europejska zadamawia się na niewielkich zaledwie, zatopio-

nych w bezmiarze puszcz, wysepkach30. 

W miarę jak Nowak przemierzał kolejne kilometry Konga Belgijskiego, na 

podstawie jego opisów można odczuć, że opinia na temat działalności Europej-

czyków na tym terenie ulega zmianie.  

Wielki szacunek wzbudziła w nim działalność misjonarzy z misji św. Gu-

stawa w Beni. Opiekowali się trędowatymi. Prawdopodobnie ich zasługą była 

niezwykła pogoda ducha, która cechowała chorych, nawet tych najbardziej wy-

niszczonych trądem: 

I te żywe trupy uśmiechały się, gwarzyły wesoło o różnych drobnostkach i z pogodą nie-

znaną ludziom naszej rasy spoglądały na wykopane doły, w których może jutro lub poju-

trze miały legnąć ich ciała. Ani jednego lęku, ani jednej skargi31. 

Choć podczas podróży przez Kongo Belgijskie z uznaniem patrzył na rządy 

Europejczyków, zetknął się także z człowiekiem, który oszalał na punkcie złota. 

Stary poszukiwacz posługiwał się językiem francuskim
32

. Nowak nie napisał, 

jakiej był narodowości. Na pewno był chorym, nieszczęśliwym człowiekiem, 

który budził w nim współczucie. W okolicach Katangi natknął się na obóz po-

szukiwaczy złota. I tych ludzi gotowy był zaliczyć do szaleńców, a na pewno do 

moralnych degeneratów, albowiem oprócz handlu złotem odbywa się tu handel 

żywym towarem – młode dziewczęta zostają – jak elegancko ujął to Nowak – 

metresami białych kupców, a w końcu prostytutkami w domach publicznych 

miast portowych
33

. 

Wędrówka przez Kongo Belgijskie i Ruandę dała podróżnikowi okazję do 

poznania różnych ludów tubylczych. W obwodzie Kibali spotkał ludy Arande  

i Logo (szczepy Kakua). 

Przechowują oni w swych kapanach odpowiednio obcięte czaszki ludzkie, które po dziś 

dzień służą im do czerpania wody czy innych napojów34.  

Na terenie Konga Belgijskiego w latach 30. XX wieku oficjalnie ludożer-

stwo nie istniało, jednak obawiając się ludożerców, nie zatrzymywał się  

w wioskach.  

Zdziwienie u niego wywoływał, za każdym razem, widok jedzących tubyl-

ców. Mogli jeść niemal bez przerwy, aż do wyczerpania zapasów. Lenistwo tych 

ludzi także było kuriozalne. Po obżarstwie wylegiwali się w cieniu, o niczym nie 

myśląc
35

. Zauważył to w Kongo Belgijskim, a potem w Ruandzie: 

                                                 
30  Ibidem, s. 113. 
31  Ibidem, s. 134. 
32  Ibidem, s. 174. 
33  Ibidem, s. 179–180. 
34  Ibidem, s. 115. 
35  Ibidem, s. 117. 
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[…] Murzyn od stworzenia świata nigdy dla siebie nie pracował36. 

W tych samych krajach zaobserwował też coś innego. W reportażu zatytu-

łowanym W obliczu błotnej śmierci napisał: 

Murzyni cały dzień mają coś do roboty, plotą koszyki na maniok i ziarno, maty, na któ-

rych śpią, lepią garnki, oprawiają złowioną zwierzynę, wyrabiają z drzewa przedmioty 

domowego użytku lub ozdoby. Kowal kuje ostrze do oszczepu, tu stawiają nową chatę  

z chrustu oblepionego gliną, tu znów chłopiec splata warkocze z liści tytoniu, który służy 

jako moneta zamienna za sól sprzedawaną przez kupców rabskich37. 

W opinii Nowaka Murzyni w Kongo są jak duże dzieci, które nie myślą o ju-

trze
38

. Można ich zauroczyć byle błyskotką, zwłaszcza dziewczęta. Opisując targ 

w Usumbura, ukazał zachowanie dziewcząt i kobiet: 

Stoją godzinami, wpatrzone w tandetę z całego świata zwiezioną na rynek39.  

W swej opinii nie różnił się od innych Europejczyków. Nieco ponad trzydzieści 

lat wcześniej (w 1890 roku
40

) podróż po Afryce rozpoczął Henryk Sienkiewicz. Za-

owocowała ona tomem Listów z Afryki, które pisane były przede wszystkim w Pol-

sce – tylko dwa pierwsze napisał w podróży. W jedenastym można przeczytać:  

Jest to natura pierwotna, prawie dziecinna, wrażliwa niesłychanie. Gdy się do czarnych 

mówi, każde słowo odbija się na ich ruchliwych twarzach jak w zwierciadle. Jeśli się 

śmiejesz, biorą się za boki – jeśli się zmarszczysz, ogarnia ich przerażenie – jeśli ich za-

wstydzisz, nie wiedzą, gdzie się pochować41.  

Podczas podróży przez Kongo Belgijskie i Ruandę zauważył, że cywilizacja 

europejska powoduje zanikanie wielu różnorodnych kultur i wszystko wokół sta-

je się takie samo
42

. 

Z jakich powodów ludzie ze szczepu Alunda nie zastosowali się do zarzą-

dzenia mówiącego o obowiązkowej uprawie manioku – Nowak nie wyjaśnił, 

choć wydaje się, że postawa Murzynów nie podobała mu się. Jednak w Musum-

ba zauważył, że mieszkańcy wioski są zdenerwowani, rozmawiają o sposobach 

uwolnienia uwięzionego członka rodziny (możliwe, że za niestosowanie się do 

wskazanego wyżej zarządzenia) i gromadzą się przed domem białego urzędni-

ka
43

. Opisując Musumba, Nowak odsłonił rąbek historii. Pomiędzy plemionami 

Kijoku i Luena zawsze dochodziło do walk, jednocześnie w latach 90. XIX wie-

ku nasiliła się ekspansja białych
44

: 

                                                 
36  Ibidem, s. 164. 
37  Ibidem, s. 170–171. 
38  Ibidem, s. 118. 
39  Ibidem, s. 144. 
40  J. Krzyżanowski, Henryk Sienkiewicz Kalendarz życia i twórczości, Warszawa 2012. 
41  H. Sienkiewicz, Listy z Afryki, Warszawa 2016, s. 97.  
42  K. Nowak, op. cit., s. 181. 
43  Ibidem, s. 288. 
44  Ibidem, s. 288–289. 
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Król widząc, że ziemie jego zaczynają się rozpadać i że nie zdoła się, mimo iż posiada 

własne wojska, oprzeć naporowi białych, rozpoczął pertraktacje z tymi ostatnimi. Przy 

pomocy białych pokonał wrogów, którzy zmuszeni zostali do płacenia haraczu45. 

Władca, o którym mowa w cytacie, to Mwata-Yawu. Nowak odwiedził go, 

lecz nie opisał spotkania z królem ani wrażenia, jakie ów na nim wywarł. Prze-

kazał tylko skąpe informacje o jego wyglądzie w chwili przywitania i o osobach 

towarzyszących: 

[…] sam Mwata-Yawu wita nas w pełni blasku królewskich szat i korony z koralików. 

Ma na szyi łańcuch miedziany, a na nim wisi duży medal z podobizna króla Belgii, ozna-

ka władzy. Służący nosi za władcą jego piękną dzidę, ganek wypełnia gwar kilku żon 

królewskich i służby oraz dzieci46. 

Więcej uwagi poświęcił pierwszemu ministrowi, a jednocześnie ministrowi woj-

ny – Swana-Mulopwe. Na głowie nosił koronę wielkiego wodza, na ramieniu miał 

krótki miecz. Większe jednak wrażenie zrobiła na Polaku czysta, idealnie biała i (co 

chyba najbardziej dziwiło) cała koszulka gimnastyczna
47

. Czarnoskórzy, których do-

tychczas spotykał, o ile nie byli urzędnikami lub policjantami, nie nosili odzieży albo 

odziewali się w łachmany. Nowaka zaintrygowała osobowość tego człowieka: 

Ciekawy typ ten Swana-Mulopwe ze swoją fantazją starożytnego wodza! […] Despota, 

samowładca, spełnia też funkcję protokołu dyplomatycznego na dworze królewskim,  

z czego ciągnie poważne zyski48. 

To on decydował, kto zostanie dopuszczony przed oblicze króla. Petenci 

najpierw musieli jemu złożyć pokłon. Jeśli nie pochodzili z wyższych warstw 

społecznych, musieli paść mu do stóp (Nowak użył określenia: wytarzać się po 

ziemi), a pierś natrzeć pyłem – król musiał wiedzieć, że to niewolnik
49

. 

Charakterystyczne dla Afryki są nagłe zmiany w architekturze wiosek, stro-

jach, fryzurach, zwyczajach i języku spotykanych ludów. Takie „przeskoki” po-

wodowały, iż Nowak miał wrażenie, że nagle znalazł się w innym kraju
50

.  

W okolicy wioski Lunda nie było białych ludzi, więc jego przybycie było czymś 

niebywałym. Król wysłał po niego lektykę, z której podróżnik nie skorzystał. To 

było niespotykane – biały idący pieszo jak zwykły człowiek. Oczywiście o jego 

przybyciu powiadomiły wszystkich dźwięki bębnów ngoma
51

.  

Podobnie jak podczas pierwszego etapu podróży przez Afrykę (od Trypolisu 

do Przylądka Igielnego, Kongo Belgijskie), tak i teraz spotkał ludożerców. Mo-

wa o plemieniu Abasalampasu. Nowak zanotował: 

                                                 
45  Ibidem, s. 289. 
46  Ibidem, s. 289–290. 
47  Ibidem, s. 289. 
48  Ibidem, s. 290. 
49  Ibidem. 
50  Ibidem, s. 290. 
51  Ibidem, s. 290–291. 
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Po dziś dzień żaden Murzyn z sąsiednich szczepów nie odważy się wkroczyć na ich teren, 

chyba że poruszając się w towarzystwie administratora jedyną cywilizowaną drogą52. 

Nowak, kierując się ciekawością, wybrał drogę przez dżunglę. Miał okazję 

poznać osławione plemię: 

Abasalampasu to ludzie pracowici i utalentowani. Uprawiają pola, polują, wyplatają ko-

sze z rafii i liści palmowych, przędą z przelicznych włóknistych roślin leśnych delikatne, 

a silne sznury do wyrobu sieci, a także tkają z włókien rafii wzorzyste tkaniny53. 

Uznanie podróżnika zyskały ich domy: 

Domki ich to jak na Afrykę cacka, czyściutkie jak żadna inna chata murzyńska. Są to le-

pianki maleńkie, ani się wierzyć nie chce, że może tam mieszkać człowiek, oparte na 

podstawie z drzewa, nieraz kilka metrów wysokiej, co daje możność obserwacji całej 

okolicy54. 

Dom jest maleńki, ale funkcjonalny. Jest przedpokój. Na strychu znajduje się 

spichrz i magazyn narzędzi rolniczych i rybackich. Jest też mała sypialnia. 

Kuchnia znajduje się obok domu
55

.  

Odzież Abasalampasu stanowił pas ze sznurów. Mężczyźni nosili miecze. 

Kobiety przy pasie wieszały na sznurku zęby dzikich świń, a głowy ozdabiały 

psimi zębami nanizanymi na sznurek. Ponadto stale czyściły zęby gałązkami tak 

naciętymi, że przypominały szczoteczkę do zębów. I znów rzecz charaktery-

styczna dla Afryki – ich zęby spiłowane były w formie kłów
56

. Nowak już wcze-

śniej, będąc w Kongu Belgijskim (12.01.1933 do 6.11.1933), zauważył, że: 

Prawie wszystkie szczepy centralno afrykańskie albo wybijają od dwóch do sześciu gór-

nych zębów w chwili rozwoju dziecka, albo pilnikiem domowego wyrobu zamieniają 

siekacze na kły, sprawiające potem wrażenie piły57.  

Kraina Abasalampasu kilka lat przed przybyciem Nowaka była bardzo nie-

bezpieczna dla podróżników
58

. 

Zdziwienie Nowaka, gdy przebywał w misji katolickiej w Kabwe, spowo-

dował widok umierającego, który o własnych siłach wyszedł powitać kapłana, 

który przybył do niego z ostatnim namaszczeniem. Po udzieleniu sakramentu 

                                                 
52  Ibidem, s. 293. 
53  Ibidem, s. 294. 
54  Ibidem. 
55  Ibidem. 
56  Ibidem. 
57  Ibidem, s. 121. 
58  Mogli stracić życie, stając się pożywieniem tego ludu, albo sprzedawano ich na targu poćwiar-

towanych. Krzysztof Kęciek w artykule Na tropie ludożerców napisał, iż naukowcy powątpie-

wali w istnienie kanibalizmu u homo sapiens. Jednak Jan Czekanowski w swoich wspomnie-

niach pisał, że w Afryce na targach na początku XX w. można było kupić od krajowców wę-

dzone ludzki mięso, co nie jest do końca potwierdzone. Jeśli jednak byłaby to prawda, to Ka-

zimierz Nowak miał się czego obawiać. K. Kęciek, Na tropie ludożerców, źródło: 

http://www.focus.pl/czlowiek/na-tropie-ludozercow-3808?strona=1 [dostęp: 23.03.2016]. 
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odprowadził misjonarza do samochodu, a chwilę potem zmarł
59

. Obserwując 

przez kilka lat Murzynów, Nowak zauważył: 

Wyczuwa [Murzyn – przyp. I.D.] swój koniec i prawie nigdy nie zawodzi go przeczucie 

śmierci. Z heroizmem filozofa rozstaje się z życiem, świadom wielkiej prawdy, tej mia-

nowicie, że nie spotyka go nic nadzwyczajnego! Przecież w chwili narodzin skazany zo-

stał na nieodwołalną śmierć60. 

Murzyni w tej wiosce nie płakali na zmarłym. Byłoby to niezgodne z trady-

cją, która każe obrządki pogrzebowe zaczynać o zachodzie słońca, w towarzy-

stwie krewnych i znajomych. Wtedy krzykiem i dźwiękiem bębnów ogłasza się 

smutną wiadomość. Ceremonie pogrzebowe kończą się następnego dnia. Na 

grobach stawiane są naczynia
61

 – zapewne z pożywieniem.  

Podsumowując, stwierdzić należy, że Kazimierz Nowak był swoistym pio-

nierem młodych polskich etnologów, którzy w drugiej połowie lat 70. XX wieku 

podejmowali tematykę wzajemnych wyobrażeń grup etnicznych. Lech Mróz  

i Adam Bartosz badali sądy polskich chłopów na temat Cyganów, Władysław 

Bartoszewski i Alina Cała koncentrowali się na zagadnieniu postrzegania Ży-

dów, Elżbieta Regulska pisała o Łemkach
62

. Pionierstwo Nowaka polegało ra-

czej na doświadczeniu „inności” na własnej osobie oraz na daniu świadectwa 

„inności” własnej i „inności”, rzec można, afrykańskiej w jej wielu aspektach. 

Wprawdzie proza Nowaka jest przede wszystkim dokonaniem literatury podróż-

niczej, jednakże jego dokumentaryzm wykraczał poza zapiski z podróży. Osobi-

sty dziennik zawierał bowiem szczegóły opisujące realia, w jakich pozostawał 

podróżnik, oraz refleksje o charakterze ogólnym, pozwalające na zrekonstru-

owanie zarówno niezwykłej podróży, jak i światopoglądu i osobowości autora,  

a także odmienności rzeczywistości, z którą obcował, od tej, która dotychczas 

była mu znana. Zarazem można też zaryzykować stwierdzenie, że Nowak po 

części był „antropologiem zaangażowanym”. Jak już wspomniałam we wcze-

śniejszych rozważaniach, Nowak badał „innych” i badał samego siebie jako „in-

nego”
63

. Jego „ja” przejawiało się najwyraźniej w dwóch spośród trzech postaw 

autobiograficznych: świadectwa i wyznania (trzecią jest postawa wyzwania)
64

. 

Podróżnik dawał świadectwo z tego, co działo się w świecie innych, opisywał, 

relacjonował, przedstawiał ów świat w badawczym raporcie, lokując w nim sie-

bie zarówno jako obserwatora, jak i uczestnika. Postawa wyznania przejawiała 

się natomiast w postaci głównie etnograficznych reportaży – opisy przeżyć  

                                                 
59  K. Nowak, op. cit., s. 300. 
60  Ibidem, s. 301. 
61  Ibidem. 
62  L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Gdańsk 2009, s. 10. 
63  A.P. Wejland, Zaangażowanie i autobiografia, [w:] M. Kafar, W świecie wygnańców, wdów  

i sierot. O pewnym wariancie antropologii zaangażowanej, Łódź 2013, s. 9. 
64 A. Szwech, M. Kafar, „W świecie wygnańców, wdów i sierot. O pewnym wariancie antropolo-

gii zaangażowanej”, Łódź 2013, „Rocznik Andragogiczny” 2014, s. 578–579. 
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i własnych doświadczeń ujęte są w ramach badanego kontekstu różnorodnej 

afrykańskiej kultury. 

Nowak jednakże nie był stricte badaczem, choć był zdystansowany do re-

aliów, w których bytował, i do ludzi w ogóle. Dobrze czuł się we własnym towa-

rzystwie, można powiedzieć, że był typem mizantropa. Rozbijał swój namiot  

z dala od osiedli i skupisk ludzkich, co uzasadniał różnorodnie
65

.  

Osobowość samotnika umożliwiała Nowakowi zrealizowanie pionierskiego 

zamiaru przemierzenia Czarnego Lądu i sprawiła, że niezależność osądu stała się 

cechą charakterystyczną jego dzieła. Podróżując po Afryce, Nowak nie był 

związany z żadną społecznością, co dało mu poznawczą niezależność. Na temat 

współczesnej mu Afryki wypracował swój własny, oryginalny pogląd. Jednak 

konstrukt świata przedstawionego Czarnego Lądu, ukazany przez Nowaka, ce-

chuje się ambiwalencją, ponieważ jego obserwacje zarówno wykraczają poza 

ducha epoki, jak i pewnymi elementami ściśle w niej tkwią. Podróżnik wypo-

wiadał krytyczne osądy na temat zależności pomiędzy metropolią a peryferiami, 

wskazywał na moralne zepsucie cywilizacji, formułował nowoczesne, odważne  

i nowatorskie opinie o kolonializmie, z drugiej jednak strony jego antycywiliza-

cyjny gniew nosił znamiona katastroficznych wizji filozofów. Poglądy Nowaka 

stanowią konglomerat protestu przeciwko kolonialnemu systemowi wartości 

oraz akceptacji dla manifestów antycywilizacyjnych. Co znamienne, pozostawał 

wolny od europocentryzmu, mentalnie otwarty na odmienność
66

. 
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The image of “the Other” in Kazimierz Nowak’s Rowerem  

i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej  

z lat 1931–1936 (Cycling and walking through the Black 

Continent. Letters from the African travel from 1931 to 1936),  

by the example of the Belgian Congo  

Summary 

The article focuses on Kazimierz Nowak, a pioneer of Polish reportage, sometimes also called 

the Polish explorer of Africa, due to the fact that he made a crazy journey across the continent.  

A crazy one, because it was lonely, half-walking, half-cycling, abounding in all sorts of sensations 

and experiences. One of them was the experience of “otherness”. 

Keywords: Africa, Kazimierz Nowak, Belgian Congo, the image of “the Other”. 

Słowa kluczowe: Afryka, Kazimierz Nowak, Kongo Belgijskie, obraz „Innego”. 
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Rola sportu w życiu codziennym w niemieckim  

obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau oraz 

jego podobozach 

Zasadniczą kwestią poniższej narracji będzie przestawienie życia sportowe-

go i poszczególnych jego dyscyplin, jakie organizowano na terenie niemieckiego 

obozu Auschwitz-Birkenau, a także jego filii. Zagadnienie sportu było rozumia-

ne w ówczesnych czasach w niemieckich obozach koncentracyjnych w dwóch 

wymiarach – normalnym i patologicznym. Sport w ujęciu normalnym oznaczał 

jego tradycyjny aspekt, tzn. nie był traktowany jako kara czy udręka. Dostarczał 

więźniom niezbędnej rozrywki. Skoncentrowany był przede wszystkim na me-

czach piłki nożnej, siatkowej, boksie, zapasach i szermierce, a także na kilku in-

nych dyscyplinach. Za jego uprawianie więźniowie często otrzymywali nawet 

dodatkowe racje żywieniowe. Nieraz powstawał w wyniku ich ruchu sponta-

nicznego, a niekiedy za przyzwoleniem lub pod przymusem władz obozowych, 

strażników SS, czy kapo i blokowych. W tej formie należy go również traktować 

jako element życia kulturalnego, który pozwalał w jakiejś mierze zapomnieć  

o tym, co tu i teraz. Dawał też, w pewnym sensie, gwarancję odprężenia psy-

chicznego
1
. W znaczeniu zaś patologicznym „sport” był utożsamiany z prześla-

dowaniem, udręką, szykanami, a nawet śmiercią. Był używany i stosowany jako 

jedna z kar dla więźniów za ich rzekome wykroczenia regulaminowe. Ten rodzaj 

„sportu”, który nazywano inaczej „musztrą” lub „pseudo-sportem”, zestawiano  

z terminem wyczerpujących „ćwiczeń fizycznych”. Na nie składały się takie 

ćwiczenia, jak np. skakanie żabką lub na jednej nodze, robienie przysiadów, wy-

konywanie komend „padnij-powstań” czy czołganie się na łokciach
2
. Dlatego też 

                                                 
1  I. Urbańska, Życie kulturalne więźniów w KL Auschwitz w świetle relacji i pamiętników, Toruń 

2005, s. 79.  
2  Ibidem, s. 79; por. F. Piper, Warunki życia i pracy jako środek wyniszczania więźniów, [w.] Au-

schwitz. Nazistowski obóz śmierci, red. F. Piper, T. Świebocka, Oświęcim-Brzezinka 2008, s. 146.  

http://dx.doi.org/10.16926/zh.2017.16.26
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więźniowie tego kompleksu obozowego bardzo różnie opisywali te dwa rodzaje 

sportu w swoich relacjach, wspomnieniach czy oświadczeniach. Wobec tego au-

tor niniejszego artykułu, podejmując się opisania podanych zagadnień, szukał 

odpowiedzi na następujące pytania i problemy badawcze: w jakim zakresie sport 

oddziaływał na psychikę więźniów? Jak charakteryzowały się jego dwie odmia-

ny? Jakie znaczenie miały konkretne dyscypliny sportowe?  

Najwięcej w poszczególnych relacjach więźniów można było spotkać opi-

sów dotyczących meczów piłki nożnej
3
, które odbywały się do 1941 roku na te-

renie obozu macierzystego, czyli Auschwitz I, a organizowano je na tamtejszym 

placu apelowym, zwykle w niedzielne popołudnie. Drużyny, które uczestniczyły 

w takowych przedsięwzięciach, tworzono z więźniów różnej narodowości. Do-

chodziło do nich wskutek porozumienia niemieckich więźniów funkcyjnych  

z osobami ze Sztafet Ochronnych. Jan Flak, osadzony w KL Auschwitz-Birkenau, 

wspomniał, że:  

W tym czasie więźniowie Niemcy funkcyjni w porozumieniu z SS zorganizowali mecze 

piłki nożnej, nie wiem, skąd piłkę wzięli. Mecze odbywały się na placu apelowym przed 

kuchnią, tam gdzie stoją obecnie bloki 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, między więźniami różnej 

narodowości, nigdy z SS, ale tylko do 1941 roku, dokąd plac był niezabudowany. W na-

stępnych latach na centralnym obozie Oświęcim już nie było żadnych meczy4.  

Więźniowie, którzy nie grali, z chęcią podejmowali się kibicowania. Na oko-

ło dwie godziny znikała tu niemiecka dyscyplina. Ludzie stawali się psychicznie 

wolni i korzystali jak gdyby z okolicznościowego urlopu
5
. Czas ten wykorzystali, 

jak tylko mogli, aby nie podupaść na duchu i przetrwać obozową rzeczywistość.  

Zawodnicy biorący udział w meczach piłki nożnej często dostawali dodat-

kowe porcje żywieniowe, co stanowiło bardzo istotny element. Wskazał na to 

                                                 
3  I. Urbańska, op. cit., s. 79. 
4  Mówiąc o tych czasach, Jan Flak miał na myśli rok 1941. Archiwum Państwowego Muzeum 

Auschwitz-Birkenau (dalej APMA-B), zespół: Materiały, sygn. Mat./1730, Relacja byłego 

więźnia KL Auschwitz-Birkenau Jana Flaka, k. 35. Na mecze piłki nożnej powołał się też  

w swojej pracy Krzysztof Dunin-Wąsowicz – idem, Ruch oporu w hitlerowskich obozach kon-

centracyjnych 1933–1945, Warszawa 1983, s. 295, a także więźniowie Adam Gawąd, Antoni 

Siciński i Józef Klink – APMA-B, zespół: Materiały, sygn. Mat./1730, Relacja byłego więźnia 

KL Auschwitz-Birkenau Adama Gawąda, k. 50; APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. 

Wsp./Siciński/213, t. 21, Wspomnienie byłego więźnia KL Auschwitz-Birkenau Antoniego Si-

cińskiego – Ramię pręż, słabość krusz…, k. 40–41; APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. 

Wsp./Klink/639, t. 107, Wspomnienia byłego więźnia KL Auschwitz-Birkenau Józefa Klinka 

(pseudonim „Leszek”), k. 180. Z kolei Zygmunt Rogowski zrelacjonował, że dochodziło do 

częstych meczy piłki nożnej na terenie więzienia Montelupich. W takich rozgrywkach naprze-

ciw siebie grali więźniowie i SS-mani. Trenerem drużyny więźniarskiej był tamtejszy osadzony 

dr Garbień, przed wojną członek klubu piłki nożnej Pogoń Lwów (na podstawie APMA-B, ze-

spół: Materiały, sygn. Mat./1730, Relacja byłego więźnia KL Auschwitz-Birkenau Zygmunta 

Rogowskiego, k. 177).  
5  APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. Wsp./Siciński/213, t. 21, Wspomnienie byłego więźnia 

KL Auschwitz-Birkenau Antoniego Sicińskiego – Ramię pręż, słabość krusz…, k. 40–41.  
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m.in. były więzień Józef Tabaczyński, który od 1943 roku znalazł się w podobo-

zie w Monowicach (zakłady Buna Werke, gdzie budowano kombinat chemicz-

ny). Zanim dostał się do drużyny obozowej, przyznał, że „[…] nie chęć grania 

była powodem zazdrości, lecz jedynie możliwość otrzymania dodatkowej porcji 

pożywienia, jaką gracze otrzymywali z obozowej kuchni!”
6
. Było to zatem bar-

dzo ważnym motywem przyciągającym zawodników, ale jednoczenie przyczyną 

trudnego dostania się do takiej drużyny. Wiele zależało w tej materii od organi-

zatorów, którymi byli najczęściej kapo, więźniowie funkcyjni narodowości nie-

mieckiej. Wśród nich znalazł się też i Polak – Paweł Stolecki. To on w listopa-

dzie 1943 roku wciągnął do drużyny piłkarskiej Tabaczyńskiego. Wówczas to – 

jak wspomniał ten ostatni –  

Stolecki istotnie oświadczył mi, że mam grać w meczu, który za chwilę się rozpocznie. 

Otrzymałem kostium sportowy i uradowany takim obrotem rzeczy wybiegłem razem  

z drużyną na plac apelowy, na którym rozgrywał się mecz. Tym razem grały ze sobą 

dwie drużyny – polska i niemiecka. […] W pewnym momencie zarządzono strzał na 

bramkę niemiecką. […] Zawodnicy ustawili się odpowiednio i czekali na strzał […]. Ja 

natomiast, nie pilnowany przez nikogo, nagle zobaczyłem, jak odbita piłka leci w moim 

kierunku. Nie namyślając się wiele, skierowałem ją do bramki przeciwników. Nagły, do-

brze wymierzony strzał całkowicie zaskoczył bramkarza drużyny niemieckiej. Publicz-

ność więźniarska szalała! Nic dziwnego, była to pierwsza i – jak się okazało – jedyna 

bramka w tym meczu. Wygrali Polacy7.  

Całą grę wykorzystywano do własnych, głęboko skrytych potrzeb natural-

nych oraz dla przyjemności.  

Drugim miejscem, w którym grano w piłkę nożną na terenie obozu macie-

rzystego Auschwitz, było podwórko między blokami 20 i 21
8
. Zdarzało się jed-

nakże, że więźniowie grali również na dziedzińcu bloku nr 11 (tzw. Bloku 

Śmierci). Przy tej okazji dawali trochę rozrywki osobom zamkniętym w bun-

krach tego budynku na poziomie piwnic
9
. Kiedy mecze przestały odbywać się na 

placu apelowym
10

, kolejne rozgrywano już na terenie niemieckiego obozu  

                                                 
6  APMA-B, zespół: Oświadczenia, sygn. Ośw./Tabaczyński/917, t. 44, Relacja byłego więźnia 

KL Auschwitz-Birkenau Józefa Tabaczyńskiego, k. 47.  
7  Ibidem, k. 47–48. Tabaczyński stał jako zawodnik na lewym skrzydle. Po swoim pierwszym 

meczu, jak sam przyznał, w następnych rozgrywkach grał już tylko dla pozoru (ibidem, k. 48).  
8  APMA-B, zespół: Materiały, sygn. Mat./1730, Relacja byłego więźnia KL Auschwitz-Birkenau 

Jana Sikorskiego, k. 183.  
9  APMA-B, zespół: Oświadczenia, sygn. Ośw./A.Woźnica/1977, t. 86, Relacja byłego więźnia 

KL Auschwitz-Birkenau Augustyna Woźnicy, k. 108. Owe bunkry to tzw. z jednej strony „cele 

do stania”, a z drugiej „ciemnice czy cele głodowe”. Zaliczono je do systemu kar panującego  

w tym obozie. Stanowiły zarówno pośrednią, jak i bezpośrednią metodę w uśmiercaniu osa-

dzonych (na podstawie F. Piper, op. cit., s. 144, oraz idem, Metody bezpośredniego zabijania 

więźniów, [w.] Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci, red. F. Piper, T. Świebocka,  Oświęcim-

Brzezinka 2008, s. 151–152).  
10  Więźniowie przestali grać w piłkę nożną na placu apelowym w obozie macierzystym Au-

schwitz I już od 1942 roku, gdyż plac ten przestał praktycznie istnieć. Zabudowano go nowymi 



404 Mateusz PAWLAK 

w Brzezince, czyli w Birkenau. Toczyły się one na obszarze przeznaczonym dla 

mężczyzn, a dokładniej na odcinku „BII” w pobliżu rampy kolejowej i budynku 

krematorium III. Boisko urządzili tamtejsi więźniowie z obsługi szpitala, druży-

ny zaś były tworzone z więźniów tam pracujących, Romów oraz więźniów poli-

tycznych – mężczyzn z części „BIId”
11

. Tutaj także doszło do meczów między 

Sonderkommando a strażnikami obozowymi z SS. Ci, którzy nie zagrali, chętnie 

podjęli się kibicowania
12

. Nikt jednak nie starał się z meczów rezygnować, w ta-

kiej czy innej formie przeżywano owe zdarzenia i chętnie w nich uczestniczono. 

Liczyła się rozrywka, a dla grających – także zaspokojenie głodu.  

 Niejednokrotnie mecze piłki nożnej, odbywające się zwykle w niedziele, to-

czono między Polakami a Niemcami. Polska więźniarska drużyna piłkarska 

przewyższała pod każdym względem swoich przeciwników, co cieszyło wszyst-

kich współtowarzyszy niedoli. W większości tych meczy zwyciężali Polacy. 

Niemcy tylko, jak twierdził więzień Antoni Gąszczyk, biegali „bez głowy po bo-

isku, rozkładając bezradnie ręce”
13

. Charakterystycznym zjawiskiem był fakt, iż 

wszyscy tamtejsi osadzeni nawzajem się dopingowali. Większość ludzi cieszyła 

sytuacja, w której to porażkę odnosił reprezentant Niemiec, bez względu na to, 

kto stał naprzeciwko niego. Odbywały się nie tylko „oficjalne” imprezy sporto-

we, ale także rozgrywano mecze komiczne, np. „grubi kontra chudzi”. Widowi-

ska te gromadziły tłumy więźniów, a nawet i SS-manów. Powodowały dużo za-

bawy i ogólne rozluźnienie
14

. Wydarzenia tego typu w jakiejś mierze wpływały 

na lepszy stan psychiczny osadzonych. 

Kolejną istotną dyscypliną sportową była siatkówka. Jak informował były 

więzień Antoni Siciński, w KL Auschwitz „trzeba było jednak ze strony więź-

niów nie lada odwagi, aby zdobyć się na rozpięcie siatki między blokami 23  

i 24”
15

. Mecze siatkówki znalazły uznanie władz SS i już w kilka tygodni po 

pierwszym treningu tworzono takie miejsca w innych filiach obozu macierzyste-

go, np. w podobozach Fürstengrube
16

 (koło Mysłowic, tutaj więźniowie praco-

                                                 
ośmioma blokami (na podstawie APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. Wsp./Siciński/213,  

t. 21, Wspomnienie byłego więźnia KL Auschwitz-Birkenau Antoniego Sicińskiego – Ramię 

pręż, słabość krusz…, k. 41).  
11  APMA-B, zespół: Oświadczenia, sygn. Ośw./Długoborski/1559, t. 71, Relacja byłego więźnia 

KL Auschwitz-Birkenau Wacława Długoborskiego, k. 37; por. I. Urbańska, op. cit., s. 80. 
12  I. Urbańska, op. cit., s. 80.  
13  APMA-B, zespół: Oświadczenia, sygn. D-RO/180, t. 62, List więźnia Antoniego Gąszczyka do 

swojej siostry – Moja Najukochańsza Siostrzyczko!, k. 57.  
14  APMA-B, zespół: Oświadczenia, sygn. Ośw./Brandhuber/1762, t. 78, Relacja byłego więźnia 

KL Auschwitz-Birkenau Jerzego Brandhubera, k. 223. Świadkiem meczów piłki nożnej był 

także Jan Plewa – APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. Wsp./Plewa/552, t. 95, Wspomnienie 

byłego więźnia KL Auschwitz-Birkenau Jana Eugeniusza Plewy, k. 151. 
15  APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. Wsp./Siciński/252, t. 30, Wspomnienie byłego więźnia 

KL Auschwitz-Birkenau Antoniego Sicińskiego – Sport na granicy życia i śmierci, k. 3. 
16  APMA-B, zespół: Oświadczenia, sygn. Ośw./Bara/1304, t. 60, Relacja byłego więźnia KL Au-

schwitz-Birkenau Karola Bary, k. 90.  
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wali w kopalni „Fürsten” przy wydobyciu węgla), czy w Jaworznie (gdzie pra-

cowano w kopalni węgla kamiennego, budowano elektrownię i zajmowano się 

sprawami administracyjnymi)
17

. Na taką sytuację wpłynęło w dużej mierze to, że 

kiedy w roku 1943 wojska niemieckie poniosły klęskę pod Stalingradem, reżim 

obozowy uległ pewnemu odprężeniu względem wcześniejszych lat
18

. W siat-

kówkę jednak grano sporadycznie. Na wiosnę 1944 roku mecze rozgrywano 

między blokami nr 10, 11 i 17 w obozie Birkenau. Siatkę tworzyli więźniowie 

sami, a piłkę wynoszono z magazynów „Kanady” (budynek przeznaczony do 

rzeczy zagrabionych więźniom). W rozgrywkach tych brali udział osadzeni pra-

cujący w szpitalu obozowym
19

. Były to wydarzenia na skalę obozową niewy-

obrażalne w początkowej fazie jego istnienia, w pierwszych latach wojny.  

Bardzo znaczącą rolę w Auschwitz odegrał boks. Zawody bokserskie orga-

nizowali zazwyczaj kapowie i blokowi, a brał w nich udział m.in. przedwojenny 

bokser Tadeusz Pietrzykowski, zwany „Teddym”. Zanim tu jednak przybył, 

swój czas spędził w komandzie rolniczym w podobozie Harmęże, gdzie żywno-

ści mu nie brakowało. To przyczyniło się do tego, iż miał więcej sił
20

. Z czasem 

został przeniesiony do obozu macierzystego, gdzie rozpoczął swoje walki. Wal-

czył na polecenie strażników SS, o przeżycie i o przysłowiową „kromkę chleba”. 

Pierwszą potyczkę stoczył w marcu 1941 roku z mistrzem Niemiec Walterem 

Düningiem, wygrywając ją przez nokaut. Jan Sikorski zrelacjonował, że Pie-

trzykowski  

[…] znokautował swojego cięższego […] o kilka wag przeciwnika. Był to zresztą jakiś 

znany niemiecki bokser i Teddy uważał to zwycięstwo za największy swój sukces ży-

ciowy21.  

                                                 
17  APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. Wsp./Siciński/213, t. 21, Wspomnienie byłego więźnia 

KL Auschwitz-Birkenau Antoniego Sicińskiego – Ramię pręż, słabość krusz…, k. 42.  
18  Ibidem, k. 41; por. APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. Wsp./Siciński/252, t. 30, Wspomnie-

nie byłego więźnia KL Auschwitz-Birkenau Antoniego Sicińskiego – Sport na granicy życia  

i śmierci, k. 3. Ponadto do meczów siatkówki na terenie obozu Auschwitz-Birkenau i jego filii 

odwołali się w swoich relacjach byli więźniowie: Jan Sikorski, Józef Klink i Jan Plewa, po-

twierdzając, że takowe przedsięwzięcie miało miejsce. APMA-B, zespół: Materiały, sygn. 

Mat./1730, Relacja byłego więźnia KL Auschwitz-Birkenau Jana Sikorskiego, k. 183; oraz 

APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. Wsp./Klink/639, t. 107, Wspomnienia byłego więźnia 

KL Auschwitz-Birkenau Józefa Klinka (pseudonim „Leszek”), k. 180; APMA-B, zespół: 

Wspomnienia, sygn. Wsp./Plewa/552, t. 95, Wspomnienie byłego więźnia KL Auschwitz-

Birkenau Jana Eugeniusza Plewy, k. 151. 
19  APMA-B, zespół: Oświadczenia, sygn. Ośw./Długoborski/1559, t. 71, Relacja byłego więźnia 

KL Auschwitz-Birkenau Wacława Długoborskiego, k. 37; por. I. Urbańska, dz. cyt., s. 80–81 

oraz D. Czech, Rola męskiego obozu szpitalnego w KL Auschwitz II, „Zeszyty Oświęcimskie” 

1974, z. 15, s. 61. 
20  APMA-B, zespół: Materiały, sygn. Mat./1730, Relacja byłego więźnia KL Auschwitz-Birkenau 

Jana Sikorskiego, k. 183. 
21  Ibidem, k. 183. Tadeusz Pietrzykowski w dniu walki ważył zaledwie 40 kg, a jego przeciwnik 

70 kg. Por. M Staroń, Tadeusz Pietrzykowski ps. Teddy – bokser, który bił Niemców jak chciał, 
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Bokser ten łącznie stoczył na obszarze obozu 37 walk, z czego ponad 20 

wygrał. Pojedynki te odbywały się w łaźni nr 2. Latem 1942 roku rozegrał też 

starcie z przedwojennym mistrzem Holandii i Europy – Leu Sandersem, na ringu 

wybudowanym ze stołów. Rywalizację tę stoczono bardzo poważnie. Był sędzia 

i sekundanci oraz lekarz. Wynik spotkania wskazał na remis, jednak wszyscy 

zgodnie kibicujący więźniowie ogłosili zwycięstwo Teddy’ego. Oprócz niego  

w walkach wsławili się także więźniowie Zygmunt Małecki i Antoni Czortek
22

. 

Osoby te były jednakże bardzo często zmuszane przez członków SS do takiej 

aktywności sportowej.  

Czortek był znany z walk bokserskich na terenie Birkenau, gdzie w 1943 ro-

ku w obozie kwarantanny w części „BII a” utworzono specjalny ring – ogrodzo-

ny jedynie liniami i bez desek, których zwyczajnie brakowało. Walczono zatem 

na ubitej ziemi. Czortek pojedynkował się na nim m.in. z greckim Żydem
23

. Ro-

zegrał też kilka walk w obozie macierzystym, gdzie latem 1944 roku zwyciężył 

kilku Niemców. Sukcesy te miały nie tylko psychologiczne znaczenie, ale też 

sportowe, były bowiem odniesione w rywalizacji z przeciwnikami o dużo więk-

szej wadze. Wszystkie zaś jego tryumfy cieszyły kibicujących więźniów
24

. 

Świadkiem tego zdarzenia był m.in. Jan Eugeniusz Plewa. Oglądając kilka razy 

bokserskie walki Czortka, widział, jak ten pewnego razu nokautuje swojego 

niemieckiego przeciwnika, który w Auschwitz był więźniem kryminalnym
25

. 

Widowiska te przyciągały uwagę wielu osób.  

Na terenie kompleksu obozowego tworzono również kluby bokserskie,  

w których walczyli Polacy i Niemcy przeciwko sobie. Jeden z meczy Polacy 

wygrali w stosunku 18:2, a wszystkie walki zakończyły się poprzez nokaut. 

Więźniowie ci byli w stanie uprawiać sport, posiadając przy tym dobrą kondy-

cję, gdyż odpowiednio im pomagano i dożywiano, przez co zachowywali więk-

                                                 
źródło internetowe: http://historia.wp.pl/title,Tadeusz-Pietrzykowski-ps-Teddy-bokser-ktory-

bil-Niemcow-jak-chcial,wid,18430437,wiadomosc.html?ticaid=118945 [dostęp: 6.02.2017]. 

Patrz także: M. Bogacka, Bokser z Auschwitz. Losy Tadeusza Pietrzykowskiego, Warszawa 

2012.  
22  APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. Wsp./Siciński/213, t. 21, Wspomnienie byłego więźnia 

KL Auschwitz-Birkenau Antoniego Sicińskiego – Ramię pręż, słabość krusz…, k. 41. Por.  

K.D. Wąsowicz, op. cit., s. 295; J. Twardosz, Tadeusz „Teddy” Pietrzykowski – jedyny mistrz 

wszechwag KL Auschwitz, źródło internetowe: http://www.bokser.org/content/2013/10/27/ 

195949/index.jsp [dostęp: 6.02.2017].  
23  APMA-B, Zespół Oświadczenia, sygn. Ośw./Długoborski/1559, t. 71, Relacja byłego więźnia 

KL Auschwitz-Birkenau Wacława Długoborskiego, k. 28–29. O tej sytuacji wspomniał też Cze-

sław Gaszyński – APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. Wsp./Gaszyński/643, t. 108, Wspo-

mnienie byłego więźnia KL Auschwitz-Birkenau Czesława Gaszyńskiego – Godło! Sprawiedli-

wość zwycięża!, k. 22. 
24  APMA-B, zespół: Oświadczenia, sygn. Ośw./A.Woźnica/1977, t. 86, Relacja byłego więźnia 

KL Auschwitz-Birkenau Augustyna Woźnicy, k. 108. 
25  APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. Wsp./Plewa/552, t. 95, Wspomnienie byłego więźnia KL 

Auschwitz-Birkenau Jana Eugeniusza Plewy, k. 151.  
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sze siły fizyczne niż pozostali osadzeni
26

. To – podobnie jak w przypadku piłki 

nożnej – dawało szansę na przetrwanie i przeżycie obozu.  

Walki zapaśnicze, choć zaistniały w tym miejscu, jednakże nie osiągnęły 

„popularności” na miarę wyżej opisanych dyscyplin. Rozgrywały się na macie 

lub na ringu
27

. Urządzano je w blokach mieszkalnych w okresie zimowym,  

w stylu grecko-rzymskim. Znanym zapaśnikiem był Teo Piskoń (w podobozie 

Jaworzno), którego określano „mistrzem wszechwag […] o barach rasowego 

ciężkoatlety”
28

. Podobnie było z szermierką, która pojawiła się w Birkenau. Tre-

nerem i zawodnikiem w jednej osobie był więzień Czesław Ostańkowicz. Wal-

czył tu na specjalnym ringu. Prowadził treningi, szkolił i jednocześnie rywali-

zował na klingi ze swoim zwierzchnikiem, kierownikiem obozu męskiego  

w Brzezince (część „BII d”), Johannem Schwarzhuberem. Jak przyznał Ostań-

kowicz, bał się SS-manowi zrobić jakąkolwiek krzywdę i pozostawał, jak to 

określił, „kukłą do kłucia”
29

. Dyscyplinę sportową, jaką była szermierka, należy 

zaliczyć tylko do owego duetu. Nie znalazła swojego odbicia wśród innych 

osób, zwłaszcza, że odbywała się potajemnie. 

Więźniowie KL Auschwitz-Birkenau wskazywali w swoich wspomnieniach 

i relacjach, że odbywały się tu zawody lekkoatletyczne, gra w szachy czy w kar-

ty i ping-pong oraz koszykówka. Zaliczyli je wszystkie do dyscyplin sportowych 

w aspekcie normalnym
30

. W szachy grano w bloku 9 lub 19 obozu macierzyste-

go. Chętnych tej sztuki rywalizacji uczył pewien Żyd pochodzący z Węgier, 

„dobry szachista”
31

. O kartach wypowiedziała się z kolei była więźniarka Birke-

nau Maria Elżbieta Jezierska. Uznała ona, że traktując karty jako sport, a nie ja-

ko rozrywkę, należało przyjąć, iż  

czasem uprawiano sport i w obozie kobiecym […]. Karty pojawiły się naturalnie dopiero 

wtedy, gdy można było mieć nie wypełniony reszty czas. Możliwe to było na rewirze,  

                                                 
26  K.D. Wąsowicz, dz. cyt., s. 295 oraz APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. Wsp./Książek/78, 

t. 6, Wspomnienie byłego więźnia KL Auschwitz-Birkenau Władysława Książka – Rozrywki 

obozowe, k. 35. Boks potwierdzili w swoich wspomnieniach byli więźniowie Adam Gawąd  

i Jan Liwacz. APMA-B, zespół: Materiały, sygn. Mat./1730, Relacja byłego więźnia KL Au-

schwitz-Birkenau Adama Gawąda, k. 50; APMA-B, zespół: Materiały, sygn. Mat./1730, Rela-

cja byłego więźnia KL Auschwitz-Birkenau Jana Liwacza, k. 187.  
27  APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. Wsp./Sobieraj/323, t. 58, Wspomnienie byłego więźnia KL 

Auschwitz-Birkenau Lucjana Sobieraja – Pamiętnik z lat okupacji hitlerowskiej, k. 139–140.  
28  APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. Wsp./Siciński/213, t. 21, Wspomnienie byłego więźnia 

KL Auschwitz-Birkenau Antoniego Sicińskiego – Ramię pręż, słabość krusz…, k. 42–43.  
29  Cz. Ostańkowicz, Ziemia parująca cyklonem, Łódź 1969, s. 201–202.  
30  Wymienili te dyscypliny sportowe w swoich wspomnieniach Adam Gawąd i Antoni Siciński. 

APMA-B, zespół: Materiały, sygn. Mat./1730, Relacja byłego więźnia KL Auschwitz-Birkenau 

Adama Gawąda, k. 50; APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. Wsp./Siciński/213, t. 21, 

Wspomnienie byłego więźnia KL Auschwitz-Birkenau Antoniego Sicińskiego – Ramię pręż, sła-

bość krusz…, k. 41–43.  
31  APMA-B, zespół: Materiały, sygn. Mat./1730, Relacja byłego więźnia KL Auschwitz-Birkenau 

Jana Sikorskiego, k. 183. 
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w czasie długiej rekonwalescencji; albo przy pewnych szczególnych funkcjach. […]  

W tym właśnie czasie nauczyłam się grać w bridża na bloku 27 BI b32.  

Innych dyscyplin sportowych wokół siebie jednakże nie zauważyła. Koszy-

kówka odbywała się, podobnie jak siatkówka i piłka nożna, w niedzielę
33

. Nie-

typową sytuację, jeżeli chodzi o zagadnienie sportu w Auschwitz, zapisał Jerzy 

Brandhuber. Otóż wspomniał on o zorganizowanym tam meczu lekkoatletycz-

nym między więźniami z komanda, które pracowało w kuchni obozowej, a SS- 

-manami. Odbył się on na placu pomiędzy blokami 9 i 10, w jedną z niedziel 

1943 roku
34

. Umiejscowiona była tam skocznia w dal i drążek do gimnastyki. 

Najbardziej natomiast Brandhuber zapamiętał z tego spotkania zawody rzutu ku-

lą. W konkurencji tej pierwszą rundę wygrali Niemcy. W drugiej był już niemal-

że remis, ale w kolejnej ponownie SS-mani przeważyli swoim rzutem. Na ko-

niec kolejki Polak – Styczyński, zdołał jednakże wysunąć drużynę więźniów na 

prowadzenie, deklasując rywali o ponad jeden metr. Charakterystyczne były po 

tym meczu nastroje, tzn. konsternacja wśród SS-manów, a radość wśród zwy-

cięzców i kibicujących im osób
35

. W tym miejscu raz jeszcze należy podkreślić, 

że były to nietypowe zjawiska, a jednak do nich dochodziło, czego wyrazem są 

powyżej przedstawione przykłady.  

Należy zwrócić jeszcze uwagę na fakt wykorzystania basenów przeciwpoża-

rowych do sportowych rekreacji. Baseny takie nie spełniały swojej zamierzonej 

funkcji, a służyły często do różnorakich rozrywek. Jan Eugeniusz Plewa przy-

znał, że na terenie obozu Auschwitz-Birkenau rozgrywane były „pokazy skoków 

do wody w basenie, wykonywane z trampoliny przez Czechosłowaka Hanaka  

i Czesława Sowula, który raczej parodiował”
36

. W podobozie Jaworzno basen 

przeciwpożarowy latem służył do pływania, zimą zamieniał się w ślizgawkę
37

. 

Każdy z tych dotychczasowych rodzajów sportu w aspekcie normalnym było ła-

twiej organizować, im bardziej zbliżała się klęska hitleryzmu. To wszystko jed-

nakże i tak wymagało dużego ryzyka, sprytu i zbiorowego wysiłku. Potrzebna 

była umiejętność przekonywania poszczególnych strażników SS do takich, a nie 

innych, aktywności sportowych
38

. Wyjątek pojawiał się, rzecz jasna, wtedy, gdy 

chciano uprawiać sport całkowicie w konspiracji, potajemnie. 

                                                 
32  APMA-B, zespół: Materiały, sygn. Mat./1730, Relacja byłej więźniarki KL Auschwitz-Birkenau 

Marii Elżbiety Jezierskiej, k. 104.  
33  APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. Wsp./Klink/639, t. 107, Wspomnienia byłego więźnia 

KL Auschwitz-Birkenau Józefa Klinka (pseudonim „Leszek”), k. 180. 
34  APMA-B, zespół: Oświadczenia, sygn. Ośw./Brandhuber/1762, t .78, Relacja byłego więźnia 

KL Auschwitz-Birkenau Jerzego Brandhubera, k. 224.  
35  Ibidem. 
36  APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. Wsp./Plewa/552, t. 95, Wspomnienie byłego więźnia KL 

Auschwitz-Birkenau Jana Eugeniusza Plewy, k. 151.  
37  APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. Wsp./Siciński/213, t. 21, Wspomnienie byłego więźnia 

KL Auschwitz-Birkenau Antoniego Sicińskiego – Ramię pręż, słabość krusz…, k. 42.  
38  Ibidem, k. 43.  
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Na porządku dziennym na obszarze opisywanego obozu koncentracyjnego  

i jego filii zaistniał też „sport”, ale traktowany przez więźniów jako patologia, 

kara za pewne „wykroczenia regulaminowe”. Określany był słowem „musztra”, 

„parodia sportu” czy „pseudo-sport”. Stosowano go w formie represji karnej lub 

w czasie kwarantanny odbywanej przez nowo przybyłych więźniów
39

. Polegał 

on na wykonywaniu przez grupę więźniów, bądź przez pojedynczą osobę, róż-

nego rodzaju ćwiczeń fizycznych, takich jak np. marsz ze śpiewem, bieg, czoł-

ganie się na łokciach i palcach u nóg, toczenie się po ziemi pokrytej żwirem, 

kręcenie się w kółko z podniesionymi rękami. Ćwiczenia te wykonywano  

w szybkim tempie, nie zważając na wiek, płeć i zdrowie ludzi. Głównym propa-

gatorem stosowania tej kary był SS-man Ludwik Plagge (1910–1948)
40

. Nie by-

ło zatem w tym rodzaju „sportu” charakterystycznej rywalizacji czy zabawy, ja-

ka powinna dochodzić do głosu w jego normalnym brzmieniu.  

W większości przypadków bywało tak, że więźniowie innego „sportu” nie 

znali. Na przykład Irena Białówna z Birkenau ze swojej lagrowej przeszłości 

pamiętała tylko obrazy „sportu” w ujęciu patologicznym. Dla niej „«Pseudo-

sport», jako represja w stosunku do więźniów, istniał w obozie w postaci bie-

gów, dźwigania ciężarów, klęczenia na apelach. Uprawianie sportu pomiędzy 

SS-manami i więźniarkami nie istniało”
41

. Przekazuje ona zatem, że nie tylko 

nie było sportu w jego tradycyjnej formie, ale dla niej nie występowała też rela-

cja sportowa typu więzień i SS-man. Podobnego zdania była więźniarka Stani-

sława Gogołowska, która znała jedynie „sport”, jaki uprawiały kobiety „na roz-

kaz SS-manów i SS-manek, a polegał na skakaniu żabek, biegach, padaniu na 

ziemię i podnoszeniu się na rozkaz, przeważnie w najgorszym błocie”
42

. Przyto-

czyła też sytuację, kiedy w pierwszy dzień Wielkanocy (kwiecień 1944 roku) ca-

łe jej komando robocze wypędzono z bloku i zmuszono na wertepach do cało-

dziennego maszerowania. Była to kara za zły marsz przy bramie wejściowej do 

Birkenau, podczas powrotu kobiet z pracy. Dzień ten należał do bardzo zimnych 

i przymuszanie do tego rodzaju „sportu” przyczyniło się do wielu ciężkich cho-

rób, a nawet i śmierci kilku więźniarek w wyniku zapalenia płuc
43

. W tej pro-

blematyce zbieżne zdanie zaprezentował Antoni Golema, który stwierdził, że  

w jego całym jedenastomiesięcznym pobycie w obozie Auschwitz (styczeń–

listopad 1941 roku) nie zaistniał tam sport w normalnym ujęciu. Dla niego 

„sport” stanowił element udręki, wyniszczającej organizm ludzki i przyspiesza-

jącej kres życia więźniów
44

. Obejmował ów „sport” makabryczne karne ćwicze-

                                                 
39  F. Piper, Warunki życia i pracy…, s. 146. 
40  Ibidem.  
41  APMA-B, zespół: Materiały, sygn. Mat./1730, Relacja byłej więźniarki KL Auschwitz-Birkenau 

Ireny Białównej, k. 9.  
42  APMA-B, zespół: Materiały, sygn. Mat./1730, Relacja byłej więźniarki KL Auschwitz-Birkenau 

Stanisławy Gogołowskiej, k. 55.  
43  Ibidem, k. 55–56.  
44  APMA-B, zespół: Materiały, sygn. Mat./1730, Relacja byłego więźnia KL Auschwitz-Birkenau 

Antoniego Golemy, k. 60.  
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nia, typu: komendy „padnij-powstań” przy biciu strażników obozowych, wielo-

godzinne przysiady z wyciągniętymi rękami do przodu lub założonymi na kark, 

skakanie żabką czy „kaczy chód”
45

. To oznaczało pośrednią eksterminację więź-

niów obozu. 

Wincenty Jaworski także odczuł działania „sportu” w ujęciu patologicznym. 

Niemiec – więzień kryminalny w randze blokowego – aby nie nudziło się osa-

dzonym, pewnego razu zarządził zbiórkę i podczas niej kazał robić im przysia-

dy, a jednocześnie w tym przysiadzie trzymał ich po kilkanaście minut
46

. W nie 

innej sytuacji znalazła się Wanda Tarasiewicz, która wraz z innymi kobietami, 

jednego razu, po całodziennym dniu pracy, wychodziła z kąpieli na brzeg stawu. 

Wtedy nadzorujący je SS-mani urządzili sobie widowisko: „[…] kazali robić 

przysiady, skakać i klękać i wstawać – te, które nie poruszały się szybko, dosta-

wały bicie kijem i kopniaki w nerki”
47

. Znanym, wyczerpującym ćwiczeniem 

było także tzw. Rollen. Polegało to na tym, że więzień najpierw musiał paść na 

ziemię, po czym miał się po niej toczyć. SS-mani nieraz wskakiwali w szeregi 

ludzi zmuszonych do tego i nawoływali do szybszego wykonywania tego „spor-

tu”. Przy tej okazji kopali więźniów
48

. Doprowadzało to bardzo często do śmier-

ci wielu z nich.  

Wspomniany już wyżej basem przeciwpożarowy strażnicy obozowi wyko-

rzystywali również do prześladowania osadzonych. Był to „sport wodny”. 

Wrzucano do niego siłą np. osoby, u których znaleziono choćby jedną wesz.  

Z braku wystarczających sił, tonęli nawet ci, którzy potrafili w normalnych wa-

runkach pływać. Czyniono tak bez względu na pogodę: czy było zimno, ciepło, 

czy padał deszcz, czy śnieg. Nie miało to znaczenia
49

. Później biegiem w prze-

moczonych pasiakach gnano wszystkich do dalszych prac.  

Warto podkreślić jeszcze jeden bardzo istotny czynnik w stosunku do „spor-

tu” w znaczeniu patologicznym w Auschwitz-Birkenau. Otóż więźniowie, 

zwłaszcza z Polski, którzy przed wojną byli sportowcami, doznawali szczegól-

nego nękania ze strony sportowców SS-manów. W najgorszym położeniu byli 

                                                 
45  Ibidem, k. 60–62.  
46  APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. Wsp./Jaworski/97, t. 4, Wspomnienie byłego więźnia 

KL Auschwitz-Birkenau Czesława Wincentego Jaworskiego (więzień polityczny Oświęcimia) – 

Wspomnienia z Oświęcimia (Oświęcim, Brno, Monowice), k. 159.  
47  APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. Wsp./Tarasiewicz/6, t. 1, Wspomnienia byłej więźniarki 

KL Auschwitz-Birkenau Wandy Tarasiewicz – Kobiety za drutami kolczastymi, k. 6.  
48  APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. Wsp./Ciesielski/312, t. 55, Poprzez katownie hitleryzmu 

1941–1943/ Wspomnienia z okresu okupacji niemieckiej w latach 1939–1945, Ciesielski 

Edward Leopold, k. 13–14. Rolowanie po błocie urządzali SS-mani podczas apeli w niedzielę 

wraz z innymi męczącymi ćwiczeniami. Niekiedy trwały dwie godziny, nieraz jeszcze dłużej; 

APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. Wsp./Klink/639, t. 107, Wspomnienia byłego więźnia 

KL Auschwitz-Birkenau Józefa Klinka (pseudonim „Leszek”), k. 148.  
49  APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. Wsp./Gaszyński/643, t. 108, Wspomnienie byłego więź-

nia KL Auschwitz-Birkenau Czesława Gaszyńskiego – Godło! Sprawiedliwość zwycięża!, k. 23.  
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ci, którzy w czasie międzywojnia odnosili sukcesy międzynarodowe
50

. Czesław 

Ostańkowicz był świadkiem, kiedy karne ćwiczenia zastosowano wobec więźnia 

Józefa Noji, tylko dlatego, że zwyciężył on w biegu po ulicach Berlina. „Sport” 

użyto też wobec Antoniego Czortka, który nie raz jednak uprawiał go w sposób 

normalny w tym obozie. Z kolei pewnemu piłkarzowi krakowskiemu przynie-

siono na plac egzekucji, miał być bowiem rozstrzelany, piłkę, szydząc z niego, 

że idzie na mecz. „Sportem” zamęczono też znanego pływaka, w Birkenau uto-

piono go w kałuży przed budynkiem kuchni. Do końca jego dręczyciel kazał 

wykonywać mu ruchy płynącego kraulem
51

. Ten drugi rodzaj „sportu” miał zatem 

„pokonać ciało i duszę więźnia, a w konsekwencji odebrać mu życie, albo uczynić 

narzędziem oprawców”
52

. Był typową katuszą w miejscu niemieckiej kaźni.   

Podsumowując przedstawione wiadomości, należy stwierdzić, że występo-

wały dwa rodzaje sportu w Auschwitz-Birkenau, tzn. w znaczeniu normalnym  

i patologicznym. Ten pierwszy rodzaj stanowił część życia kulturalnego. Nie-

kiedy odbywał się w wyniku akcji zorganizowanych, a nieraz jako ruch sponta-

niczny. Hartował ciało i ducha, pozwalał na krótko rozstać się z rzeczywistością 

obozową, w pewien sposób łagodząc smutną dolę więźnia. Dawał też większą 

możliwość przetrwania. Udział w takiej formie spędzania czasu krzepił też i do-

dawał sił do walki o własny byt. Był niezbędną pomocą w zachowaniu psy-

chicznej równowagi więźnia, która ostatecznie przekładała się na to, że można 

było przeżyć obóz
53

. Powszechnym zjawiskiem były mecze piłki nożnej i zawo-

dy bokserskie. W nieco mniejszej skali dały o sobie znać rozgrywki siatkowe, 

czy walki zapaśnicze i szermierka. Pojawiła się też koszykówka, lekkoatletyka, 

karty, szachy, ping-pong oraz pływactwo. Więźniowie biorący udział w takich 

rozrywkach chcieli choćby na moment zapomnieć o miejscu swojego dotychcza-

sowego pobytu. Niezależnie, czy brali czynny udział jako zawodnicy, czy bierny 

jako kibice, poprzez swoje uczestnictwo wykazywali się energią i nie rezygno-

wali z niego nawet w wolnych chwilach, które mogliby przeznaczyć na odpo-

czynek od katorżniczej pracy.  

Sport w znaczeniu normalnym stanowił jednakże mniejszość. Naziści bo-

wiem w obozie wypaczyli jego ideę. Kumulując wokół siebie patologię, władze 

obozowe organizowały aktywność ruchową, aby prześladować i gnębić więź-

niów, upadlać ich, niszczyć ludzką godność, lub też przyglądać się, jak rywali-

zują oni np. o chleb
54

. Owa aktywność miała na celu nie tylko zniszczyć czło-

                                                 
50  Cz. Ostańkowicz, op. cit., s. 202.  
51  Ibidem.  
52  APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. Wsp./Siciński/213, t. 21, Wspomnienie byłego więźnia 

KL Auschwitz-Birkenau Antoniego Sicińskiego – Ramię pręż, słabość krusz…, k. 40.  
53  I. Urbańska, op. cit., s. 82–83 oraz APMA-B, zespół: Wspomnienia, sygn. Wsp./Siciński/213,  

t. 21, Wspomnienie byłego więźnia KL Auschwitz-Birkenau Antoniego Sicińskiego – Ramię 

pręż, słabość krusz…, k. 40 i 43.  
54  I. Urbańska, op. cit., s. 83.  
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wiecze siły fizyczne, ale też złamać psychikę. Wysiłek nie pomagał w niczym, 

ponieważ należało do niego tylko szkodzenie zdrowiu i życiu. Stosowany jako 

bezwzględna kara, wpływał jako czynnik na zastraszenie i sterroryzowanie 

więźniów. W tych okolicznościach więźniowie starali się uniknąć kary i utrzy-

mać się przy życiu, zachowując jak największe siły fizyczne i zdrową, niezruj-

nowaną psychikę.  
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Summary  
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Sport was understood in two dimensions: normal and pathological. In terms of normal, it meant 

“traditional” aspect, namely: it wasn’t treated as penalty, but as exercise. It encompassed mainly 

football, volleyball, boxing, wrestling and fencing. Sport in the pathological meaning was associ-

ated with the persecution, torture, torment and even death. It was treated as one of the penalties for 

prisoners due to their alleged voilation of regulations. This kind of “sport” involved physical exer-
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Współczesne wizerunki napieczętne  

parafii częstochowskich 

Posiadanie pieczęci parafialnej jest jednym z wymogów stawianych przez Ko-

deks prawa kanonicznego. Dokument ten obliguje parafię do jej posiadania. 

Wszystkie akty prawne oraz wydawane przez kancelarię parafialną zaświadczenia, 

oprócz tego, że są sygnowane przez proboszcza lub osobę przez niego wydelegowa-

ną, muszą być również zaopatrzone w pieczęć danej parafii
1
. Pierwsze pieczęcie pa-

rafialne pojawiły się w XVII wieku. Do tego okresu używane były pieczęcie kościo-

ła albo plebana
2
. Obecnie istnieją dwa rodzaje pieczęci parafialnych. Pierwszym  

z nich jest pieczęć okrągła
3
, służąca do uwierzytelniania dokumentów, na których 

się znajduje. Drugi rodzaj to pieczęć podłużna, czyli informacyjna
4
.  

Celem niniejszego opracowania jest omówienie współczesnych wizerunków 

napieczętnych znajdujących się na pieczęciach okrągłych parafii częstochow-

skich. W tym celu wykorzystana została Międzynarodowa Karta Opisu Sfragi-

stycznego
5
. Jednakże z racji omawiania jedynie wizerunku napieczętnego – za-

czerpnięto z niej następujące elementy: 1. właściciel pieczęci
6
, 2. forma

7
,  

3. wymiary, 4. legenda
8
, 5. opis wyobrażenia. 

                                                 
1  Kodeks prawa kanonicznego z dnia 9 kwietnia 1983 r., Kan. 535 § 3, Warszawa 1984. 
2  M. Gumowski, Sfragistyka polska. Pieczęcie kościelne, [w:] Sfragistyka, opr. M. Gumowski, 

M. Haisig. S. Mikucki, Warszawa 1960, s. 217. 
3  Istnieją również pieczęcie owalne, obecnie jednak rzadziej stosowane. W przypadku współcze-

snych pieczęci parafii częstochowskich nie ma ani jednego takiego przypadku. Przy każdym 

jednak opisie podawany jest kształt pieczęci. 
4  www.synod.diecezja.legnica.pl/KSIEGA/TOMI/19-I10.pdf [dostęp: 15.02.2016]. 
5  www.adacta.archiwa.net/file/sceaux/m_karta_op03.pdf [dostęp: 15.02.2016]. 
6  Jest nim konkretna parafia. 
7  Kształt pieczęci. 
8  W niniejszym opracowaniu zaprezentowany został napis, jaki jest umieszczony na konkretnej 

pieczęci, oraz miejsce jego położenia na tej pieczęci.  

http://dx.doi.org/10.16926/zh.2017.16.27
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Z tych również względów zrezygnowano z wykorzystania tabeli zawartej we 

wspomnianej Międzynarodowej Karcie Opisu Sfragistycznego. Pominięta zosta-

ła również datacja, ponieważ omawiane pieczęcie są aktualnie używane. Nie są 

też związane z tematem dokumenty, na których pieczęcie te są umieszczane.  

Wszystkie omawiane w niniejszym artykule wizerunki napieczętne zostały 

podzielone na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią te, na których jest odniesie-

nie do wezwania parafii, takie jak wizerunek jej patrona, jego atrybut czy motyw 

związany z wydarzeniem będącym wezwaniem parafii.  

W tym miejscu należy dodać, że spośród pięćdziesięciu trzech
9
 częstochow-

skich parafii najwięcej jest poświęconych świętym, bo aż trzydzieści cztery. Ko-

lejną liczną grupą są te, które w swoim wezwaniu odnoszą się do Najświętszej 

Maryi Panny, Jej przymiotów i wydarzeń z Nią związanych – jest ich osiem. 

Oprócz nich należy jeszcze wspomnieć archikatedralną parafię pw. Świętej Ro-

dziny, której to Najświętsza Dziewica jest członkiem. Kolejne pięć odnosi się  

w swych wezwaniach do wydarzeń biblijnych, po dwie do przymiotów Boga  

i osoby Jezusa Chrystusa i jedna do wydarzeń z historii Kościoła
10

. 

Druga grupa wizerunków napieczętnych to te, na których nie ma wyobrażenia 

nawiązującego bezpośrednio do wezwania danej parafii, a jedynie motyw krzyża.  

Opisy sporządzone są w porządku chronologicznym
11

, związanym z czasem 

powstania danej parafii. Ponadto obie wyżej wspomniane grupy zostały omó-

wione osobno. W przypadku równoczesnego używania przez parafię dwóch pie-

częci, w niniejszym opracowaniu omawiana jest nowsza, a w przypadku ich 

równoczesnego powstania – ta, która zawiera pełniejsze informacje. 

W okólniku Kurii Metropolitalnej w Częstochowie z maja 2009 roku znala-

zła się informacja dla proboszczów, by wykonali oni nowe pieczęcie parafialne, 

zarówno okrągłe, jak i podłużne. W otoku pieczęci okrągłej miała znaleźć się 

pełna nazwa parafii, w środku zaś religijny emblemat. Nazwa „rzymskokatolic-

ka” miała być zastąpiona nazwą „katolicka”. Pieczęć miała być odbijana  

w czerwonym tuszu
12

.  

Zmiana nazwy była spowodowana tym, że w prawodawstwie polskim nie 

było określenia „rzymskokatolicka”
13

. Nastąpiło to wskutek podpisania i ratyfi-

kacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską
14

 oraz 

uchwalenia Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpo-

                                                 
9  52 parafie terytorialne i jedna parafia personalna (Personalna Parafia Akademicka św. Irene-

usza Biskupa i Męczennika) 
10  Archidiecezja Częstochowska. Katalog 2011, Częstochowa 2012, s. 177. 
11  W celu ustalenia chronologii powstawania częstochowskich parafii posłużono się publikacją: 

Archidiecezja Częstochowska. Katalog 2011 oraz artykułem: P. Wolnicki, Zweryfikowane daty 

erekcji parafii Archidiecezji Częstochowskiej, „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” 

2011, 7–9, s. 58–63. 
12  Pieczęć Parafialna, „Okólnik Kurii Metropolitalnej w Częstochowie” 2009, 5, s. 8–9. 
13  Ibidem. 
14 Dz.U. z 1998 r., nr 51, poz. 318. 
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spolitej Polskiej
15

. W dokumentach tych, już na ich wstępie
16

, funkcjonuje poję-

cie „Kościół Katolicki”, a nie „Kościół Rzymskokatolicki”
17

. 

Poniżej przedstawione zostaną wizerunki napieczętne parafii częstochow-

skich, będące odciskami pieczęci pozostających w aktualnym użyciu. 

Pieczęcie parafii, których wizerunek nawiązuje do wezwania 

1.  Parafia św. Barbary 

Pieczęć okrągła o średnicy 38 mm18 

Napis otokowy: * PARAFIA KATOLICKA * w Częstochowie 

Napis nad postacią: ŚWIĘTEJ BARBARY 

Postać kobiety w długiej szacie19, w prawej ręce trzymającej kielich, a w lewej miecz 

Nad głową aureola. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. 

2.  Parafia św. Józefa Rzemieślnika 

Pieczęć okrągła o średnicy 38 mm20 

Napis otokowy: *Parafia Katolicka św. Józefa Rzemieślnika w Częstochowie 

Półpostać mężczyzny z brodą21, na prawej ręce trzymającego dziecko22, a w lewej kwiat 

lilii. Dziecko swoją prawą rękę ma wzniesioną w geście błogosławieństwa. Obie postacie 

w aureolach. Na obrzeżu podwójny okrąg. Trzeci okrąg pomiędzy napisem otokowym  

a przedstawionymi postaciami. 

3.  Parafia Archikatedralna św. Rodziny 

Pieczęć okrągła o średnicy 48 mm23 

                                                 
15  Dz.U. z 1989 r., nr 29, poz. 154. 
16  Dz.U. z 1989 r., nr 29, poz. 154, art. 1; Dz.U. z 1998 r., nr 51, poz. 318, wstęp. 
17  Obecnie funkcjonują pieczęcie zarówno z napisem „katolicka”, jak i „rzymskokatolicka”. Mi-

mo wspomnianych ustaw niektóre urzędy państwowe podawały w wątpliwość ważność pieczę-

ci z napisem „katolicka”, z racji istnienia w Polsce kościoła polskokatolickiego i starokatolic-

kiego. Niektóre parafie posiadają dwie pieczęcie. W dokumentach o charakterze państwowym 

stosowana jest pieczęć „rzymskokatolicka”, a wewnątrzkościelnych – „katolicka”. Są to jednak 

nieliczne przypadki. 
18  Kancelaria Parafii p.w. św. Barbary w Częstochowie, pieczęć: * PARAFIA KATOLICKA 

ŚWIĘTEJ BARBARY * w Częstochowie. 
19  Św. Barbara. 
20  Kancelaria Parafii p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Częstochowie, pieczęć: *Parafia Katolicka 

św. Józefa Rzemieślnika w Częstochowie. 
21  Św. Józef. 
22  Jezus Chrystus. 
23  Kancelaria Parafii Archikatedralnej p.w. Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa w Często-

chowie, pieczęć: – Rzymskokatolicka Parafia Archikatedralna – w Częstochowie pw. Świętej 

Rodziny 
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Napis otokowy: – Rzymskokatolicka Parafia Archikatedralna – w Częstochowie 

Napis pod rysunkiem: pw. Świętej Rodziny 

Z lewej strony siedząca postać kobiety24, z prawej siedząca postać mężczyzny25, w środ-

ku stojąca postać młodzieńca26. Wszystkie postacie w długich szatach. Na obrzeżu poje-

dynczy okrąg. Drugi okrąg rozdziela napis otokowy od postaci i napisu pod nimi. 

4. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
27

 

Pieczęć okrągła o średnicy 37 mm28 

Napis otokowy: *PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA* (bliżej obrzeża) Podwyższenia 

Krzyża św. (poniżej poprzedniego) w Częstochowie 

Krzyż łaciński ozdobiony po bokach dodatkowymi, nieznacznie krótszymi od ramion, 

cienkimi liniami. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. Drugi okrąg pomiędzy napisem otoko-

wym a krzyżem. 

5.  Parafia św. Antoniego z Padwy 

Pieczęć okrągła o średnicy 40 mm29 

Napis otokowy: * RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA ŚW. ANTONIEGO PADEW-

SKIEGO * W CZĘSTOCHOWIE 

Półpostać mężczyzny w habicie franciszkańskim30, trzymającego na rękach przytulone 

do niego dziecko31. Obydwie postacie w aureolach. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. Drugi 

okrąg pomiędzy napisem a przedstawionymi postaciami. 

6.  Parafia Przemienienia Pańskiego 

Pieczęć okrągła o średnicy 38 mm32 

Napis otokowy: +Parafia Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego+ w Częstochowie 

W centrum postać mężczyzny z brodą w aureoli33, w długiej szacie z rozkrzyżowanymi 

rękami, po każdej ze stron klęcząca męska postać34.  

                                                 
24  Najświętsza Maryja Panna. 
25  Św. Józef. 
26  Jezus Chrystus. 
27  Pieczęć Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św., pomimo że na emblemacie pieczęci znajduje 

się jedynie symbol krzyża, to w tym jedynym przypadku jest to odniesienie do wezwania para-

fii. Stąd umieszczenie jej w tej grupie. 
28  Kancelaria Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Częstochowie, pieczęć: *PARAFIA 

RZYMSKOKATOLICKA* Podwyższenia Krzyża św. w Częstochowie. 
29  Kancelaria Parafii p.w. św. Antoniego z Padwy w Częstochowie, pieczęć: * RZYMSKOKA-

TOLICKA PARAFIA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO * W CZĘSTOCHOWIE. 
30  Św. Antoni z Padwy. 
31  Jezus Chrystus. 
32  Kancelaria Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Częstochowie, pieczęć: +Parafia Katolicka 

p.w. Przemienienia Pańskiego+ w Częstochowie. 
33  Jezus Chrystus. 
34  Mojżesz i Eliasz. 
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7.  Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

Pieczęć okrągła o średnicy 42 mm35 

Napis otokowy: *PARAFIA ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS* CZĘSTO-

CHOWA 

Półpostać zakonnicy w habicie karmelitańskim36, trzymającej w prawej ręce bukiet róż  

a w lewej krzyż. Nad głową aureola. Na obrzeżu okrąg. 

8.  Parafia św. Jakuba Apostoła 

Pieczęć okrągła o średnicy 39 mm37 

Napis otokowy: +PARAFIA KATOLICKA p.w. Św. JAKUBA Ap.+ w Częstochowie 

Postać mężczyzny zwróconego w lewo, ubranego w długą szatę, trzymającego w prawej 

ręce laskę pasterską. Nad głową aureola z krzyżem. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. Drugi 

okrąg rozdziela napis i postać. 

9.  Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Pieczęć okrągła o średnicy 49 mm38 

Napis otokowy: *Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa* Częstochowa – Stradom 

Półpostać mężczyzny z brodą, z otwartym sercem w koronie cierniowej, wskazywanym 

przez dłonie. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. 

10. Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła 

Pieczęć okrągła o średnicy 39 mm39 

Napis otokowy: +Parafia Katolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła+ w Częstochowie 

Dwa skrzyżowane klucze40 oraz miecz41 skierowany ostrzem w dół. Na obrzeżu poje-

dynczy okrąg. 

11. Parafia Miłosierdzia Bożego 

Pieczęć okrągła o średnicy 40 mm42 

Napis otokowy: PARAFIA p.w. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO w Częstochowie 

                                                 
35  Kancelaria Parfii p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Częstochowie, pieczęć: *PARAFIA 

ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS* CZĘSTOCHOWA. 
36  Św. Teresa od Dzieciątka Jezus. 
37  Kancelaria Parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Częstochowie, pieczęć: +PARAFIA KATO-

LICKA p.w. Św. JAKUBA Ap.+ w Częstochowie. 
38  Kancelaria Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Częstochowie, pieczęć: *Parafia 

Najśw. Serca Pana Jezusa* Częstochowa – Stradom. 
39  Kancelaria Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie, pieczęć: +Parafia Kato-

licka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła+ w Częstochowie. 
40  Atrybut św. Piotra Apostoła. 
41  Jeden z atrybutów św. Pawła Apostoła. 
42  Kancelaria Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Częstochowie, pieczęć: PARAFIA p.w. MIŁO-

SIERDZIA BOŻEGO w Częstochowie. 
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Postać mężczyzny z brodą43, z uniesioną prawą ręką w geście błogosławieństwa, a lewą 

położoną na sercu, z którego wypływają dwa strumienie. Z prawej strony postaci napis: 

Jezu ufam Tobie. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. 

12. Parafia św. Andrzeja Boboli 

Pieczęć okrągła o średnicy 38 mm44 

Napis otokowy: +PARAFIA ŚW. ANDRZEJA BOBOLI – CZĘSTOCHOWA 

Półpostać mężczyzny w aureoli45, w lewej ręce trzymającego krzyż. Na obrzeżu podwój-

ny okrąg, trzeci okrąg oddziela napis od postaci. 

13. Parafia NMP Zwycięskiej 

Pieczęć okrągła o średnicy 35 mm46 

Napis otokowy: * Rzym.-Kat. Parafia p.w. Matki Bożej Zwycięskiej w Częstochowie 

Stylizowana postać Maryi z Obrazu NMP Częstochowskiej47. Na obrzeżu podwójny 

okrąg. 

14 Parafia św. Judy Tadeusza 

Pieczęć okrągła o średnicy 38 mm48 

Napis otokowy: * PIECZĘĆ KATOLICKIEGO KOŚCIOŁA PARAF. ŚW JUDY TA-

DEUSZA AP. * W CZĘSTOCHOWIE 

Półpostać mężczyzny z brodą49, trzymającego w lewej ręce obraz Chrystusa, a w prawej 

pałkę. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. 

15. Parafia św. Wojciecha 

Pieczęć okrągła o średnicy 37 mm50 

Napis otokowy: + PARAFIA + RZYM +KATOL + ŚW + WOJCIECHA + BM 

                                                 
43  Jezus Chrystus. 
44  Kancelaria Parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Częstochowie, pieczęć: +PARAFIA ŚW. AN-

DRZEJA BOBOLI – CZĘSTOCHOWA. 
45  Św. Andrzej Bobola. 
46  Kancelaria Parafii p.w. NMP Zwycięskiej w Częstochowie, pieczęć: * Rzym.-Kat. Parafia  

p. w. Matki Bożej Zwycięskiej w Częstochowie. 
47  Obraz NMP Częstochowskiej znajduje się w Kaplicy Cudownego Obrazu przy klasztorze Oj-

ców Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Przywieziony został tu przez księcia Włady-

sława Opolczyka, według różnych źródeł w 1382 lub 1384 r. Przedstawia typ hodegetria, tzn. 

Maryja wskazująca na Jezusa. Na policzku NMP z obrazu jasnogórskiego widoczne są cięte ry-

sy – ślady po profanacji obrazu z roku 1430. Wszystkie jego kopie oraz stylizacje posiadają te 

rysy, które stanowią jedną z jego cech charakterystycznych. 
48  Kancelaria Parafii p.w. św. Judy Tadeusza w Częstochowie, pieczęć: * PIECZĘĆ KATOLIC-

KIEGO KOŚCIOŁA PARAF. ŚW JUDY TADEUSZA AP. * W CZĘSTOCHOWIE. 
49  Św. Juda Tadeusz. 
50  Kancelaria Parafii p.w. św. Wojciecha w Częstochowie, pieczęć: + PARAFIA + RZYM 

+KATOL + ŚW + WOJCIECHA + BM W CZĘSTOCHOWIE. 
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Napis pod rysunkiem: W CZĘSTOCHOWIE 

Głowa mężczyzny w mitrze51, zwrócona w lewo, otoczona promieniami. Napisy wyko-

nane pismem ozdobnym, brak okręgów na obrzeżu i w środku.  

16. Parafia św. Franciszka z Asyżu 

Pieczęć okrągła o średnicy 30 mm52 

Napis otokowy: Parafia Katolicka P.W. św. Franciszka z Asyżu Częstochowa 

Popiersie mężczyzny w habicie franciszkańskim53, z wygoloną tonsurą, otoczona pro-

mieniami. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. Drugi okrąg pomiędzy napisem a postacią. 

17. Parafia NMP Królowej Polski 

Pieczęć okrągła o średnicy 39 mm54 

Napis otokowy: *PARAFIA KATOLICKA p.w. KRÓLOWEJ POLSKI* W CZĘSTO-

CHOWIE 

Stylizowana litera M z koroną. Wewnątrz litery, po lewej stronie – blizny jak na obliczu 

Maryi z obrazu jasnogórskiego. Brak okręgu na obrzeżu. 

 

Fot. 1. Pieczęć Parafii NMP Królowej Polski (fot. Autora) 

18. Parafia św. Stanisława Biskupa 

Pieczęć okrągła o średnicy 39 mm55 

Napis otokowy: * Parafia Katolicka św. Stanisława BM * w Częstochowie 

                                                 
51  Św. Wojciech. 
52  Kancelaria Parafii p.w. św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie, pieczęć: Parafia Katolicka 

P.W. św. Franciszka z Asyżu Częstochowa. 
53  Św. Franciszek z Asyżu. 
54  Kancelaria Parafii p.w. NMP Królowej Polski w Częstochowie, pieczęć: *PARAFIA KATO-

LICKA p.w. KRÓLOWEJ POLSKI* W CZĘSTOCHOWIE. 
55  Kancelaria Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Częstochowie, pieczęć: * Para-

fia Katolicka św. Stanisława BM * w Częstochowie. 
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Mitra z krzyżem oraz skrzyżowane w kształt litery „x” krzyż i pastorał56. Na obrzeżu po-

dwójny okrąg. 

19. Parafia NMP Wspomożycielki Wiernych 

Pieczęć okrągła o średnicy 37 mm57 

Napis otokowy: *Rzym. – Katol. Paraf. p.w. N.M.P. Wspomożycielki Wiernych w Czę-

stochowie 

Postać kobiety w koronie58, ubranej w długą suknię, trzymającej na lewej ręce dziecko w ko-

ronie59, a w prawej berło. Nad głową kobiety aureola z gwiazd. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. 

20. Parafia św. Jadwigi Królowej 

Pieczęć okrągła o średnicy 38 mm60 

Napis otokowy: *Parafia Katolicka Św. Jadwigi Królowej* w Częstochowie 

Półpostać kobiety w koronie61, ubranej w płaszcz z gronostajami, w prawej ręce trzyma-

jącej berło, a w lewej jabłko. Na obrzeżu podwójny okrąg. 

21. Parafia św. Jacka 

Pieczęć okrągła o średnicy 35 mm62 

Napis otokowy: *Rzym – Kat. Parafia św. Jacka* w Częstochowie 

Półpostać mężczyzny w habicie dominikańskim63, zwróconego w prawą stronę, z prze-

wieszoną przez ramię stułą, trzymającego w lewej ręce figurkę Maryi z Dzieciątkiem,  

a w prawej monstrancję. Na obrzeżu pojedynczy okrąg, drugi okrąg rozdziela napisy  

i postać świętego. 

22. Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej 

Pieczęć okrągła o średnicy 38 mm64 

Napis otokowy: Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Czę-

stochowie 

Popiersie kobiety w habicie zakonnym65. Na głowie czepek. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. 

                                                 
56  Atrybuty św. Stanisława Biskupa i Męczennika. 
57  Kancelaria Parafii p.w. NMP Wspomożycielki Wiernych w Częstochowie, pieczęć: *Rzym. – 

Katol. Paraf. p.w. N.M.P. Wspomożycielki Wiernych w Częstochowie. 
58 Najświętsza Maryja Panna. 
59 Jezus Chrystus. 
60 Kancelaria Parafii p.w. św. Jadwigi Królowej w Częstochowie, pieczęć: *Parafia Katolicka Św. 

Jadwigi Królowej* w Częstochowie. 
61  Św. Jadwiga Królowa. 
62  Kancelaria Parafii p.w. św. Jacka w Częstochowie, pieczęć: *Rzym – Kat. Parafia św. Jacka*  

w Częstochowie. 
63  Św. Jacek Odrowąż. 
64  Kancelaria Parafii p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Częstochowie, pieczęć: Rzymsko- 

katolicka Parafia p.w. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Częstochowie. 
65  Św. Urszula Ledóchowska. 
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23. Parafia św. Maksymiliana Kolbe 

Pieczęć okrągła o średnicy 40 mm66 

Napis otokowy: *RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA pw. św. M. KOLBE* w CZĘ-

STOCHOWIE 

Popiersie mężczyzny w okularach, we franciszkańskim habicie67. Na obrzeżu podwójny 

okrąg. 

24. Parafia św. Jana Kantego 

Pieczęć okrągła o średnicy 37 mm68 

Napis otokowy: *PARAFIA KATOLICKA Św. JANA KANTEGO* w Częstochowie 

Półpostać mężczyzny z brodą, zwróconego w lewo, trzymającego w prawej dłoni pióro,  

a w prawej księgę. Nad głową aureola. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. 

25. Parafia Nawiedzenia NMP 

Pieczęć okrągła o średnicy 40 mm69 

Napis otokowy: * RZYM.-KAT. PARAFIA NAWIEDZENIA N.M.P. * CZĘSTO-

CHOWA (pierwszy rząd), MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM70 (drugi rząd) 

Dwie postacie kobiece w aureolach ubrane w długie szaty. Postać z lewej w pozycji sto-

jącej71, postać z prawej – w klęczącej72. Obie zwrócone w swoją stronę. Na obrzeżu po-

jedynczy okrąg. Drugi okręg pomiędzy napisem a emblematem. 

26. Parafia Nawrócenia Świętego Pawła 

Pieczęć okrągła o średnicy 36 mm73 

Napis otokowy: *** PARAFIA KATOLICKA NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA AP. 

Napis pod rysunkiem: w Częstochowie 

Krzyż łaciński, którego ramiona stanowią po dwie równoległe linie. Od dołu z prawej 

strony krzyż połączony jest łukiem z dużą literą „P”. Na obrzeżu pojedynczy okrąg, drugi 

okrąg pomiędzy emblematem a napisem otokowym, przerwany od dołu przez napis  

„w Częstochowie”, który jest dopełnieniem tego okręgu. 

                                                 
66  Kancelaria Parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Częstochowie, pieczęć: 

*RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA pw. św. M. KOLBE* w CZĘSTOCHOWIE. 
67  Św. Maksymilian Kolbe. 
68  Kancelaria Parafii p.w. św. Jana Kantego w Częstochowie, pieczęć: *PARAFIA KATOLICKA 

Św. JANA KANTEGO* w Częstochowie. 
69 Kancelaria Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Częstochowie, pieczęć: * RZYM.-KAT. PARA-

FIA NAWIEDZENIA N.M.P. * CZĘSTOCHOWA. 
70 Wielbi dusza moja Pana (Łk 1, 46b). 
71 Najświętsza Maryja Panna. 
72 Św. Elżbieta. 
73 Kancelaria Parafii p.w. Nawrócenia Świętego Pawła w Częstochowie, pieczęć: PARAFIA KA-

TOLICKA NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA AP. w Częstochowie. 
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Fot. 2. Pieczęć Parafii Nawrócenia Świętego Pawła (fot. Autora) 

27. Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP 

Pieczęć okrągła o średnicy 39 mm74 

Napis otokowy: PARAFIA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N. M. P. CZĘSTOCHOWA 

Postać kobiety z rozłożonymi rękami75, w długim płaszczu, stojąca na kuli ziemskiej, 

depcząca węża. Nad głową aureola z gwiazd. Po lewej stronie postaci, na wysokości 

głowy, herb zakonu franciszkanów – skrzyżowane ręce Chrystusa i św. Franciszka, a po-

nad nimi krzyż. Na obrzeżu okrąg uformowany ze sznura z węzłami. Drugi, nieregularny 

okrąg pomiędzy napisem otokowym a emblematem. 

28. Parafia NMP z Góry Karmel 

Pieczęć okrągła o średnicy 39 mm76 

Napis otokowy: +PARAFIA KATOLICKA p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Kar-

mel+ Częstochowa 

Ukoronowana postać kobieca zasiadająca na tronie77, trzymająca na lewej ręce dziecko78, 

a w prawej szkaplerz. Aureole obydwu postaci są połączone. Wokół wieniec z dwunastu 

gwiazd. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. Drugi okrąg pomiędzy napisem otokowym a wi-

zerunkiem. 

29. Parafia św. Floriana 

Pieczęć okrągła o średnicy 37 mm79 

Napis otokowy: Rzym. Kat Parafia Św. Floriana M. w Częstochowie 

                                                 
74  Kancelaria Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Częstochowie, pieczęć: PARAFIA 

NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N. M. P. CZĘSTOCHOWA. 
75  Najświętsza Maryja Panna. 
76  Kancelaria Parafii p.w. NMP z Góry Karmel w Częstochowie, pieczęć: +PARAFIA KATO-

LICKA p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel+ Częstochowa. 
77  Najświętsza Maryja Panna. 
78  Jezus Chrystus. 
79  Kancelaria Parafii p.w. św. Floriana w Częstochowie, pieczęć: Rzym. Kat Parafia Św. Floriana 

M. w Częstochowie. 
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Półpostać mężczyzny w stroju rzymskiego legionisty80, trzymającego w lewej ręce krzyż, 

a w prawej dzban. Na obrzeżu podwójny okrąg. Pomiędzy napisem otokowym a postacią 

pojedynczy okrąg. 

30. Parafia św. Andrzeja Świerada i Benedykta 

Pieczęć okrągła o średnicy 38 mm81 

Napis otokowy: * PARAFIA KATOLICKA p.w. Św. Andrzeja Świerada i Benedykta * 

Napis pod rysunkiem: w Częstochowie 

W centrum krzyż. Po obu stronach krzyża dwie półpostacie mężczyzn z brodą, w habi-

tach. Mężczyzna z lewej strony trzyma w lewej ręce laskę82, mężczyzna z prawej strony 

trzyma w lewej ręce krzyż83. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. Drugi okrąg, przerwany  

u dołu przez napis „w Częstochowie”, oddziela napis otokowy od postaci. 

31. Parafia św. Jana z Dukli 

Pieczęć okrągła o średnicy 40 mm84 

Napis otokowy: – Parafia Katolicka p.w. św. Jana z Dukli – w Częstochowie 

Półpostać mężczyzny w habicie franciszkańskim85, trzymająca w rękach krzyż. Na 

obrzeżu podwójny okrąg. 

32. Parafia NMP Częstochowskiej 

Pieczęć okrągła o średnicy 29 mm86 

Napis otokowy: *PARAFIA RZYM.-KAT. NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ* CZĘSTO-

CHOWA 

Stylizowana postać Maryi z Obrazu NMP Częstochowskiej87. Na obrzeżu pojedynczy 

okrąg. Drugi okrąg oddziela napis otokowy od rysunku. 

33. Parafia św. Jana Sarkandra 

Pieczęć okrągła o średnicy 39 mm88 

Napis otokowy: +Parafia Katolicka p.w. Św. Jana Sarkandra KM+ w Częstochowie 

                                                 
80  Św. Florian. 
81  Kancelaria Parafii p.w. św. Andrzeja Świerada i Benedykta w Częstochowie, pieczęć: * PA-

RAFIA KATOLICKA p.w. Św. Andrzeja Świerada i Benedykta w Częstochowie. 
82  Św. Andrzej Świerad. 
83  Św. Benedykt. 
84  Kancelaria Parafii p.w. św. Jana z Dukli w Częstochowie, pieczęć: – Parafia Katolicka p.w. św. 

Jana z Dukli – w Częstochowie. 
85  Św. Jan z Dukli. 
86  Kancelaria Parafii p.w. NMP Częstochowskiej w Częstochowie, pieczęć: *PARAFIA RZYM.-

KAT. NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ* CZĘSTOCHOWA. 
87  Patrz przypis 47. 
88  Kancelaria Parafii p.w. św. Jana Sarkandra w Częstochowie, pieczęć: +Parafia Katolicka p.w. 

Św. Jana Sarkandra KM+ w Częstochowie.  
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Półpostać mężczyzny z brodą89, zwrócona w lewo, trzymającego w rękach książeczkę  

i gałązkę palmową. Nad głową aureola. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. 

 

Fot. 3. Pieczęć Parafii św. Jana Sarkandra (fot. Autor) 

34. Parafia św. Alberta Chmielowskiego  

Pieczęć okrągła o średnicy 39 mm90 

Napis otokowy: * Rzym.-Kat. Parafia p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego * w Czę-

stochowie 

Krzyż łaciński, pod którym umieszczono napis ECCE HOMO91. Na obrzeżu pojedynczy 

okrąg. Drugi okrąg oddziela napis otokowy od rysunku. 

35. Parafia św. Kaspra del Bufalo 

Pieczęć okrągła o średnicy 34 mm92 

Napis otokowy: + R.-K. PARAFIA św. KASPRA del BUFALO + CZĘSTOCHOWA 

Półpostać mężczyzny w aureoli93, z kielichem w prawej ręce. Za postacią wizerunek 

ukrzyżowanego Chrystusa. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. Drugi okrąg pomiędzy napi-

sem otokowym a postacią. 

36. Parafia Narodzenia Pańskiego 

Pieczęć okrągła o średnicy 40 mm94 

                                                 
89  Św. Jan Sarkander. 
90  Kancelaria Parafii p.w. św. Alberta Chmielowskiego w Częstochowie, pieczęć: * Rzym.-Kat. 

Parafia p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego * w Częstochowie. 
91  Tytuł obrazu namalowanego przez Adama Chmielowskiego, późniejszego św. Brata Alberta. 
92  Kancelaria Parafii p.w. św. Kaspra del Bufalo, pieczęć: + R.-K. PARAFIA św. KASPRA del 

BUFALO + CZĘSTOCHOWA. 
93  Św. Kasper del Bufalo. 
94  Kancelaria Parafii p.w. Narodzenia Pańskiego w Częstochowie, pieczęć: * Rzymskokatolicka 

Parafia pw. Narodzenia Pańskiego w Częstochowie. 
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Napis otokowy: * Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Pańskiego * 

Napis pod emblematem: w Częstochowie 

Niemowlę ubrane w pieluszkę, w aureoli95. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. Drugi okrąg 

pomiędzy napisem otokowym a postacią. 

37. Parafia Zesłania Ducha Świętego 

Pieczęć okrągła o średnicy 37 mm96 

Napis otokowy: *Rzymskokatolicka Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego* w Częstochowie 

Gołębica97 w aureoli. Dookoła niej promienie. Na obrzeżu podwójny okrąg. Trzeci okrąg 

oddziela napis od wizerunku. 

38. Parafia św. Kingi 

Pieczęć okrągła o średnicy 40 mm98 

Napis otokowy: Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Kingi Dziewicy w Częstochowie 

Półpostać kobiety w koronie99, ubrana w habit. Nad głową aureola. Na obrzeżu pojedyn-

czy okrąg. 

39. Parafia św. Faustyny Kowalskiej 

Pieczęć okrągła o średnicy 38 mm100 

Napis otokowy: *Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Faustyny Dziewicy* w Częstochowie 

Półpostać kobiety w habicie zakonnym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosier-

dzia101, zwrócona w prawo. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. 

Pieczęcie parafii, na których umieszczony został motyw krzyża 

1.  Parafia św. Zygmunta. 

Pieczęć okrągła o średnicy 36 mm102 

Napis otokowy: *Parafia Katolicka p.w. św. Zygmunta* w Częstochowie 

                                                 
95  Jezus Chrystus. 
96  Kancelaria Parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Częstochowie, pieczęć: *Rzymsko- 

katolicka Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego w Częstochowie. 
97  Symbol Ducha Świętego. 
98  Kancelaria Parafii p.w. św. Kingi w Częstochowie, pieczęć: Rzymskokatolicka Parafia p.w. 

Św. Kingi Dziewicy w Częstochowie. 
99  Św. Kinga. 
100 Kancelaria Parafii p.w. św. Faustyny Kowalskiej w Częstochowie, pieczęć: *Rzymskokatolicka 

Parafia p.w. Św. Faustyny Dziewicy* w Częstochowie. 
101 Św. Faustyna Kowalska. 
102 Kancelaria Parafii p.w. św. Zygmunta w Częstochowie, pieczęć: Parafia Katolicka p.w. św. 

Zygmunta* w Częstochowie. 
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Krzyż łaciński okonturowany z treflowymi zakończeniami ramion. Na obrzeżu podwójny 

okrąg. Trzeci okrąg pomiędzy napisem otokowym a krzyżem. 

 

Fot. 4. Pieczęć Parafii św. Zygmunta (fot. Autor) 

2.  Parafia Opatrzności Bożej 

Pieczęć okrągła o średnicy 37 mm103 

Napis otokowy: * Parafia Katolicka p.w. Opatrzności Bożej * w Częstochowie 

Krzyż łaciński podwójnie okonturowany. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. Drugi okrąg 

pomiędzy napisem otokowym a krzyżem. 

3.  Parafia Niepokalanego Serca NMP 

Pieczęć okrągła o średnicy 26 mm104 

Napis otokowy: Rzymsko-Kat. Paraf. p.w. Niep. Serca N.M.P. 

Napis pod emblematem: w Częstochowie 

Krzyż łaciński. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. 

4. Parafia św. Stanisława Kostki 

Pieczęć okrągła o średnicy 38 mm105. 

Napis otokowy: *PARAFIA KATOLICKA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI* CZĘSTO-

CHOWA 

Krzyż łaciński. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. Drugi okrąg pomiędzy napisem otoko-

wym a krzyżem. 

                                                 
103 Kancelaria Parafii p.w. Opatrzności Bożej w Częstochowie, pieczęć: * Parafia Katolicka p.w. 

Opatrzności Bożej * w Częstochowie. 
104 Kancelaria Parafii p.w. Niepokalanego Serca NMP w Częstochowie, pieczęć: Rzymsko-Kat. 

Paraf. p.w. Niep. Serca N.M.P. w Częstochowie. 
105 Kancelaria Parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Częstochowie, pieczęć: *PARAFIA KATO-

LICKA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI* CZĘSTOCHOWA. 
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5. Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego 

Pieczęć okrągła o średnicy 29 mm106 

Napis otokowy: + Proboszcz Parafii Rzymsko-Kat. Wniebowstąpienia P. + W CZĘ-

STOCHOWIE 

Krzyż łaciński z widoczną sylwetką ukrzyżowanego Chrystusa. Na obrzeżu podwójny 

okrąg. Trzeci okrąg pomiędzy napisem otokowym a krzyżem. 

6. Parafia św. Kazimierza Królewicza 

Pieczęć okrągła o średnicy 28 mm 

Napis otokowy: *Rzym.-Kat. Parafia św. Kazimierza w Częstochowie* 

Krzyż łaciński. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. 

7. Parafia św. Elżbiety Węgierskiej 

Pieczęć okrągła o średnicy 35 mm107 

Napis otokowy: RZYM.-KAT. PARAFIA św. Elżbiety Węg. Częstochowa 

Stylizowany krzyż łaciński, ramiona którego stanowią trzy równoległe linie, z których 

środkowe są dłuższe, a boczne krótsze, równej długości. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. 

8.  Parafia św. Pierwszych Męczenników Polski 

Pieczęć okrągła o średnicy 28 mm108 

Napis otokowy: Parafia Katolicka Św. Pierwszych Męczenników Polski w Częstochowie 

Krzyż łaciński okonturowany. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. 

9.  Parafia św. Jana Chrzciciela 

Pieczęć okrągła o średnicy 35 mm109 

Napis otokowy: *Parafia Katolicka św. Jana Chrzciciela* w Częstochowie 

Krzyż łaciński w formie rzutu przestrzennego. Na obrzeżu podwójny okrąg. 

10. Parafia św. Rafała Kalinowskiego 

Pieczęć okrągła o średnicy 35 mm110 

Napis otokowy: – Rzym.-Katolicka Par. pw. św. Rafała Kalinowskiego KW – Częstochowa 

                                                 
106 Kancelaria Parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie, pieczęć: + Proboszcz 

Parafii Rzymsko-Kat. Wniebowstąpienia P. + W CZĘSTOCHOWIE. 
107 Kancelaria Parafii p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Częstochowie, pieczęć: RZYM.-

KAT.PARAFIA św. Elżbiety Węg. Częstochowa. 
108 Kancelaria Parafii p.w. św. Pierwszych Męczenników Polski w Częstochowie, pieczęć: Parafia 

Katolicka Św. Pierwszych Męczenników Polski w Częstochowie. 
109 Kancelaria Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Częstochowie, pieczęć: *Parafia Katolicka św. 

Jana Chrzciciela* w Częstochowie. 
110 Kancelaria Parafii p.w. św. Rafała Kalinowskiego w Częstochowie, pieczęć: – Rzym.-

Katolicka Par. pw. św. Rafała Kalinowskiego KW – Częstochowa. 



430 Mariusz SZCZEPANOWSKI 

Krzyż grecki z treflowo zakończonymi ramionami. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. 

11. Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

Pieczęć okrągła o średnicy 34 mm
111

 

Napis otokowy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

Cz-wa 

Krzyż łaciński. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. Drugi okrąg pomiędzy napisem otoko-

wym a krzyżem. 

12. Parafia św. Jadwigi Śląskiej 

Pieczęć okrągła o średnicy 34 mm
112

 

Napis otokowy: * KATOLICKA PARAFIA ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ * W Częstochowie 

Krzyż łaciński. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. 

13. Parafia św. Melchiora Grodzieckiego 

Pieczęć okrągła o średnicy 37 mm
113

 

Napis otokowy: * Rzymsko – Katolicka Parafia * w Częstochowie (pierwsza linia) Św. 

Melchiora K. M. 

Krzyż łaciński. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. 

14. Parafia św. Ireneusza 

Pieczęć okrągła o średnicy 39 mm
114

 

Napis otokowy: PERSONALNA PARAFIA AKADEMICKA św. Ireneusza BM w Czę-

stochowie 

Krzyż łaciński. Na obrzeżu pojedynczy okrąg. Drugi okrąg pomiędzy napisem otoko-

wym a krzyżem. 

Zakończenie 

Celem niniejszego opracowania było przedstawienie współczesnych wize-

runków napieczętnych parafii częstochowskich. Na emblematach pieczęci moż-

na zauważyć zarówno postacie świętych, jak i przeróżne przedmioty, stanowiące 

ich atrybuty bądź związane z symboliką chrześcijańską. 

                                                 
111 Kancelaria Parafii p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Częstochowie, pieczęć: Para-

fia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Cz-wa. 
112 Kancelaria Parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Częstochowie, pieczęć: * KATOLICKA PA-

RAFIA ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ * W Częstochowie. 
113 Kancelaria Parafii p.w. św. Melchiora Grodzieckiego w Częstochowie, pieczęć: * Rzymsko – 

Katolicka Parafia * w Częstochowie (pierwsza linia) Św. Melchiora K. M. 
114 Kancelaria Parafii p.w. św. Ireneusza w Częstochowie, pieczęć: PERSONALNA PARAFIA 

AKADEMICKA św. Ireneusza BM w Częstochowie. 
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Spośród osób przedstawionych na wizerunkach napieczętnych parafii czę-

stochowskich najczęściej, bo 13 razy, pojawia się postać Jezusa Chrystusa, 9 ra-

zy postać Najświętszej Maryi Panny i dwukrotnie św. Józefa. Pozostałe osoby 

pojawiają się raz. Najczęściej występującym motywem jest krzyż, który widnie-

je na 27 pieczęciach, czyli ponad połowie. Trzykrotnie pojawia się korona, dwu-

krotnie kielich, miecz, laska, mitra, berło i księga. Pozostałe przedmioty pojawi-

ły się po razie. Nie uwzględniono w tym zestawieniu aureoli i habitów.  

Pieczęcie parafii częstochowskich, zarówno współczesne, jak i te, które nie 

są już w użyciu, stanowią bogate źródło do badań sfragistycznych. Niniejszy ar-

tykuł jest pierwszym z planowanej przez autora serii dotyczącej częstochowskiej 

sfragistyki parafialnej. 
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Współczesne pieczęcie częstochowskich parafii pod wezwaniem: 

Miłosierdzia Bożego 

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Narodzenia Pańskiego 

Nawiedzenia NMP 

Nawrócenia Świętego Pawła 

Niepokalanego Poczęcia NMP 

Niepokalanego Serca NMP 

NMP Częstochowskiej 

NMP Królowej Polski 

NMP Wspomożycielki Wiernych 

NMP z Góry Karmel 

NMP Zwycięskiej 

Opatrzności Bożej 

Podwyższenia Krzyża Świętego 
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Przemienienia Pańskiego 

św. Alberta Chmielowskiego 

św. Andrzeja Boboli 

św. Andrzeja Świerada i Benedykta 

św. Antoniego z Padwy 

św. Apostołów Piotra i Pawła 

św. Barbary 

św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna – Pierwszych Męczenników Polski 

św. Elżbiety Węgierskiej 

św. Faustyny 

św. Floriana 

św. Franciszka z Asyżu 

św. Ireneusza, Personalna Parafia Akademicka 

św. Jacka  

św. Jadwigi Królowej 

św. Jadwigi Śląskiej 

św. Jakuba Apostoła 

św. Jana Chrzciciela 

św. Jana Kantego 

św. Jana Sarkandra 

św. Jana z Dukli 

św. Józefa Rzemieślnika 

św. Judy Tadeusza 

św. Kaspra del Bufalo 

św. Kazimierza Królewicza 

św. Kingi 

św. Maksymiliana Marii Kolbego 

św. Melchiora Grodzieckiego 

św. Rafała Kalinowskiego 

św. Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa, archikatedralna 

św. Stanisław Kostki 

św. Stanisława BM 

św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

św. Urszuli Ledóchowskiej 

św. Wojciecha 

św. Zygmunta 

Wniebowstąpienia Pańskiego 

Zesłania Ducha Świętego 

Contemporary emblematic seal images of Częstochowa parishes  

Summary 

The aim of this research paper is to present contemporary emblematic seal images of 

Częstochowa parishes. The images are divided into two groups. The first one contains the images 

that refer to the parish dedication. The second one contains the seals with a cross emblem. The 

people and the motifs most often occurring on the seals are also presented. 

Keywords: Częstochowa, Catholic, parish, parish office, seal, sphragistics, saint. 

Słowa kluczowe: Częstochowa, katolicki, parafia, kancelaria parafialna, pieczęć, sfragistyka, święty. 
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Andrzej STROYNOWSKI  

Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  

Michał Kleofas Ogiński. Kilka uwag na marginesie 

książki Ramunė Šmigelskytė-Stukienė  

To, że Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu (1765–1833) poświęcono bardzo 

ładnie wydaną (w ramach obchodów 250 rocznicy jego urodzin) książkę
1
, nie 

może dziwić, był on bowiem postacią nietuzinkową. Przez większość Polaków 

znany jest głównie jako kompozytor poloneza a-moll Pożegnanie Ojczyzny. Po-

zostawił jednak po sobie również bogatą spuściznę literacką, wśród której wy-

różniają się Listy o muzyce oraz pamiętniki, pierwotnie wydane w Paryżu  

w 1827 roku
2
. Stał się ponadto przedmiotem badań historycznych, w których 

jednak najczęściej skupiano się na jego dokonaniach muzycznych, mniej uwagi 

przywiązując do działalności politycznej
3
. Wypełnienia tej luki badawczej pod-

jęła się docent dr Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, kierownik Departamentu Hi-

storii Wielkiego Księstwa Litewskiego w Instytucie Historii Litwy w Wilnie. 

Wydanie jej książki w Mińsku świadczy o tym, że pomimo rozbiorów i obec-

nych granic nadal kultywowana jest tradycja dawnego Wielkiego Księstwa Li-

tewskiego, szczególnie żywa u naszych sąsiadów
4
. 

                                                 
1  Р. Шмигельските-Стукене, Михал Клеофас Огинский. Политик. Дипломат. Министр, 

Минск 2015.  
2  M.K. Ogiński, Listy o muzyce, oprac. T. Strumiłło, Kraków 1956; idem, Pamiętniki Michała 

Ogińskiego o Polsce i Polakach od roku 1788 aż do końca roku 1815, t. 1–3, Poznań 1870–1872. 
3  Z. Libiszowski, A. Nowak-Romanowicz, Ogiński Michał Kleofas, [w:] Polski słownik biogra-

ficzny, t. 23, Wrocław 1978, s. 630–636; idem, Misja polska w Londynie, Wrocław 1966; idem, 

Misja Ogińskiego w Londynie, [w:] Wiek XVIII. Polska i świat, Warszawa 1974; A. Załuski, 

Michał Kleofas Ogiński. Życie, działalność i twórczość, Warszawa 2003. 
4  Świadczą o tym ukazujące się tam ostatnio prace o Michale Kleofasie Ogińskim:  

Л. Несцярчук, Міхал Клеафас Агінскі: Ліцвін, Патрыёт, Творца (Leanìd Mìhajlavìč 

Nescârčuk, Mìhal Kleofas Agìnskì. Lìcvìn, patryët, tvorca), Brześć 2015; I. Fedorovič Bèłza, 

Michał Kleofas Ogiński, Warszawa 1967. 

http://dx.doi.org/10.16926/zh.2017.16.28
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Omawiana książka Ramunė Šmigelskytė-Stukienė nie jest powtórzeniem 

ogólnie znanych faktów z życia Michała Kleofasa Ogińskiego, lecz studium jego 

działalności politycznej, co wyraźnie zapowiada podtytuł Polityk. Dyplomata. 

Minister. Książka oparta została na źródłach archiwalnych, pochodzących z Na-

rodowego Historycznego Archiwum Białorusi, Biblioteki Czartoryskich w Kra-

kowie, Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Biblioteki Akademii 

Nauk Litwy im. Wróblewskich, Litewskiego Państwowego Historycznego Ar-

chiwum (zbiory Ogińskich) i Rosyjskiego Państwowego Archiwum Akt Daw-

nych. Do tego dochodzi 35 źródeł drukowanych lub wydawnictw źródłowych
5
. 

Niezbędnym uzupełnieniem tych materiałów źródłowych stał się dorobek auto-

rów polskich, litewskich, białoruskich, rosyjskich oraz angielskich, amerykań-

skich i belgijskich. W bibliografii jest to jednak tylko wybór najważniejszych 85 

pozycji, które wniosły istotniejszy wkład w ostateczną redakcję tej książki. Sta-

nowi to chwalebny przykład unikania popisywania się znajomością literatury, 

szczególnie częstego w biografiach.  

Książka podzielona została, pomijając wprowadzenie z omówieniem stanu 

badań, na sześć rozdziałów, poświęconych kolejnym etapom politycznej działal-

ności Michała Kleofasa Ogińskiego. Uzupełnieniem jest specjalnie wydzielona – 

ilustracyjna – część, w której zamieszczono 22 paszporty Ogińskiego i jego ro-

dziny, które prezentują oryginalną formę pracy urzędniczej tamtych czasów, 

uzupełnionych tłumaczeniem na język litewski
6
. Książkę wzbogacają też celowo 

dobrane ryciny z czasów życia Michała Kleofasa Ogińskiego. Całość zamyka 

krótkie, czterostronicowe zakończenie. 

Rozdział I – 1786 rok: początek politycznej kariery – poprzedzony został 

szerokim wprowadzeniem, poświęconym postaci wojewody trockiego Andrzeja 

Ogińskiego, ojca Michała Kleofasa, jak też przyrodnim braciom tytułowego bo-

hatera (Feliks Łubieński i Prot Potocki)
7
. Tu też omówione zostały finansowe 

podstawy działalności politycznej młodego magnata, przedstawione w oparciu  

o źródła archiwalne. Dopiero na tej bazie Autorka przeszła do ukazania jego de-

biutu politycznego na sejmie 1786 roku, zwanego „dogrumowskim”. Chociaż 

działania opozycji na tym sejmie uzgodniono w czasie zjazdu w Siedlcach  

u hetmanowej Ogińskiej, to jednak Michał Kleofas nie związał się z nią, lecz 

                                                 
5  Nie oznacza to wykorzystania wszystkich dostępnych źródeł. Dla przykładu brak tu Zbioru 

mów, głosów, przymówień, manifestów etc. Mianych na sejmie R. 1786, t. 1 i 2, Warszawa 

1787, czy Korwin [Kossakowski] S., Trzeci Maj i Targowica, Kraków 1890. 
6  Te faksymile paszportów z lat 1790–1829 są w językach francuskim, łacińskim, niemieckim, 

rosyjskim i polskim Dokumenty te były wcześniej prezentowane na wystawie w Bibliotece 

Uniwersytetu Wileńskiego, There Where the Homeland’s. Love and Duty Calls. The 250th birth 

anniversary of Michał Kleofas Ogiński. Exhibition catalogue, Vilnius 2015. Do tego katalogu 

obszerny wstęp (Exhibition catalogue) dała Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Žinomas ir nepaži-

ntas Mykolas Kleopas Oginskas, s. 9-30. 
7  Jego matka Paula z Szembeków wcześniej była żoną Celestyna Łubieńskiego i później Jana Po-

tockiego, Z. Libiszowska, A. Nowak-Romanowicz, op. cit., s. 630. 
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kandydował z listy dworskiej, korzystając ze związków swojego ojca ze Stani-

sławem Augustem. Obrany posłem trockim, na sejmie wspierał regalistów, co 

zapewniło mu 19 X 1786 r. wybór – uzgodniony z ambasadorem Otto Magnu-

sem Stackelbergiem – do deputacji kontrolującej działalność Komisji Skarbowej 

Koronnej. Już jako deputat wygłosił 24 X 1786 r. swoją pierwszą mowę sejmo-

wą, w której chwalił jej dotychczasową działalność i podskarbiego nadwornego 

koronnego Rocha Kossowskiego
8
. Otworzyło mu to drogę do wyboru do składu 

Komisji Skarbowej Litewskiej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wbrew ty-

tułowi tego rozdziału sprawie sejmowego debiutu Ogińskiego poświęcone zosta-

ło niecałe 6 stron tekstu, gdy pozostałe 12 stanowi kontynuację wstępu do książki. 

Rozdział II – Komisarz skarbowej komisji Wielkiego Księstwa Litewskiego – 

poświęcony został działalności Michała Kleofasa Ogińskiego w Komisji Skar-

bowej Litewskiej
9
. Rozdział ten rozpoczyna się od humorystycznej informacji, 

że po zakończeniu sejmu młody komisarz udał się Guzowa, gdzie od ojca 

otrzymał 50 dukatów i 2 konie ze starym powozem, którym udał się do Grodna, 

gdzie miał podjąć swoje obowiązki komisarza. Dobrze to świadczy o Autorce, 

która potrafiła nadać lekkości swojej książce nawet w trakcie omawiania mniej 

porywających zadań tej Komisji, łącznie z wyjaśnieniem błędów i nieścisłości  

w dotychczasowych opisach jej struktury. Dopiero na tej bazie mogła przystąpić 

do ukazania pracy samego Michała Kleofasa Ogińskiego, który pojawił się  

w Grodnie 1 III 1787 roku i odtąd rzetelnie podchodził do swoich obowiązków, 

szczególnie blisko współpracując z Janem Nepomucenem Horainem i Ludwi-

kiem Sobolewskim. Zetknął się tam z nieznanymi mu wcześniej problemami po-

lityki monetarnej i celnej państwa. Z ramienia tej Komisji został wraz z Bene-

dyktem Morykonim delegowany do Warszawy w 1788 roku, by dostarczyć ma-

teriały i udzielać wyjaśnień członkom deputacji, wyznaczonej do kontroli Komi-

sji Skarbowej Litewskiej. Doczekał się za to nawet pochwały, wyrażonej przez 

posła pińskiego Mateusza Butrymowicza jako sekretarza tej deputacji
10

. Autorka 

dała też szczegółowe omówienie sprawozdania tej deputacji, uznając Ogińskiego 

– w jakimś przynajmniej stopniu – za jego współautora. Jednak nie jest to uza-

sadnione, gdyż w szerszym zakresie wykorzystano tylko jego sprawozdanie z lu-

                                                 
8  Należy tu jednak wyrazić zaskoczenie, że Autorka przy analizie tej mowy oparła się na bio-

gramie zamiast na jej tekście Zbiór mów, głosów, przymówień, manifestów etc. Mianych na 

sejmie R. 1786, t. 1 i 2, Warszawa 1787. 
9  Problem jego działalności w Komisji Skarbowej Litewskiej nie był właściwie nawet zasygnali-

zowany w jego biogramie i zgromadzone w tym rozdziale informacje, oparte w znacznym 

stopniu na materiale źródłowym, stanowią istotną nowość, por. Z. Libiszowska, A. Nowak-

Romanowicz, op. cit., s. 631. 
10  Szkoda jednak, że w tym miejscu Autorka nie mogła wykorzystać niedawno opublikowanego 

artykułu Piotra Miłosza Pilarczyka, Praca komisji skarbowych w ocenie deputacji kontrolują-

cych Sejmu Wielkiego, „Studia Iuridica Lubliniensa” 2016, vol. 25, 3, s. 733–747. W świetle 

tego artykułu opinia Butrymowicza nie była pochwałą, lecz tylko potwierdzeniem wywiązania 

się z obowiązku. 
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stracji komory celnej w Połądze oraz przekazane deputatom Uwagi o działalno-

ści Komisji. Słuszne natomiast jest twierdzenie, że te doświadczenia z Komisji 

Skarbowej Litewskiej bardzo pomogły Ogińskiemu w jego późniejszej działal-

ności dyplomatycznej, jak też w czasie pełnienia funkcji z ramienia konfederacji 

targowickiej. Autorka podkreśliła, że za swoją działalność w Komisji Skarbowej 

Litewskiej młody magnat uzyskał nagrody w postaci Orderu św. Stanisława (17 

I 1788), awansu na rotmistrza kawalerii (12 III 1789), godności miecznika litew-

skiego (4 VIII 1789) i wreszcie Orderu Orła Białego (10 XI 1789). W tym samym 

roku ożenił się też z Izabelą Lasocką, córką kasztelana gostyńskiego Antoniego
11

. 

Rozdział III – zatytułowany Między Warszawą, Hagą i Londynem w kontek-

ście geopolitycznych przemian – odnosi się do najpełniej przebadanej działalno-

ści dyplomatycznej Michała Kleofasa Ogińskiego. Różni się on od poprzednich 

rozdziałów podziałem na 5 podrozdziałów, z których dwa pierwsze mają charak-

ter wprowadzający (1. – ukazuje sytuację polityczną Europy w ostatnim dziesię-

cioleciu, 2. –  przemiany w organizacji polskiej służby dyplomatycznej w czasie 

obrad Sejmu Czteroletniego) i na szczęście są bardzo krótkie, obejmując po 5 

stron. Dopiero kolejne podrozdziały odnoszą się do osoby tytułowego bohatera, 

ukazując kolejno jego działalność w Hadze, Londynie i w okresie po uchwaleniu 

Konstytucji 3 maja. Maksymalne ograniczenie części wstępnej rozważań musia-

ło zaowocować znacznym uproszeniem obrazu, widocznym chociażby w całko-

witym pominięciu dorobku Zbigniewa Anusika
12

. W tym wstępie znalazła się 

jednak słuszna uwaga Autorki o braku wizji polityki zagranicznej u króla i sej-

mowych liderów. Na szczęście te dwa podrozdziały, odwołujące się do ciekawej 

literatury zachodniej, są tylko wstępem do zasadniczych rozważań, w których  

w oparciu o badania źródłowe ukazana została działalność dyplomatyczna Ogiń-

skiego. Nie wspomniała tylko, że już w 1788 roku był on wymieniany (przez 

kasztelana Jacka Jezierskiego) wśród kandydatów do objęcia placówki w Dreź-

nie. Omawianie jego działalności dyplomatycznej zaczęła od 31 III 1790 roku, 

gdy został przez sejm wyznaczony na posła nadzwyczajnego i ministra pełno-

mocnego w Hadze, co związała z zawarciem sojuszu z Prusami (sprzymierzo-

nymi z Holandią). Mianowanie to nie było jednak równoznaczne z podjęciem 

działalności, ponieważ musiał czekać na przygotowanie oficjalnych dokumen-

                                                 
11  Nie była to postać kryształowa, ale od lat związana z królem, co uzasadniało zawarcie tego 

małżeństwa, W. Szczygielski, Lasocki Antoni, [w:] PSB, t. 16, s. 537. 
12  Tu wymienić należy przynajmniej jego prace: Dyplomacja szwedzka wobec kryzysu monarchii 

we Francji w latach 1787–1792, Łódź 2000; idem, Misja polska w Sztokholmie w latach 1789–

1795, Łódź 1993; idem, Organizacja i funkcjonowanie polskiej służby zagranicznej w latach 

1764–1792 (Próba nowego spojrzenia), „AUL. FH” 1996, z. 58, s. 49–82; Kilka uwag o finan-

sowych aspektach funkcjonowania polskiej służby zagranicznej w latach 1776–1792, „AUL. 

FH” 1999, z. 64, s. 136–143; idem, Rzeczpospolita wobec wojny wschodniej (1787–1792)  

i wojny szwedzko-rosyjskiej (1788–1790), [w:] Polska wobec wielkich konfliktów w Europie 

nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV–XVIII wieku, red.  

R. Skowron, Kraków 2009, s. 145–186. 
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tów przez Jacka Małachowskiego, w tym instrukcji, w której szczególną uwagę 

zwracano na kwestie handlowych kontaktów z Holandią. Tutaj chciano wyko-

rzystać jego doświadczenia z Komisji Skarbowej Litewskiej. Misję Ogińskiego 

bardziej bowiem wiązano z kwestiami finansowymi niż politycznymi, ponieważ 

Holandia odgrywała już tylko drugorzędną rolę na arenie międzynarodowej. On 

sam swoje zadania ograniczał do przekazania w Hadze gotowości Rzeczypospo-

litej do nawiązania bliskich stosunków z Holandią i poinformowania o dobrych 

kontaktach z innymi państwami, potwierdzonymi sojuszem z Prusami. Wydaje 

się, że jego ocena – wyrażona później w pamiętnikach – była słuszna, ponieważ 

nie mógł liczyć na wielkie sukcesy wobec trudnej sytuacji międzynarodowej 

(Belgia, Francja i śmierć Józefa II, która prowadziła do układu w Reichenbach). 

Z takimi celami wyruszał Ogiński z Warszawy 5 VI 1790 i po krótkim zatrzy-

maniu się w Reichenbach (gdzie spotkał się z królem Fryderykiem Wilhelmem 

II i ministrem Ewaldem Herzbergiem) przybył do Hagi 18 VII 1790. Tam ze-

tknął się z sekretarzami poselstwa i z typowymi problemami funkcjonowania 

placówki, w tym z niedostatkiem pieniędzy. Natychmiast jednak (już na drugi 

dzień po przyjeździe) przystąpił do pracy, zaczynając od złożenia listów uwie-

rzytelniających. W pierwszych krokach dyplomatycznej kariery pomagał mu 

pruski poseł Dorotheus von Keller, który wprowadził go do środowiska korpusu 

dyplomatycznego w Hadze. Szybko zrealizował zadanie poinformowania Ho-

landii o sojuszu polsko-pruskim, chociaż spotkało się to z niejednoznacznym 

przyjęciem wśród polityków i bankierów, na których oddziaływał również rosyj-

ski poseł Stiepan Aleksiejewicz Kaliczew. Ogiński w tej sytuacji ubolewał nad 

brakiem bieżących informacji z Warszawy, zwłaszcza zaś na niemożność uzy-

skania poparcia Londynu i Berlina wobec deklaracji sejmu z 6 IX 1790 r., która 

wykluczyła możliwość cesji Gdańska i Torunia. Miał też trudności z przygoto-

waniem traktatu handlowego Rzeczypospolitej z Anglią i Holandią, którym nie 

były specjalnie zainteresowane ze względu na handel z Rosją
13

. Miał też pro-

blemy w staraniach o wysłanie przez Holandię do Warszawy posła pełnomocne-

go, co ostatecznie zakończyło się uzyskaniem obietnicy czasowego przybycia do 

Warszawy posła holenderskiego w Berlinie barona Arenda Willema de Ginkel 

van Reede. Niewiele mogły pomóc w tych zabiegach składane przez Ogińskiego 

obietnice przyznania politykom holenderskim polskich odznaczeń, łącznie z Or-

derem Orła Białego. Nie spotkało się z większym zainteresowaniem udzielenie 

Rzeczypospolitej pożyczki holenderskiej (ostatecznie wynegocjował 2 100 000 

florenów w banku Hogguer Grand i 955 555 florenów w banku braci Smeth). 

Udało mu się natomiast zaciągnąć prywatną pożyczkę 1 000 000 florenów  

w banku de Haana, która w części miała służyć też Protowi Potockiemu. W su-

                                                 
13  Tu odwołuje się głównie do książki Stefana Mellera, Les relations politiques entre la Pologne 

et les Pays-Bas a l’époque de la diete de quatre ans, Fasciculi Historici 12, Warszawa 1984; 

idem, Odwrócenie przymierzy w Europie. Holandia wobec Sejmu Czteroletniego, [w:] Sejm 

Czteroletni i jego tradycja, red. J. Kowecki, Warszawa 1991, s. 75–80. 
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mie Ogiński nie odniósł w swojej haskiej misji sukcesów, czy wręcz był przez 

swojego sekretarza Mateusza Nielubowicza-Tukalskiego oskarżany o zaniedba-

nia celów dyplomatycznych poprzez skupianie się na kwestiach finansowych 

(faktycznie starania o pożyczkę rozpoczął już na przełomie sierpnia/września 

1790). Jednak o uzyskaniu jej można było już informować szlachtę wileńską 12 

IV 1791 roku, co chyba mogło być nawet elementem propagandowego przygo-

towywania aprobaty dla Konstytucji 3 maja. Autorka podkreśla wysokie zaanga-

żowanie Ogińskiego w jego działalność dyplomatyczną w Hadze, na co poświę-

cał wiele czasu i energii, o czym świadczyć ma jego korespondencja z królem 

Stanisławem Augustem. Na więcej niż uzyskanie pożyczki holenderskiej nie 

można było już liczyć, albowiem po zawarciu 14 VIII 1790 pokoju Rosji ze 

Szwecją w Värälä
14

 (Autorka podaje błędną datę14 IX, s. 98) również w parla-

mencie brytyjskim ujawniła się silna opozycja wobec antyrosyjskiej polityki 

Williama Pitta Młodszego. W tej sytuacji władze w Warszawie zdecydowały już 

w listopadzie 1790 roku o wysłaniu Ogińskiego do Londynu. W tym zakresie 

Autorka wskazuje, że wbrew dotychczasowym ustaleniom historiografii
15

 o nie-

jako prywatnym charakterze tej nowej misji, zleconej przez Ignacego Potockie-

go, należy uznać właśnie jej oficjalny charakter, gdyż zlecona została przez De-

putację Interesów Cudzoziemskich. Faktycznie jednak oficjalne dokumenty dla 

Ogińskiego wysłane zostały przez Deputację nie bezpośrednio do niego, lecz za 

pośrednictwem Franciszka Bukatego, będącego posłem w Londynie (s. 99).  

W tej instrukcji z 24 XI 1790 roku wskazano cele misji Ogińskiego, szczegóło-

wo omówione już w literaturze (Z. Libiszowska). Jego misja, w której również 

towarzyszyła mu żona, trwała od 9 XII 1790 do 25 I 1791 roku.  

W czasie swoich pierwszych spotkań w Londynie nowy poseł ponownie 

skorzystał z pomocy wracającego z berlińskiej placówki Josepha Ewarta, który 

dążył do zawarcia układu o zapewnieniu wolnego handlu na Bałtyku, chociaż za 

cenę zrzeczenia się Gdańska i Torunia. Są to jednak powtórzenia z literatury hi-

storycznej i pamiętników Ogińskiego. Po powrocie do Hagi 25 I 1791 roku 

Ogiński złożył sprawozdanie Deputacji Interesów Cudzoziemskich. Nie chciał 

jednak dłużej pozostawać na swoim stanowisku (formalnie pozostawał na nim 

do grudnia 1791) i uzyskał zgodę na powrót do Warszawy, gdzie 1 III 1791 roku 

złożył Deputacji Interesów Cudzoziemskich sprawozdanie ze swojej misji. Mógł 

wreszcie zająć się swoimi sprawami majątkowymi, związanymi z przejmowa-

niem różnych dóbr rodzinnych, zakończonymi umową z hetmanem Michałem 

Kazimierzem Ogińskim. By uzyskać prawo dysponowania majątkami na obsza-

rach Białorusi wcielonych do Rosji po I rozbiorze, musiał jednak złożyć przy-

sięgę Katarzynie II, czego dokonał w Mohylewie, gdzie spotkał się z Grigorijem 

                                                 
14  Zawarcie tego pokoju było całkowitym zaskoczeniem dla Warszawy, Z. Anusik, Misja polska 

w Sztokholmie…, s. 101. 
15  Z. Libiszowska, Misja Ogińskiego…, s. 177–193; Z. Libiszowska, A. Nowak-Romanowicz,  

op. cit., s. 631. 
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Potiomkinem. Oznaczało to, że Ogiński zdecydował się na drogę „z Hagi do Ro-

sji”, która prowadziła przez Polskę i Litwę (s. 106). W rezultacie nie uczestni-

czył w majowych wydarzeniach w Warszawie, bo już od połowy kwietnia 1791 

przejmował kolejne majątki na Litwie, których wykaz, ustalony przez Autorkę  

w oparciu o archiwalia, jest imponujący (s. 107–108). Podkreśla też ona, że już 

latem 1791 roku, gdy jeszcze formalnie pozostawał dyplomatą, Ogiński zrozu-

miał, że Rosja nie zrezygnuje z panowania nad Rzeczpospolitą. Ostrzegł o tym 

króla Stanisława Augusta, przekazując mu 11 VIII 1791 informację o poznanych 

jeszcze w Londynie rosyjskich planach wojny na Bałtyku i gromadzeniu w sa-

mej Rydze 120 okrętów. Wtedy też ostatecznie zrezygnował z dyplomacji, co po 

części wiązało się z niechęcią do Konstytucji 3 maja. W ostatnim, najkrótszym 

podrozdziale Autorka ukazała działalność Ogińskiego w okresie po Konstytucji 

3 maja, co niestety oparła tylko na jego pamiętnikach. Słuszna jest jednak jej 

konstatacja, że działalność dyplomatyczna Michała Kleofasa Ogińskiego nie 

mogła w żadnym stopniu zmienić układu sił międzynarodowych. Z drugiej jed-

nak strony jawi się pytanie, czy któryś z naszych polityków miał taką szansę? 

Rozdział IV Czas politycznych kompromisów i rozwiązań, podobnie do po-

przedniego, podzielony został na podrozdziały, w których kolejno omówiono: 

pozycję Ogińskiego w czasie wojny z Rosją, jego działalność w okresie sejmu 

grodzieńskiego, problemy i projekty nowego ustroju i systemu zarządzania pań-

stwem. Tutaj ukazana została skomplikowana sytuacja Michała Kleofasa Ogiń-

skiego, który jeszcze latem 1792 roku próbował uchylić się od dokonania poli-

tycznego wyboru poprzez wyjazd „do wód”, do pruskiego Altwasser. Jesienią 

jednak musiał wrócić do kraju i w Grodnie złożyć przysięgę na wierność konfe-

deracji targowickiej. Okazało się wówczas, że jego dobra uległy już zasekwe-

strowaniu i musiał w listopadzie
16

 1792 roku udać się do Petersburga. Tam do-

szło do porozumienia z carycą Katarzyną II, jak też konfederacją targowicką na 

Litwie, gdyż Szymonowi Kossakowskiemu zależało na sprawnym przejęciu 

władzy nad wojskiem od hetmana Michała Kazimierza Ogińskiego. Dopiero 

zgoda obydwu Ogińskich pozwoliła na zdjęcie sekwestru z ich majątków, ale  

i tak ponieśli straty w wysokości ponad 2 mln złotych. Michał Kleofas Ogiński 

otrzymał jednak urząd podskarbiego litewskiego (nominacja 7 V 1793), dotych-

czas zajmowany przez Ludwika Tyszkiewicza, który awansował na marszałka 

wielkiego litewskiego. Nie miało przy tym znaczenia, że Tyszkiewicz i Ogiński 

nie zabiegali o te urzędy, jak też zlekceważono starania – popierane przez króla 

– Antoniego Dziekońskiego, podskarbiego nadwornego litewskiego
17

. Dopiero 

wówczas wrócił do Wilna i podjął pracę w Komisji Skarbowej Litewskiej. 

Już jednak 17 VI 1793 musiał udać się do Grodna, gdzie rozpoczynały się 

obrady sejmu rozbiorowego. Jadąc na sejm, zdawał sobie sprawę z beznadziej-

                                                 
16  Inną datę – 22 XII 1792 – podaje Z. Libiszowska, A. Nowak-Romanowicz, op. cit., s. 632. 
17  Autorka wykorzystała tu badania Vydasa Dolinskasa, Simonas Kosakovskis. Politinė ir karinė 

veikla Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1763–1794 m., Vilnius 2003, 639–640. 
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ności sytuacji i nie podzielał „egzaltacji” opozycji patriotycznej, ale nie chciał 

też brać odpowiedzialności i często opuszczał obrady (s. 122). Według niektó-

rych jednak (Antoni Trębacki) już wówczas włączył się w działania emigracji 

drezdeńskiej i jej powstańcze plany, o czym jednak w swoich pamiętnikach nie 

wspomniał. Nie popierał też grupy Kossakowskich, starając się pozostać na ubo-

czu, podobnie do biskupa Ignacego Massalskiego
18

. Oceniając jego postawę na 

sejmie, Autorka polemizuje z dokonanym przez Łukasza Kądzielę podziałem na 

zwolenników króla i grupy Kossakowskich
19

. Tu wskazuje na przykładzie Ogiń-

skiego na istnienie też trzeciego nurty, który dążył do opóźnienia rokowań roz-

biorowych i starał się nie zajmować jednoznacznego stanowiska. Dlatego starał 

się on unikać zasiadania w deputacjach sejmowych, mających przygotować de-

cyzje rozbiorowe sejmu (s. 124–126). Należy to jednak potraktować jako próbę 

późniejszego (w pamiętnikach) usprawiedliwienia swojego podpisu na traktatach 

rozbiorowych. Bardziej niezależną postawę mógł wykazać tylko przy projekto-

waniu rozwiązań ustrojowych i skarbowych, czym nawet naraził się Sieversowi, 

ale zdołał ograniczyć zakres zmian, o które zabiegali Kossakowscy (s. 128–130). 

Ostatecznie Autorka stwierdza, że pomimo dystansowania się od decyzji sejmu 

grodzieńskiego, Ogiński ostatecznie zbliżał się do otoczenia króla Stanisława 

Augusta w jego dążeniu do zabezpieczenia dalszego istnienia resztek Rzeczypo-

spolitej (s. 136). Jako jedyny (nie należało jednak zapomnieć o hetmanie Szy-

monie Kossakowskim) z litewskich ministrów po sejmie musiał podjąć bieżącą 

działalność administracyjną, chociaż posiedzenia swojej Komisji organizował 

we własnym pałacu w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu 13. Tu musiał 

zderzyć się z dążeniem Kossakowskich do zaniżenia kursu złotego wobec rosyj-

skiego rubla, co miało pozwolić im na wywóz złota z kraju. Poważnym proble-

mem była też polityka celna, ponieważ stale nie było jeszcze wyznaczonych 

nowych granic z Rosją. Wczesną wiosną 1794 roku Michał Kleofas Ogiński 

planował wyjazd do Wiednia (teoretycznie w sprawach rodzinnych), czego nie 

zrealizował wobec sprzeciwu nowego ambasadora rosyjskiego Otto Heinricha 

Igelströma, który anulował zgodę króla Stanisława Augusta (s. 139)
20

. 

Rozdział V – W wichrze powstania 1794 roku – jest krótszy od poprzednie-

go i nie ma wewnętrznych podziałów. O wybuchu powstania Michał Kleofas 

Ogiński dowiedział się 30 III 1794 roku, już w 6 dni po akcie krakowskim, po-

mimo przebywania w odległym Nowogródku. Szybko dowiedział się też o przy-

                                                 
18  Zastanawia tylko brak odwołań do najnowszych prac polskich, jak T. Kasabuła, Ignacy Mas-

salski biskup wileński, Lublin 1998. 
19  Ł. Kądziela, Zdrajcy i patrioci? Ugrupowania polityczne sejmu grodzieńskiego 1793 roku, [w:] 

Bo insza jest rzecz zdradzić, insza dać się łudzić. Problem zdrady w Polsce przełomu XVIII  

i XIX w., red. A. Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 1995, s. 74–75. 
20  Inaczej przedstawia to Zofia Libiszowska, wskazując tylko na decyzję króla, który w lutym 

wezwał – będącego już w Ołomuńcu – podskarbiego do powrotu, Z. Libiszowska, A. Nowak- 

-Romanowicz, op. cit., s. 633. 
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gotowywanym powstaniu w Wilnie, bo na 3 dni przed jego wybuchem. Począt-

kowo nie włączył się do powstania wileńskiego, gdyż najpierw z Nowogródka 

udał się do Grodna i dopiero stamtąd do Wilna (29 IV 1794), gdzie złożył urząd 

podskarbiego wielkiego litewskiego, złożył przysięgę i wpłacił do powstańczej 

kasy 20 000 zł. Swój czynny udział w powstaniu zaczął od obchodów III roczni-

cy ustanowienia Konstytucji 3 maja, wpłacenia kolejnych 118 000 zł i wejścia  

6 V 1794 w skład Rady Najwyższej Rządowej Litewskiej. Ogiński był też głów-

nym mówcą w czasie wielkiej demonstracji w trakcie przeglądu gwardii na wi-

leńskiej Pohulance 11 V 1794. Tę mowę Ogińskiego o determinacji w walce  

o wolność kraju pod przywództwem Kościuszki i Jasińskiego bardzo wysoko 

oceniła Autorka również pod względem oratorskim (s. 145–146). W tym czasie 

Ogiński uczestniczył w przygotowywaniu aktów powstańczych. Został też do-

wódcą pułku strzelców. Pomimo pełnionych funkcji i wykazywanego dotych-

czas zaangażowania już 14 V 1794 Ogiński uzyskał – ze względu na żonę – 

zgodę na wyjazd z rodziną do Siedlec. Powodem podjęcia takiej decyzji, poda-

nym w pamiętnikach, miały być wiadomości o pojawianiu się Kozaków pomię-

dzy Grodnem a Białymstokiem. W rzeczywistości jednak chyba nie wierzył  

w powodzenie powstania. Wyjazd ten został jednak udaremniony przez jego by-

łych urzędników skarbowych (głównie Józefa Huszczę), którzy zatrzymali go  

w Grodnie, co według Autorki miało charakter ich prywatnej intrygi. Ostatecz-

nie Ogiński dzięki Antoniemu Lachnickiemu (według Zofii Libiszowskiej zaś 

Joachimowi Chreptowiczowi) zdołał powrócić do Wilna, by ponownie włączyć 

się do powstania. Autorka wskazuje, że ostatecznie Huszcza uznany został tylko 

za nadgorliwego urzędnika, ale też zastanawia się, jak można było na granicy 

przeoczyć 20 000 dukatów i brylanty wywożone przez Ogińskiego (s. 149).  

Po powrocie do Wilna zaczął się nowy etap działalności Ogińskiego, który 

rozpoczął działalność wojskową, zresztą w pamiętnikach nisko oceniał swoje ta-

lenty militarne. Po raz pierwszy, zgodnie z rozkazem gen. Jakuba Jasińskiego, 

ruszył na okupowane obszary województwa mińskiego, co miało związać siły 

przeciwnika. Optymistycznie liczył nawet na możliwość zaciągnięcia do wojska 

10 000 chłopów ze swoich dóbr, jeśli obieca im wolność (s.150). Wyprawa ta, 

szczegółowa opisana w książce, rozpoczęła się 7 VI 1794 roku od dwu drobnych 

sukcesów i zakończyła już 17 VI 1794 roku, gdy jego oddział został z zaskocze-

nia zaatakowany przez gen. Nikołaja Zubowa i zmuszony do ucieczki, tracąc ok. 

50 ludzi, cały obóz, kasę z dokumentami i 7000 dukatów (s. 151). Po powrocie 

do Wilna Ogiński otrzymał rozkaz udania się do Warszawy i zameldowania Ko-

ściuszce o sytuacji na Litwie. Tam otrzymał pochwałę za dywersję na tyły prze-

ciwnika. Gdy więc wrócił do Wilna, otrzymał rozkaz gen. Michała Wielhorskie-

go ponownego wypadu na tereny okupowane przez Rosjan. Tym razem miał 

jednak pod swoją komendą ledwo 50 kawalerzystów, ale dołączyły do niego od-

działy ziemiańskie z powiatów zawilejskiego, brasławskiego i wiłkomirskiego. 

Ostatecznie Ogiński dowództwo nad tym korpusem pozostawił Romualdowi 
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Giedroyciowi i Tomaszowi Wawrzeckiemu, a sam z 300 kawalerzystami ruszył 

w stronę Dyneburga, gdzie liczył na możliwość zdobycia amunicji i pieniędzy. 

Jednak nocny atak 11 VIII 1794 nie powiódł się, zaś Ogińskiemu pozostało tyl-

ko wezwanie załogi Dyneburga do kapitulacji, udając, że w poprzednim ataku 

wzięła udział tylko mała część jego oddziału, co jednak nie zwiodło garnizonu. 

W sumie jego rajd nie mógł powstrzymać wkraczania wojsk rosyjskich, zaś kres 

nadziejom położyła wiadomość o zajęciu Wilna przez Rosjan 12 VIII 1794, co 

dla Ogińskiego było równoznaczne z końcem udziału w powstaniu. Po kilkuty-

godniowym pobycie w Wilnie przeniósł się do Sokołowa, by w połowie paź-

dziernika przenieść się do Warszawy
21

, gdzie wezwany został do służby w kor-

pusie Romualda Giedroycia. Nie wziął jednak udziału w obronie Pragi, lecz 

uciekł do Wiednia, skąd z żoną udali się do Wenecji. Kończąc ten rozdział, Au-

torka dokonała oceny postawy Michała Kleofasa Ogińskiego w latach 1792–

1794, podkreślając jej niejednoznaczny charakter. Wskazała, że w 1792 roku nie 

wytrzymał on presji politycznej oraz ekonomicznej i powrócił z emigracji, by 

złożyć przysięgę konfederacji targowickiej i nawet przyjął urząd podskarbiego 

wielkiego litewskiego. W czasie sejmu grodzieńskiego znalazł się w grupie poli-

tyków zbliżonych do króla Stanisława Augusta, dążących do utrzymania resztek 

niepodległości. W tym okresie trudno jednak oddzielić postawę kolaboracji od 

zdrady, oczywistej w przypadku Kossakowskich. Wątpliwości odnośnie do po-

stawy Ogińskiego rozwiał jego udział w powstaniu, w czasie którego miał pełną 

świadomość ponoszonego ryzyka (s. 155).  

Rozdział VI – Za kulisami politycznego życia. Osiągnięcia i porażki prywat-

nego życia – zaczyna się od próby dokonania szerszej oceny postawy Ogińskie-

go poprzez odwołanie się do dedykowanej mu Ody do Polaków z 1793 roku 

(pomijanej w dotychczasowych analizach), w której wyraźnie powiązano pamięć 

o wielkości dawnej Rzeczypospolitej z bieżącą sytuacją kraju. Pojawiło się  

w niej wezwanie do wykazania się odwagą i hartem duszy w obliczu załamania 

kraju, również przez pamięć na jego wcześniejszą postawę, jak i na nadzieje 

uzyskania pomocy Europy (s. 158–163). W Odzie znalazła się krytyka planów 

zabezpieczenia bezpieczeństwa kraju w oparcia o Prusy czy poprzez podporząd-

kowanie się Rosji. Nadzieją na wyzwolenie z niewoli miała być odbudowa du-

cha walki narodu, szczególnie w momentach najgłębszego upadku, jaki Rosja 

przeżywała w 1611 roku, a Rzeczypospolita w 1793 roku. To w tej Odzie Autor-

ka dostrzegła klucz do zrozumienia zasadniczej przemiany postawy Michała 

Kleofasa Ogińskiego w 1794 roku, gdy wyrwał się ze zniewolenia i przystąpił 

do powstania. Podkreśliła też, że w wyniku tej decyzji po upadku powstania zna-

lazł się znowu w sytuacji podobnej do 1792 roku, czyli bez środków do życia, 

bo dobra były konfiskowane (s. 164). W wyniku rozbiorów długi państwowe  

i prywatne (tzw. „Польский долг” sięgał wówczas 16 milionów guldenów,  

                                                 
21  Według Zofii Libiszowskiej przybył do niej już 18 VIII 1794, co jest niemożliwe wobec odle-

głości od Dyneburga, Z. Libiszowska, A. Nowak-Romanowicz, op. cit., s. 633. 
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s. 165) przejęła Rosja, co pozwoliło jej uzależnić od siebie zachodnich bankie-

rów, jak też całkowicie podporządkować szlachtę, zagrożoną licytacją zadłużo-

nych majątków. Warunkiem uzyskania carskiej łaski była przysięga wierności, 

na co Ogiński przez osiem lat nie chciał się zdecydować i pozostawał na emigra-

cji. Odmienną postawę przyjął jego przyrodni brat Feliks Łubieński, który zaczął 

robić karierę w państwie pruskim i dostał nawet tytuł hrabiego. Nie bacząc na 

jego sukcesy, Michał Kleofas Ogiński pozostawał nadal na emigracji, wiążąc się 

z ruchem niepodległościowym, o czym jednak Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 

już nie pisze, traktując to jako odrębny temat, odległy od losów Wielkiego Księ-

stwa Litewskiego i tytułowego polityka, dyplomaty, ministra. Okres ten prak-

tycznie zamyka informacją o powrocie Ogińskiego do kraju w początkach 1802 

roku po ogłoszeniu amnestii przez cara Aleksandra I, dzięki której uzyskał zwrot 

części skonfiskowanych majątków i osiadł w Zalesiu, w którym zamieszkiwał 

do 1822 roku. Pominęła też jego późniejsze związki z dworem carskim i uzy-

skanie godności senatora, tajnego radcy oraz licznych orderów. Nie zawarła też 

wzmianki o jego stosunku do Napoleona i planów Aleksandra I wobec Polski  

i Litwy. Szerzej natomiast opisała jego ożenek z kontrowersyjnie ocenianą przez 

jego biografów wdową po Kajetanie Nagórskim (Marią de Neri), po wcześniej-

szym (w 1804) kościelnym unieważnieniu małżeństwa z pierwszą żoną  

(s. 168)
22

. Kwestiom rodzinnym i testamentowi Ogińskiego (z 1818 roku) po-

święcono dalsze rozważania. Rozdział ten kończy scena jego śmierci we Floren-

cji 15 X 1833 roku „na rękach swojej córki Emmy” (s. 173).  

Zakończenie ma charakter streszczenia i przypomina główne etapy działal-

ności Michała Kleofasa Ogińskiego, zaczynając od jego debiutu w 1786 roku, 

poprzez działalność w Komisji Skarbu Litewskiego, pełnienie misji posła nad-

zwyczajnego i ministra pełnomocnego w Holandii, misji w Londynie, i wreszcie 

uczestnika powstania 1794 roku na Litwie. Podkreśliła w tym podsumowania, że 

wykazywał duże zaangażowanie w swoją działalność publiczną, ale nie dane mu 

było odnieść pełnego sukcesu wobec ogólnej sytuacji politycznej. Podejmował 

się też czasem obowiązków, głównie w czasie powstania kościuszkowskiego, 

wymagających pełnego poświęcenia, w których nie było miejsca na kalkulacje. 

Z drugiej jednak strony jego działalność zaprzecza zarzutom o lekkomyślność, 

potwierdzając tylko jego wierność normom moralnym. 

Tak szczegółowe przedstawienie treści tej książki wydawać się może zbęd-

ne, jest to jednak konieczne dla wskazania znaczenia pracy Ramunė Šmigel- 

skytė-Stukienė, która podjęła temat z niezmiernie skomplikowanego okresu 

schyłku Rzeczypospolitej. Jest to w dodatku książka, która nie będzie zbyt łatwo 

dostępna w Polsce i dlatego warto przybliżyć ją polskiemu czytelnikowi. Jej 

                                                 
22  Problemy te przedstawia w oparciu o literaturę i źródła litewskie. W oparciu o te materiały 

słusznie zakwestionowała rok 1802 jako podawaną dotychczas datę zawarcia małżeństwa  

z Izabelą Lasocką, wskazując, iż papiery rozwodowe Ogiński wniósł dopiero po narodzinach  

w 1803 przedślubnej córki Amelii, Z. Libiszowska, A. Nowak-Romanowicz, op. cit., s. 634–635. 
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niewątpliwą siłą jest ukazanie wspólnoty dziejów na obszarach Litwy i Białoru-

si, czego dowodzi zamieszczona w niej bibliografia, jak też konsekwentne po-

sługiwanie się terminem Rzeczpospolita. Słusznie potwierdza to we wstępie Au-

torka, że należy odejść od przypisywania najwybitniejszych postaci poszczegól-

nym narodom i zacząć traktować je jako łączący, wspólny element dziedzictwa 

Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dzięki solidnemu zbadaniu archiwów litew-

skich możliwe stało się dokonanie szeregu nowatorskich ustaleń i zweryfikować 

szereg błędów funkcjonujących w historiografii. Odnosi się to chociażby do 

przypisywania czasem Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu autorstwa Powieści 

historycznych i moralnych
23

, albowiem ich autorem był hetman Michał Kazi-

mierz Ogiński. 

Omawiana książka skłania też do refleksji nad tytułem i wyznaczonymi ce-

lami badawczymi. Nie otrzymaliśmy tu bowiem pełnej biografii politycznej Mi-

chała Ogińskiego, chociaż sygnalizował to podtytuł polityk – dyplomata – mini-

ster. Do jej pełnego ukazania zabrakło jednak chyba dwu członów podtytułu: 

emigrant – senator carski. Oznacza to praktyczne pominięcie w tej książce całe-

go okresu lat 1795–1822, gdy Ogiński pozostawał czynnym politykiem, momen-

tami odgrywając znacznie większą rolę niż w przedstawionych latach 1786–

1794. Może będzie to tematem kolejnej książki? Omówienia tego okresu poli-

tycznej aktywności Ogińskiego w każdym razie należało oczekiwać. Jest to bo-

wiem nie tylko kwestia ukazania losów jednostki na przełomie wieków 

XVIII/XIX, ale szczególnie skomplikowanego problemu zmian świadomości, 

związanych z koniecznością określenia obywatelstwa, narodowości, jak też 

przejścia od przywiązania do demokracji do uznania rządów absolutnych. W od-

niesieniu do Michała Kleofasa Ogińskiego ucieczką od tych problemów mogła 

być muzyka, czy ostateczna emigracja w 1822 do Włoch, gdzie zyskał sobie 

uznanie, potwierdzone pochowaniem w słynnym florenckim kościele Santa Cro-

ce, gdzie wcześniej spoczęli Michał Anioł, Galileusz i Machiavelli. Z drugiej 

jednak strony, szczególnie w oparciu o zamieszczony materiał ilustracyjny 

(paszporty), pojawia się stałe dążenie Ogińskiego do określenia swojej pozycji  

w zmieniającej się rzeczywistości politycznej. Widać to wyraźnie chociażby  

w zmieniającym się tytułowaniu: Ogiński, hrabia Ogiński, książę Ogiński. To 

tylko element zewnętrzny, ale świadczący o dostosowywaniu się do nowej rze-

czywistości politycznej. Tego typu informacji zabrakło i w odniesieniu do jego 

sytuacji majątkowej, tak szczegółowo omawianej w odniesieniu do okresu 

sprzed 1793 roku.  

W sumie otrzymaliśmy bardzo ciekawą książkę o Michale Kleofasie Ogiń-

skim, ale poświęconą tylko pierwszym 30 latom jego życia i 8 latom aktywności 

                                                 
23  Powieści hist. i moralne. Napisane wierszem przez Obywatela Słonimskiego, Warszawa 1782 

(następne wydanie 1784). Podobnie Autorka pominęła w swojej książce również czasem nie-

słusznie przypisywaną Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu bardzo ciekawą pracę Myśli o rze-

czy wojennym, bm. 1789. 
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politycznej. Do zbadania zaś pozostało kolejne 38 lat dorosłego życia, z których 

tylko kilkanaście schyłkowych można określić jako poświęcone realizacji wła-

snych pasji i zainteresowań, ale też szerokiej działalności gospodarczej. Tego 

należy oczekiwać w kolejnej książce Ramunė Šmigelskytė-Stukienė i jej litew-

skich oraz białoruskich kolegów. Po części jest to nie tylko nadzieja, ale wręcz 

pewność, wynikająca z faktu ograniczenia w – omawianym tu – wydaniu biało-

ruskim pierwotnej, litewskiej wersji tej książki
24

. Należy więc tylko liczyć na 

publikację drugiego tomu lub dalszej części, poświęconej właśnie latom emigra-

cyjnej działalności Michała Kleofasa Ogińskiego i jego aktywności po powrocie 

do kraju, będącego już pod rosyjskim panowaniem.  
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Michael Kleofas Ogiński. Several marginal notes concerning the 

book by Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 

Summary 

Michael Kleofas Ogiński was a politician, diplomat and a minister in the last years of the exist-

ence of the Polish-Lithuanian Commonwealth. He later emigrated and after his return home, he 

became a Russian senator. Having performed such diverse functions, it inspires us to question how 

such a politician can be assessed. Answering this query we should only consider his achievements 

as a composer, completely independently of his political affiliations, which are the central theme 

of Ramune Šmigelskyte-Stukiene’s book. 

Keywords: Michael Kleofas Ogiński, Polish-Lithuanian Commonwealth 1786–1794, political 

attitude. 

Słowa kluczowe: Michał Kleofas Ogiński, Rzeczpospolita 1786–1794, postawa polityczna. 
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„Pomimo pozornej bliskości w ciągu stuleci kolejne pokolenia Czechów  

i Polaków niewiele o sobie wiedziały” – pisze (s. 6) Michał Przeperski w swej 

książce o tytule stanowiącym aluzję do Nieznośnej lekkości bytu Milana Kunde-

ry. W sytuacji, kiedy kilkanaście procent współczesnych Polaków nie potrafi 

wymienić poprawnie państw z nami graniczących, publikacja przedstawiająca 

złożone stosunki polsko-czeskie ma niewątpliwy sens. Sprawna literacko książ-

ka, sumująca dorobek historiografii na temat dzielących nasze kraje konfliktów, 

powinna – pod warunkiem, iż znajdzie czytelników – przyczynić się do osłabie-

nia panujących stereotypów. To – przekonuje Autor – „głęboka niewiedza obu 

narodów” wpływała „na trudności porozumienia między Pragą a Warszawą”  

(s. 224). Niewiedza – dodaje Przeperski – cechowała „w równym stopniu polity-

ków, co i zwykłych ludzi”. 

Źródłem stereotypów i wynikających z nich nieporozumień jest – wynika  

z rozważań Autora – fakt, że idea narodowa szerząca się w XIX wieku w Cze-

chach przyswojona została przez społeczeństwo zaawansowane w procesie mo-

dernizacji – uprzemysłowienia i urbanizacji, inaczej natomiast stało się to w Pol-

sce tkwiącej wciąż w szlachecko-chłopskiej kulturze agrarnej. Stereotyp „Pola-

ka-szlachcica” i „Czecha-mieszczanina” nie jest więc całkiem odległy od rze-

czywistości. Krzepnące w naszej części Europy narodowe wspólnoty pełną 

świadomość swej odrębności zyskiwały, pozostając w politycznych strukturach 

ponadetnicznych monarchii. W przypadku Czechów i Polaków była to monar-

chia habsburska. Czesi mieli więc do czynienia albo z galicyjskimi arystokrata-

http://dx.doi.org/10.16926/zh.2017.16.29
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mi zajmującymi nieraz eksponowane stanowiska w stołecznym Wiedniu, albo  

z polskimi plebejuszami wędrującymi do pracy w czeskich fabrykach i kopal-

niach. Sytuacja ta nie tylko utrwalała wzajemne stereotypy, ale też, co istotniej-

sze w przyszłości, prowadziła do wzmocnienia żywiołu polskiego na „austriac-

kim” Śląsku – jednej z historycznych ziem Korony św. Wacława. Historyczna 

przeszłość i demograficzna współczesność przestawały do siebie pasować, stając 

się zarzewiem konfliktów. Kiedy jesienią 1918 roku na gruzach Austro-Węgier 

powstawały Polska i Czechosłowacja, spory graniczne można było rozstrzygnąć 

albo racjami historycznymi – i na nie powoływali się Czesi, albo argumentując 

demograficzną większością któregoś z etnosów – to były racje strony polskiej. 

Rzecz jednak w tym, że racji tych pogodzić się nie dało. Rozwiązanie konfliktu 

stawało się możliwe albo na drodze dyplomatycznej przez pozyskanie aprobaty 

zwycięskich mocarstw, albo poprzez wojnę. Oba państwa próbowały – przeko-

nuje w obszernym wywodzie Michał Przeperski – obu sposobów. Rychło okaza-

ło się, że chociaż suwerenne, to państwa te miały nader ograniczone możliwości 

samodzielnego działania. Nic więc dziwnego, że o zakończeniu pierwszego kon-

fliktu o Zaolzie zdecydowała wola wielkich mocarstw. W wyniku tego dyktatu 

ani Czechosłowacja, ani Polska nie poczuły się usatysfakcjonowane. Czesi byli 

rozczarowani faktem, że spora część ich tradycyjnego terytorium znalazła się  

w posiadaniu Polski, ta zaś uznała za krzywdzącą decyzję pozostawienia poza 

granicami odrodzonego państwa dużego skupiska tamtejszych Polaków. Kon-

flikt nie został więc rozwiązany, a tylko zamrożony. Jasne było, że każda ze 

stron skorzysta z nadarzającej się okazji, aby osiągnąć swoje pierwotne cele.  

Wzajemna niechęć, często wrogość, szkodziła – wynika z omawianej książki 

– zarówno Polsce, jak i Czechosłowacji, uniemożliwiając im jakiekolwiek 

współdziałanie przeciwko zagrażającym im po równi Niemcom. Kiedy III Rze-

sza wykorzystała liczną w Czechach mniejszość niemiecką do osłabienia,  

a w konsekwencji – upadku Czechosłowacji, to polskie elity rządzące siłą zajęły 

Zaolzie. Efektem krótkowzrocznej polityki skłócenia z sąsiadami była dla Polski 

wrześniowa katastrofa. Wspólna porażka skłoniła kierownictwa emigracji pol-

skiej i czeskiej do szukania drogi porozumienia. Snuto nawet plany utworzenia 

konfederacji, ale i tu okazało się wkrótce, że zarówno Polska, jak i Czechosło-

wacja są tylko pionkami w grze toczonej przez wielkie mocarstwa. Interes Wiel-

kiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych wymagał pozyskania znacznie silniejsze-

go niż oba emigracyjne rządy sojusznika – Związku Radzieckiego. Jemu też 

przyznano prawo do urządzenia stosunków w powojennej Europie Środkowej. 

Książka Michała Przeperskiego przedstawia pozornie tylko marginalny pro-

blem konfliktu dwóch sąsiadujących ze sobą suwerennych, ale ograniczonych  

w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, państw stosunkowo niewielkich. 

Jest też ilustracją praktycznych konsekwencji dwóch, wydawałoby się uzasad-

nionych, idei. Pierwszą i ważniejszą jest idea głosząca prawo każdego narodu do 

posiadania własnego państwa. Idea narodowa z reguły żywi się odpowiednio 
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spreparowaną narracją historyczną, głoszącą prawo państwa do zachowania tery-

torialnej integralności. W przypadku państw tworzących się po I wojnie świato-

wej to drugie prawo było iluzją – terytorium należało dopiero posiąść. Powstają-

ca w 1918 roku Polska dążyła – z niewielkimi korektami – do uzyskania granic 

przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, Czesi marzyli o odtworzeniu granic z cza-

sów świetności Korony Czeskiej, Węgrzy z kolei nie pogodzili się z katastrofą 

utraty ziem podległych Koronie św. Stefana. A wszędzie racje historyczne kłóci-

ły się z ambicjami młodych wspólnot narodowych powstałych na gruzach wie-

lonarodowych imperiów. 

Sugestywna, a zarazem obiektywna narracja Nieznośnego ciężaru braterstwa 

pozwala czytelnikowi zrozumieć złożoną historię stosunków w Europie Środ-

kowej XX wieku. To główna zaleta książki. Kilka uwag należy poświęcić jej 

warsztatowi. Jest rzeczą w pełni zrozumiałą, że praca taka z natury swej musi 

odwoływać się do wyników badań innych autorów. Nie zawsze powoływanie się 

na cudze ustalenia bywa szczęśliwe. I tak, przedstawiając sytuację w Czechach 

po bitwie pod Białą Górą w 1620 roku, Michał Przeperski powtarza utworzoną 

przez Franciszka Palackiego wizję utrzymaną w nader czarnych barwach. To ob-

raz jednostronny, toteż przeciwstawił się jej Josef Pekař, stwierdzając, że i w tej 

„ciemnej epoce” było dość światła. Trudno też mediewiście zgodzić się z – po-

wtórzoną za innym historykiem – wersją, iż w stoczonej w 972 roku bitwie pod 

Cedynią w zwycięstwie nad Hodonem pomogły Mieszkowi I czeskie posiłki  

(s. 48). W rzeczywistości zdecydowały one o sukcesie Piasta kilka lat wcześniej 

w starciu z innym wrogiem – Wichmanem. Warto też zastanowić się nad warto-

ścią spreparowanego w 1953 roku przez reżimowego paszkwilanta Jana Pachtę 

wydawnictwa o „antyludowej i antynarodowej” polityce Tomasza Masaryka  

(s. 165–166 i s. 409 przypis 96). Kolejne pytanie to wiarygodność licznych  

w bibliografii wspomnień i pamiętników pisanych w okresie wzmożonych emo-

cji. Jeśli Autor cytuje – i słusznie – Franciszka Latinika Walki o Śląsk Cieszyński 

w r. 1919 (Cieszyn 1934), to warto dla równowagi przywołać wspomnienia jego 

czeskiego przeciwnika – Josefa Šnejdárka Co jsem prožil (Praha 1939). 

Te warsztatowe usterki prowokują wprawdzie do dyskusji nad miejscem 

krytyki źródłowej w badaniach nad historią najnowszą, ale nie zmieniają oceny 

książki jako wartościowej, bogatej faktograficznie i inspirującej nie tylko histo-

ryków czy politologów, ale też wszystkich interesujących się historią południo-

wych sąsiadów i naszych z nimi kontaktów. Warto za Autorem powtórzyć; „nie 

ma sensu koloryzowanie wzajemnych relacji […] warto przypomnieć również  

o trudnej historii wzajemnych stosunków […], aby nie popełniać w nieskończo-

ność tych samych błędów” (s. 390). 
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[rec.] Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimelių 

instrukcijos (1788–1790), parangė R. Jurgaitis,  

A. Stankevič, A. Verbickienė, Vilnius 2015, ss. 435 

Pojawienie się tej pozycji musi być przyjęte przez badaczy czasów stanisła-

wowskich, w szczególności Sejmu Czteroletniego, z najwyższym zadowoleniem, 

czy wręcz z entuzjazmem, dotychczas bowiem znajomość litewskich instrukcji 

sejmikowych z tego okresu była bardzo ograniczona. Świadczy o tym chociażby 

dotarcie do zaledwie kilku z nich przez Jerzego Michalskiego w fundamentalnej 

pracy o sejmikach poselskich z 1788 roku
1
. Bez pełnego zaś ich poznania właści-

wie nie można zrozumieć postaw społeczeństwa szlacheckiego, co już przed pięć-

dziesięciu laty podkreślał Emanuel Rostworowski: „Polityczne oblicze prowincjo-

nalnej szlachty występuje w sposób najbardziej autentyczny w instrukcjach sejmi-

kowych”
2
. Autentyzm wyrażanych w nich poglądów wynikał po części z faktu 

niewielkiego zainteresowania ich kształtem ze strony matadorów politycznych, 

skupiających się na doborze posłów, nie zaś na walce o zgłaszane przez szlachtę 

postulaty, które przecież nie miały mocy obowiązującej. Wynikało to też z bez-

programowości stronnictw, wielokrotnie podkreślanej przez badaczy
3
. Bez ich 

                                                 
1  J. Michalski, Sejmiki poselskie 1788 roku, „Przegląd Historyczny” 1960, t. 51, s. 55. 
2  E. Rostworowski, Sprawa aukcji wojska na tle sytuacji politycznej przed Sejmem Czteroletnim, 

Warszawa 1957, s. 228. Wbrew stanowisku Stanisława Augusta, szlachta nadal uważała sejmi-

ki przedsejmowe za najbardziej merytoryczne, bo odbywała się tam dyskusja nad legacją kró-

lewską i instrukcją poselską, R. Łaszewski, Pozycja sejmików przedsejmowych w systemie poli-

tycznym Polski stanisławowskiej, [w:] Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Studia  

o prawie dedykowane Prof. Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy nauko-

wej, red. J. Malec i W. Uruszczak, Kraków 2001, s. 139–141. 
3  W. Filipczak, Sejm 1778 roku, (Warszawa 2000), s. 45–49, 139; A. Kalenkiewiczówna, Roz-

kład partii Tyzenhauza na tle sejmików litewskich, [w:] Księga pamiątkowa Koła Historyków 

Słuchaczy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1923–1933, Wilno 1933, s. 155; J. Michal-
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pełniejszej analizy możliwe staje się tylko poznanie postaw politycznych elit, 

które uzasadnienie swoich poglądów i postaw mogły wyrażać też w pisanych 

później pamiętnikach
4
. Dzięki ukazaniu się tego wydawnictwa uzyskaliśmy ma-

teriały niezbędne do prześledzenia i zrozumienia niezwykle silnego zaangażo-

wania się litewskiej reprezentacji sejmowej w proces reform Sejmu Czterolet-

niego, które ujawniło się szczególnie w trakcie obrad jego drugiej kadencji, gdy 

zaangażowała się ona w dzieło ustanowienia Konstytucji 3 maja 1791 roku, 

jeszcze wyraźniej dokumentując to w trakcie tzw. referendum z 14 lutego 1792 

roku
5
. Świadomość znaczenia tych instrukcji dla badań nad postawą polityczną 

szlachty litewskiej w okresie Sejmu Czteroletniego zmusza do bliższego zapo-

znania się z tym wydawnictwem. 

Zacząć jednak wypada od jego ogólnej charakterystyki. Całość poprzedziło 

krótkie przypomnienie tradycji badań nad źródłami do historii parlamentaryzmu 

Wielkiego Księstwa Litewskiego, które traktowane jest przez wydawców jako 

wspólna tradycja zamieszkujących je narodów. Następnie zamieszczono bardzo 

rozbudowany wykaz skrótów, odnoszących się głównie do wskazania archiwów  

i bibliotek, z których czerpano publikowane instrukcje. Osobną część tego wykazu 

stanowią skróty wyrażeń, których używano w instrukcjach lub we współczesnych 

opisach bibliograficznych. Tak szerokie wykorzystanie skrótów pozwoliło na ogra-

niczenie rozmiarów wydawnictwa, pozwalając na skupienie się na tekście instrukcji.  

Dla ich odbioru duże znaczenie ma wstęp, napisany przez Robertasa Jurga-

itisa i Adama Stankeviča
6
, w którym przedstawili problem publikacji instrukcji 

sejmikowych, o czym myślał jeszcze w XVIII wieku Marcin Matuszewicz,  

a w następnym wieku (1847) Kazimierz Bubnicki, do czego w okresie między-

wojennym powróciła Wileńska Komisja Archeograficzna. Większość z wyda-

                                                 
ski, Stanisław August Poniatowski, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 41, s. 620; H. Schmitt, 

Dzieje Polski XVIII i XIX wieku osnowane przeważnie na nie wydanych dotąd źródłach, t. 3, 

Kraków 1867, s. 46; W. Szczygielski, Konstytucja 3 maja, [w:] Konstytucja 3 maja w tradycji  

i kulturze polskiej, red. A. Barszczewska-Krupa, [Łódź 1991], s. 9; A. Stroynowski, Opozycja 

sejmowa w dobie rządów Rady Nieustającej. Studium z dziejów kultury politycznej, Łódź 2006; 

A. Zahorski, Stanisław August – biała i czarna legenda, [w:] Życie kulturalne i religijność  

w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego, red. M.M. Drozdowski, Warszawa 1991, s. 35; 

K. Zienkowska, Stanisław August Poniatowski, Wrocław – Warszawa – Kraków 1998, s. 269–270. 
4  J. Michalski, op. cit., s. 55; D. Rolnik, Jaka jest, była i jaka powinna być Rzeczpospolita. Wizja 

państwa idealnego w literaturze pamiętnikarskiej czasów stanisławowskich i o czasach stani-

sławowskich, [w:] Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykulary-

zmem, red. Z. Anusik, Łódź 2007, s. 255–274.  
5  A. Stroynowski, Reprezentanci Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasie uchwalania Konstytu-

cji 3 Maja, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1991, z. 41, s. 3–16; idem, „Wie-

czory sejmowe”. Studia nad dziejami parlamentaryzmu w epoce stanisławowskiej, Częstocho-

wa 2013, s. 257–271; W. Szczygielski, Referendum trzeciomajowe. Sejmiki lutowe 1792 roku, 

Łódź 1994, s. 359–361, 327–331, 395. 
6  R. Jurgaitis, A. Stankevič, Įvadas, [w:] Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimelių instrukci-

jos (1788–1790), parangė R. Jurgaitis, A. Stankevič, A. Verbickienė, Vilnius 2015, s. 11–34. 
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wanych dotychczas instrukcji sejmików Wielkiego Księstwa Litewskiego po-

chodzi jednak z wcześniejszych okresów niż Sejm Czteroletni. Autorzy wstępu 

wskazali też na wielkie zasługi litewskiego historyka Adolfasa Šapoki (1906–

1961) w podjęciu naukowego opracowania instrukcji sejmików Wielkiego Księ-

stwa, z polskich zaś badaczy podkreślili wkład Henryka Lulewicza.  

Następnie omówili problem roli instrukcji sejmikowych dla poznania historii 

parlamentaryzmu, skupiając się głównie na wieku XVIII i odwołując się do sze-

rokiej literatury historycznej litewskiej, polskiej i białoruskiej. Tutaj przedstawi-

li, w oparciu głównie o pracę Adolfasa Šapoki
7
, zmiany w organizacji sejmików 

litewskich po reformie 1791 roku, która dotyczyła nie tylko ich mapy, ale rów-

nież udziału szlachty i sposobu prowadzenia obrad. Najważniejszą jednak część 

uwag poświęcili ogólnej charakterystyce litewskich instrukcji sejmikowych z lat 

1788 i 1790. Wskazali, że różniły się one pomiędzy sobą układem wewnętrznym 

oraz objętością. Powodowało to, że pojawiały się propozycje (Adolfasa Šapoki) 

odejścia od prób określenia tych szczegółowych różnic i zastąpienia ich bardziej 

ogólnym podziałem na krótkie, stosunkowo krótkie, niezbyt długie, długie i bar-

dzo długie. Ostatecznie uznali taki podział za zbyt ogólny, wprowadzając roz-

różnienie obejmujące: do 9 paragrafów, 10–19 paragrafów, 20–29 paragrafów  

i powyżej 30. W świetle ich wyliczeń w odniesieniu do wszystkich sejmików li-

tewskich z 1788 i 1790 roku okazało się, że najwięcej było instrukcji obejmują-

cych 10–19 paragrafów (16), po równo wśród bardziej rozbudowanych (po 7)  

i najmniej w grupie do 9 paragrafów (tylko 4)
8
. Przy tych wyliczeniach podkre-

ślili też fakt pojawienia się zdecydowanie bardziej rozbudowanych instrukcji  

w 1790 roku, co słusznie związali z ożywieniem zainteresowań politycznych 

szlachty i walką o kształt dalszych reform, łącznie z koniecznością ustosunko-

wania się do sprawy sukcesji tronu.  

W dalszych rozważaniach wydawcy skupili się na kwestii poszukiwań in-

strukcji litewskich sejmików z okresu Sejmu Czteroletniego, słusznie traktując 

odnalezienie każdej z nich za znaczący sukces. Stąd szczegółowo przedstawiono 

miejsce przechowywania każdej z nich. Dopiero po tych uwagach przedstawili 

zasady przygotowania tego wydawnictwa, w którym znalazło się 48 dokumen-

tów. Zasady te oparto na obowiązującej i w Polsce instrukcji Kazimierza Lep-

szego
9
. Dokonano jednak jej unowocześnienia poprzez wprowadzenie moderni-

zacji pisowni i brzemienia archaicznych już form, jak też stosowanych w XVIII 

wieku skrótów. Przyjęto też ujednoliconą formę zapisu nazwisk. Również 

                                                 
7  A. Šapoka, Raštai, t. 2: Lietuva Reformų seimo metu. Lki 1791. gegužės 3 d. konstutycijos, pa-

rangė R. Jurgaitis ir R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius 2008. 
8  R. Jurgaitis, A. Stankevič, Įvadas, s. 19–20. 
9  Instrukcja wydawnicza do źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, Wrocław 1953. 

Odwołali się również do stosowanych obecnie w Polsce zasad wydawania akt sejmikowych, 

szerzej omówionych przez Michała Zwierzykowskiego, Wydawanie akt sejmikowych Rzeczy-

pospolitej szlacheckiej – dorobek edytorski oraz refleksje nad klasyfikacją źródeł do dziejów 

osiemnastowiecznych, „Wiek Oświecenia” 2011, t. 27, s. 26–46. 
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wszystkie dokumenty zdecydowano się prezentować według konsekwentnie sto-

sowanego schematu. Część wstępna, poświęcona omówieniu formalnych cech 

dokumentu (jednostka archiwalna, charakter dokumentu, data wystawienia, na-

zwisko pisarza, transkrypcje), zawsze podana jest w języku litewskim (jedynie 

nazwiska powtórzone są w polskim). Sam dokument natomiast publikowany jest 

w języku oryginału (polski z fragmentami łaciny), po wprowadzeniu wskaza-

nych powyżej zmian pisowni. Jednocześnie każdy z dokumentów opatrzony zo-

stał w rozbudowane przypisy, dotyczące głównie występujących nazwisk, ale też 

miejscowości, terminów prawniczych czy miar. W rezultacie otrzymaliśmy bar-

dzo starannie opracowane wydawnictwo źródłowe. 

Polecając jego wykorzystanie w badaniach nad historią życia sejmikowego 

w epoce stanisławowskiej, warto zwrócić uwagę na fakt, że pomimo tak rozbu-

dowanego wstępu wiele kwestii zostało tam ledwie zasygnalizowanych, zmusza-

jąc do tym bardziej szczegółowej analizy tekstów instrukcji. Tak będzie cho-

ciażby ze wspomnianą kwestią ich objętości. Okaże się wówczas, że w 1788 ro-

ku zdecydowanie najobszerniejszą instrukcję przygotowano na sejmiku wileń-

skim (30, gdy pozostałe nie przekroczyły 21 paragrafów). Jednak już w 1790 ro-

ku sejmik ten opracował dokument obejmujący 38 paragrafów, nie osiągając 

jednak objętości instrukcji sejmików brzesko-litewskiego (39), rzeczyckiego 

(40) i zwłaszcza trockiego (48), nieznacznie już tylko górując nad instrukcją 

pińską (36), grodzieńską (31) i wołkowyską (29). Nie rozwinięto też informacji 

o występujących różnicach w układzie wewnętrznym litewskich instrukcji sej-

mikowych. Oczywiście, dominował podział na paragrafy, jednak część miała 

charakter opisowego wyliczenia najważniejszych zadań posłów. W 1788 roku 

taki charakter miały instrukcje: trocka, słonimska, mińska i inflancka. W 1790 

roku były to zaś instrukcje: trocka (w niej jednak podział był tak wyraźnie za-

znaczony, że numerację paragrafów wprowadzili wydawcy), połocka i inflancka. 

Obok tych uwag, o formalnym charakterze, należy też zwrócić uwagę na 

wartość materiału poznawczego, w świetle którego poznać można zmiany sto-

sunku szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego w odniesieniu do najważniej-

szych problemów politycznych kraju, zaczynając od polityki międzynarodowej, 

aukcji wojska, sukcesji tronu i kształtu ustroju państwa, spraw skarbowych czy 

stosunku do duchowieństwa. Jest to również doskonałe źródło do badań nad wi-

zją demokracji lokalnej, najczęściej dominującej wśród problemów podejmowa-

nych w instrukcjach, co widać szczególnie wyraźnie w instrukcji wileńskiej  

z 1788 roku. Bardzo istotne są również wykazy osób podpisanych pod tymi in-

strukcjami, pozwalające na podejmowanie badań nad kształtem elit lokalnych  

w Wielkim Księstwie Litewskim. Tego typu rozważań nie znajdziemy w uwa-

gach wydawców, ale są one oczywiste dla badaczy życia sejmikowego, którzy 

muszą korzystać z tego tak zwartego, dobrze wydanego zestawu dokumentów, 

często uznawanych za nieznane czy niedostępne. Pozostaje więc tylko mieć na-

dzieję na szerokie wykorzystanie tych instrukcji. 
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Wywiad II Rzeczypospolitej a postrewolucyjna Rosja, 

Łomianki 2016, Wydawnictwo LTW,  

ISBN 978-83-7565-492-9, ss. 608 

Badania nad działalnością wywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej mają 

już swoją długą tradycję. Zapoczątkowane jeszcze w latach 60. i 70. XX w. 

przez Władysława Kozaczuka
1
 i Leszka Gondka

2
, dzięki przemianom ustrojo-

wym 1989 r., które umożliwiły niemal nieskrępowany dostęp do źródeł archi-

walnych, nabrały niespotykanego dynamizmu, owocując licznymi konferencja-

mi i publikacjami. Liczne dziś grono historyków specjalizujących się w powyż-

szej problematyce zasadniczo jednak koncentrowało i w dalszym ciągu koncen-

truje swą uwagę na funkcjonowaniu wywiadu na kierunku zachodnim, ewentu-

alnie południowo-zachodnim (czeskim)
3
 i północno-wschodnim (litewskim)

4
, co 

związane było i jest z faktem, iż spuścizna źródłowa Referatu „Zachód” Oddzia-

łu II SGWP zasadniczo znajduje się w archiwach krajowych. Tymczasem klu-

czowe materiały Referatu „Wschód” – pomimo rewindykacji z 1956 i 1963 r. 

oraz wykonanych w latach 90. XX w. przez Wojskową Komisję Archiwalną ko-

pii części akt – w dalszym ciągu znajdują się Rosyjskim Państwowym Archi-

wum Wojskowym w Moskwie, przy czym możliwość korzystania z nich warun-

                                                 
1  W. Kozaczuk, Bitwa o tajemnice. Służby wywiadowcze Polski i Rzeszy Niemieckiej 1922–1939, 

Warszawa 1967. 
2  L. Gondek, Wywiad polski w Trzeciej Rzeszy 1934–1939. Zarys struktury, taktyki i efektów 

obronnego działania wywiadu polskiego w Niemczech hitlerowskich, Gdańsk 1975. 
3  P. Kołakowski, Między Warszawą a Pragą. Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowo- 

-polityczne 1918–1939, Warszawa 2009. 
4  T. Gajownik, Tajny front niewypowiedzianej wojny. Działalność polskiego wywiadu wojskowe-

go na Litwie w latach 1918–1939, Warszawa 2010. 
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kowana jest stanem polsko-rosyjskich stosunków politycznych. Ponadto, 

zwłaszcza w początkowym okresie – co zresztą uznać należy za zjawisko jak 

najbardziej naturalne – badacze koncentrowali się głównie na sukcesach służby  

i dopiero w ostatnich latach ich wysiłki nabrały względem niej zdecydowanie 

bardziej krytycznego charakteru, dzięki czemu obraz funkcjonowania wywiadu 

wojskowego II Rzeczypospolitej staje się zdecydowanie pełniejszy. 

Niekwestionowanym prekursorem badań nad działalnością wywiadu na kie-

runku wschodnim jest Andrzej Pepłoński
5
. W dalszym ciągu jednak krąg osób 

specjalizujących się w tym kierunku operacyjnym jest zdecydowanie mniej licz-

ny, jak na kierunku zachodnim, co wynika z okoliczności wyżej przedstawio-

nych. Oprócz A. Pepłońskiego należą bowiem do niego przede wszystkim Woj-

ciech Włodarkiewicz
6
, a ponadto Grzegorz Nowik

7
, Krzysztof Danielewicz

8
, 

częściowo Marcin Kruszyński
9
 oraz kilku kolejnych, którzy w problematyce 

powyższej dopiero zaczynają się specjalizować. 

 W 2016 r. nakładem Wydawnictwa LTW w Łomiankach ukazała się dru-

kiem książka Konrada Paduszka pt. Zajrzeć do mózgu Lenina. Wywiad II Rze-

czypospolitej a postrewolucyjna Rosja (ss. 608), powstała na bazie rozprawy 

doktorskiej Polski wywiad wojskowy na Rosję Sowiecką/Związek Sowiecki w la-

tach 1921–1927, przygotowywanej przez Autora pod opieką naukową prof. dr. 

hab. Pawła Piotra Wieczorkiewicza, a ukończonej – w związku ze śmiercią pro-

motora – pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Chojnowskiego i obronionej na 

Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego w 2015 r. Obszerna, licząca ogó-

łem 608 stron, publikacja składa się z pięciu rozdziałów kolejno omawiających: 

1. sieć wywiadowczą Oddziału II SGWP działającą przeciwko ZSRR, 

2. kadrę Oddziału II SGWP na kierunku sowieckim, 

3. posiadane źródła informacji, 

4. współpracę z innymi służbami wywiadowczymi na kierunku sowieckim, 

5. rezultaty działalności. 

Ich zwieńczeniem jest rozbudowane podsumowanie (Konkluzje), a całość 

uzupełnia bibliografia, wykaz skrótów oraz indeks osobowy. 

Układ pracy należy uznać za logiczny i spójny, odzwierciedlający wszystkie 

istotne aspekty problemowe podjętego zagadnienia. Analiza struktur, kadr, źró-

                                                 
5  A. Pepłoński, Wywiad polski na ZSRR 1921–1939, Warszawa 1996; idem, Wywiad w wojnie 

polsko-bolszewickiej 1919–1920, Warszawa 1999. 
6  W. Włodarkiewicz, Przed 17 września 1939 roku. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej  

w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych 1921–1939, Warszawa 2002; idem (wybór  

i oprac.), Wrzesień 1939. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w dokumentach, relacjach  

i wspomnieniach, wybór i oprac. W. Włodarkiewicz, Warszawa 2005. 
7  G. Nowik, Zanim złamano „Enigmę”. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 

1918–1920, Warszawa 2004. 
8  K. Danielewicz, Lwowska ekspozytura wywiadu. Działalność Ekspozytury Nr 5 SG we Lwowie 

w latach 1921–1939, Toruń 2011. 
9  M. Kruszyński, Ambasada RP w Moskwie 1921–1939, Warszawa 2010. 
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deł informacji oraz osiągniętych rezultatów jest bowiem bezwarunkowo ko-

nieczna do rozwiązania zadeklarowanego celu badawczego – tj. zbadania naj-

ważniejszych elementów działalności polskiego wywiadu na Rosję oraz demito-

logizacji dziejów służby wywiadowczej i kontrwywiadowczej na kierunku 

wschodnim. Choć tytuł powinien raczej sugerować potrzebę zajrzenia do mózgu 

Feliksa Dzierżyńskiego i Artura Artuzowa, to ze względu na swoje korzenie na-

leży go zaakceptować jako zamierzoną prowokację. Drobne zastrzeżenia budzi 

jedynie przyjęta struktura podziału treści w obrębie rozdziału II – nadmiernie 

rozdrobniona, oparta na błędnym założeniu i niekonsekwentna.  

Choć trudno nie zgodzić się z Autorem, że kierowanie Oddziałem II SGWP 

przez kolejno mjr./ppłk. SG Ignacego Matuszewskiego (1921–1923), następnie 

płk. SG Michała Bajera (1923–1926) i wreszcie ppłk. SG Tadeusza Schaetzla 

(1926–1929)
10

 wyznaczało w analizowanym przedziale czasowym trzy podokre-

sy, to jednak nie uzasadnia to potrzeby np. trzykrotnego omawiania kadr attacha-

tów wojskowych i ekspozytur. Konsekwencje zmian na stanowisku szefa służby 

ograniczały się bowiem wyłącznie do rotacji w obrębie niektórych szefów wy-

działów oraz kierowników kluczowych referatów centrali wywiadu, przy czym 

zmiany te nie były prowadzone według z góry przyjętego klucza politycznego, 

co zresztą sam Autor kilkakrotnie w pracy potwierdza (s. 191, 217). Co jednak 

najważniejsze, nie miały one absolutnie żadnego wpływu na prowadzenie wy-

wiadu przeciwko ZSRR, gdyż nie towarzyszyły im zmiany w zakresie struktury 

terenowych aktywów, tj. placówek wywiadowczych oraz attachatów wojsko-

wych, ani w samej filozofii prowadzenia wywiadu przeciwko wschodniemu są-

siadowi.  

W przypadku tych pierwszych, zmiany modus operandi dokonał dopiero 

ppłk T. Schaetzel. Uczynił to jednak wyłącznie pod wpływem tzw. samodekon-

spiracji Organizacji „M” (operacja MOCR-Trust), która dowiodła, że była to 

ewidentna inspiracja radzieckiego OGPU, a nie dlatego, że miał inną koncepcję 

prowadzenia wywiadu. Można nawet przyjąć za pewnik, że gdyby OGPU ze-

chciało kontynuować operację, to rok 1927 nie przyniósłby żadnych zmian  

w zakresie realizowanego konsekwentnie od 1921 r. modus operandi na kierun-

ku wschodnim.  

Również zmiany w obszarze struktury attachatów wojskowych oraz ich ob-

sad personalnych nie były pochodną rotacji kadrowych w centrali wywiadu  

i Sztabie Generalnym oraz zmian politycznych w obrębie naczelnych władz cy-

wilnych RP w 1923 i 1926 r. Likwidowanie placówek było spowodowane wy-

łącznie trudnościami finansowymi państwa, a zmiany personalne wynikały  

z pragmatyki służby wojskowej – np. z konieczności odbycia praktyki liniowej 

                                                 
10  Krótki okres sprawowania funkcji szefa Oddziału II SGWP przez płk. SG Jerzego Ferka- 

-Błeszyńskiego (1 czerwca – 1 września 1926 r.) nie miał dla oblicza służby znaczenia,  

w związku z czym należy go traktować wyłącznie jako przejściowy do objęcia stanowiska 

przez ppłk. T. Schaetzla. 
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będącej warunkiem awansu na wyższy stopień
11

. W całym okresie 1921–1927, 

jako politycznie motywowane można ewentualnie uznać zaledwie 3 decyzje 

podjęte w 1924 r. w odniesieniu do I. Matuszewskiego, T. Schaetzla i Wacława 

Jędrzejewicza. Warto jednak podkreślić, że na potwierdzenie niniejszej tezy nie 

dysponujemy wiarygodnym materiałem źródłowym, a wyłącznie supozycjami 

samego W. Jędrzejewicza
12

. Argumentów uzasadniających przyjęcie rzeczonej 

struktury rozdziału II nie dostarcza również analiza sieci placówek oraz rodo-

wodu samych attachés wojskowych. 

Na dzień 1 stycznia 1921 r., czyli w apogeum ich wojennej organizacji, 

Sztab Generalny WP dysponował 16 placówkami, w okresie od 1 stycznia 1923 r. 

do grudnia 1925 r. – 14, 14 października 1926 r. – 13 (w tym dwie trwale i jedna 

czasowo nieobsadzone), a 26 sierpnia 1930 r. – 11 (w tym dwie trwale nieobsa-

dzone). Jak z tego wynika, w omawianym okresie liczba placówek wojskowo-

dyplomatycznych oraz ich rozmieszczenie uległy niewielkim zmianom. Istot-

niejsze przyniesie dopiero schyłek lat 20. oraz początek 30., kiedy ich liczba 

spadnie do 9
13

. 

Interesujących obserwacji przysparza także analiza rodowodu attachés woj-

skowych. Na dzień 1 sierpnia 1920 r. spośród ogółem 17 attachés (pełnomocni-

ków) wojskowych 11 wywodziło się z armii rosyjskiej, 3 z armii austro-wę- 

gierskiej, 2 z Legionów oraz 1 z Armii gen. Hallera. Dwa lata później, 1 stycznia 

1922 r. na ogółem 14 attachés wojskowych 6 wywodziło się z Legionów, 5 z armii 

rosyjskiej, a 3 z armii austro-węgierskiej. W okresie płk. SG Michała Bajera, na 

dzień 1 stycznia 1924 r. spośród 13 attachés wojskowych – 4 wywodziło się z ar-

mii rosyjskiej, po 3 z Legionów i armii austro-węgierskiej oraz po 1 z Armii gen. 

Hallera, POW i niemieckiej. W efekcie, tuż po zamachu majowym, tj. na dzień  

1 czerwca 1926 r., na ogółem 12 attachés wojskowych po 3 wywodziło się z Le-

gionów, armii rosyjskiej i austro-węgierskiej, 2 z POW oraz 1 z Armii gen. Halle-

ra. Oficerowie legionowi stanowili więc 25% składu osobowego służby. W rze-

czywistości oddawało to jednak stan sprzed zamachu majowego, albowiem ofice-

rowie ci mianowani zostali w latach 1924–1926. Konsekwencje zamachu majo-

wego dla polityki kadrowej w obrębie attachatów wojskowych odzwierciedla do-

piero obsada na dzień 26 sierpnia 1930 r., kiedy to spośród 9 attachés wojskowych 

aż 7 wywodziło się z Legionów, a po 1 z armii niemieckiej i rosyjskiej
14

. 

Wreszcie lata 1921–1927 w żadnej mierze nie wyróżniały się pod względem 

kryterium czasu trwania misji attachés wojskowych, który w całym okresie mię-

dzywojennym nie przekraczał 2 lat
15

. 

                                                 
11  Patrz: R. Majzner, Attachaty wojskowe II Rzeczypospolitej 1919–1945. Strukturalno-organiza- 

cyjne aspekty funkcjonowania, wyd. 2, Częstochowa 2014. 
12  W. Jędrzejewicz, Wspomnienia, Wrocław – Warszawa – Kraków 1993, s. 118. 
13  Patrz: R. Majzner, Attachaty wojskowe…, s. 164–220. 
14  Ibidem, s. 214–215. 
15  Ibidem, s. 465. 
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Jeśli więc sieć placówek wywiadu zagranicznego, krajowych ekspozytur 

wywiadu płytkiego oraz attachatów wojskowych nie ulegała zmianie w wyniku 

rotacji kadrowych w centrali, a zmiany w obsadach personalnych miały w więk-

szości ewidentnie rutynowy charakter, to przyjęty w pracy podział na trzy pod-

okresy nie znajduje uzasadnienia merytorycznego. Poza tym nie ma większego 

znaczenia fakt odwołania w trakcie 1921 r. kierowników wszystkich „wschod-

nich” placówek wojskowo-dyplomatycznych, jeśli nie zmieniły się ich instrukcje 

pracy, a utworzenie placówki w Moskwie i zamiar powołania kolejnej –  

w Charkowie, z nawiązką rekompensowało fakt nieobsadzenia (a nie likwidacji) 

placówki tokijskiej. Analizując zresztą poszczególne decyzje personalne, warto 

zwrócić uwagę, że np. rtm. Olgierd Górka został odwołany z Bukaresztu, ale 

wyłącznie dlatego, by obsadzić placówkę w Charkowie
16

, odwołanie rtm. Stani-

sława Prusa-Bogusławskiego z Rewla było wynikiem nieudzielenia przezeń 

oczekiwanego wsparcia informacyjnego dla delegacji polskiej prowadzącej ne-

gocjacje pokojowe w Rydze
17

, a odwołanie jego następcy, mjr. Konstantego 

Abłamowicza – zbagatelizowania faktu włamania do siedziby rewelskiego atta-

chatu
18

. Przy okazji należy dodać, że do zakwalifikowanych jako „wschodnie” 

należałoby również zaliczyć Belgrad, który podobnie jak Paryż miał za zadanie 

obserwować rosyjskie środowiska emigracyjne pod kątem ich ewentualnego 

wykorzystania w działaniach na terytorium państwa radzieckiego
19

. 

Poza powyższymi uwagami, podobnie jak pierwszy, także i rozdział drugi 

przynosi jednak szereg bardzo cennych, wartościowych i trafnych konkluzji oraz 

kluczowy dla zrozumienia polityki kadrowej w Oddziale II SGWP cytat źródłowy: 

Praca w Oddziale II Szt. Gen. jest zupełnie różna od charakteru pracy w innych oddzia-

łach sztabu generalnego i Dep. MSWojsk. Większość oficerów przydzielonych etatowo 

do Oddz. II Szt. Gen., po wykazaniu braku uzdolnienia do pracy specjalnej Oddz. II Szt. 

Gen., musiał być oddana z powrotem, z odpowiednia opinią do swych oddziałów macie-

rzystych. Stan [ten] spowodował zniechęcenie i uprzedzenie do Oddziału II Szt. Gen., 

zwłaszcza że oficerowie ci ponosili poważne wydatki materialne, związane z ciągłymi 

przeniesieniami i pobytem w Warszawie20. 

                                                 
16  Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej: CAW), sygn. I.303.4.337, MSWojsk., 

L.7597 z 20 października 1921 r. 
17  Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), sygn. A II/83/1, Delegacja Pokojowa  

w Rydze, nr 621 z 17 lutego 1921 r. 
18  K. Paduszek, Meandry kariery Wiktora Tomira Drymmera w wywiadzie II Rzeczypospolitej, 

„Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2008, nr 4, s. 58–59; A. Krzak, Czerwoni azefowie. Afera 

„MOCR-TRUST” 1922–1927, Warszawa 2010, s. 95–96. 
19  CAW, sygn. I.303.4.317, NDWP, SG, Oddział II, Nr 25708/II.B.W./4 z 18 czerwca 1921 r.; 

CAW, sygn. I.303.4.317, Attachat Wojskowy przy Poselstwie RP w Belgradzie, Nr 560/T z 19 

września 1921 r.; CAW, sygn. I.303.4.317, MSWojsk., SG, Oddział II, L. 6416/II.Inf.I.A.  

z 8 września 1921 r.; AAN, sygn. A.II.4/2, Attachat Wojskowy przy Poselstwie RP w Belgra-

dzie, L. 733 z 31 listopada 1921 r. ; CAW, sygn. I.303.4.374 – MSWojsk., SG, Oddział II,  

Nr 19338/II.B.W.7 z 21 lipca 1922 r. 
20  K. Paduszek, Zajrzeć…, s. 215. 
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Z drobnych błędów merytorycznych należy jedynie odnotować, iż obejmując 

placówkę bukaresztańską, Witold Dzierżykraj-Morawski posiadał stopień kapi-

tana SG, a nie – jak stwierdza Autor – podpułkownika (s. 204), którym zostanie 

dopiero z dniem 1 stycznia 1929 r. – już jako attaché wojskowy przy Poselstwie 

RP w Berlinie
21

; stojąc na czele placówki bukaresztańskiej jako attache ad inte-

rim, Witold Wielogłowski był tylko porucznikiem i tytularnym kapitanem, a nie 

majorem – jak stwierdza Autor (s. 204)
22

; a nominacji rtm. T. Kobylańskiego na 

stanowisko attaché wojskowego przy Poselstwie RP w Moskwie z dniem  

1 grudnia 1925 r. nie można zaliczyć do „jeszcze ważniejszych zmian kadro-

wych”, gdyż stanowisko to piastował faktycznie od 1 listopada 1924 r. – formal-

nie jako pomocnik attaché wojskowego
23

, gdyż władze radzieckie nie wyrażały 

woli udzielenia agrément jakiemukolwiek następcy płk. SG. Ignacego Boernera
24

.  

Rozdział trzeci poświęcony analizie źródeł informacji posiadanych przez 

Oddział II SGWP, dostarcza kluczowych treści, bez których ocena wysiłku ope-

racyjnego przeciwko Rosji Radzieckiej/ZSRR w latach 1921–1927 byłaby abso-

lutnie niemożliwa. Poznajemy więc nazewnictwo i klasyfikację informatorów 

oraz ich liczebność, źródła informacji o radzieckim wywiadzie i kontrwywiadzie 

oraz instytucjach cywilnych państwa radzieckiego, zasady organizacji wywiadu 

technicznego (radiowywiadu), ekonomiczne uwarunkowania pracy wywiadow-

czej na wschodzie oraz szczegóły dwóch najgłośniejszych operacji inspiracyj-

nych OGPU – „Sindikat 2” i „Triest”. Na szczególne podkreślenie zasługuje 

zwłaszcza skrupulatna analiza posiadanych „na wschodzie” aktywów – zdecy-

dowanie poszerzająca dotychczasowy stan wiedzy w powyższym obszarze oraz 

obydwu operacji inspiracyjnych OGPU, choć w przypadku tych ostatnich – co 

prawda kompetentnie odtworzonych, brakuje jednak pogłębionej analizy przy-

czyn (wewnętrznych i zewnętrznych) wpadnięcia w pułapkę zastawioną przez 

radziecki wywiad. 

Lektura tego rozdziału skłania również do sformułowania kilku uwag. Po 

pierwsze, z większa dozą ostrożności – na co nie bez racji wskazuje w swych 

publikacjach Marek Świerczek, należałoby podchodzić do relacji Wiktora Tomi-

                                                 
21  CAW, sygn. 1769/89/3547, Akta Personalne Witold Dzierżykraj-Morawski; Rocznik oficerski 

1932, Warszawa 1932, s. 141 
22  CAW, sygn. I.303.4.325, MSWojsk., L. 1424 z 18 maja 1922 r. 
23  CAW, sygn. I.303.4.381, MSWojsk., SG, Oddział II, Nr 2020/II.Inf.A. z 27 lutego 1925 r.; 

CAW, sygn. I.303.4.381. MSWojsk., SG, Oddział II, Nr 7483/II.Inf.A. z 23 czerwca 1925 r.; 

AAN, sygn. 18, Attachat Wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, Nr 1219 z 18 listopada 

1925 r.; CAW, sygn. I.303.4.381, MSWojsk., SG, Oddział II, Nr 21712/II.Inf.A. z 22 grudnia 

1925 r.; CAW, sygn. I.303.4.381, MSWojsk., SG, Oddział II, Nr 805/II.Inf.A. z 20 stycznia 

1926 r.; Dz.Pers. 1926, Nr 3. 
24  Szerzej patrz: R. Majzner, Wpływ relacji polsko-radzieckich na organizację i funkcjonowanie 

Attachatu Wojskowego przy Poselstwie/Ambasadzie RP w Moskwie (1921–1939), [w:] Stosunki 

polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Radzieckiego w okresie 

międzywojennym, red. J. Gmitruk, W. Włodarkiewicz, Warszawa – Siedlce 2012, s. 251–253. 
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ra Drymmera nt. okoliczności i form współpracy z organizacją „M”. Wyjaśnie-

nia, jakie złożył w ramach „śledztwa” przeprowadzonego w Oddziale II SGWP, 

należy bowiem w wielu punktach uznać za niepełne, częściowo niespójne,  

a w kilku punktach nawet bałamutne
25

. Wszystko wskazuje np. na to, że mógł 

zataić fakt spotkania z Wiktorem Steckiewiczem (Kolesnikowem) w Rewlu  

w październiku 1921 r., choć ta sprawa w dalszym ciągu wymaga jeszcze dal-

szych badań. 

Za nieuzasadnioną w świetle zachowanych źródeł uznać natomiast należy 

próbę obciążenia pełną odpowiedzialnością za skutki afery „Trustu” wyłącznie 

płk. M. Bajera, gdyż tak rozumiem stwierdzenie, iż ppłk I. Matuszewski „zaka-

zał jakiejkolwiek współpracy politycznej z «Triestem»” (s. 372). Co prawda, 

formalną umowę o współpracy rzeczywiście zawarto dopiero 12 listopada 1923 r.,  

a więc już za czasów płk. M. Bajera, ale równocześnie faktem jest, że ppłk  

I. Matuszewski w pełni aprobował współpracę wywiadowczą, i to nie tylko – jak 

sugeruje Autor – „w przypadku wybuchu wojny” (s. 372). Attachat Wojskowy  

w Rewlu, tamtejsza Placówka Wywiadowcza „Witteg” oraz specjalnie utworzo-

na w Moskwie na przełomie grudnia 1921 r. i stycznia 1922 r. Placówka Wy-

wiadowcza „Czajka” por. Władysława Michniewicza/Edwarda Czyżewskiego 

podjęły współpracę z organizacją „M” już w początkach 1922 r., systematycznie 

zacieśniając kontakty. Czy mogły to czynić bez wiedzy ppłk. I. Matuszewskie-

go? – oczywiście, że nie.  

W podsumowaniu afery „Trust” zabrakło jednak głębszych wniosków wyni-

kających z – skądinąd w pełni słusznej – konstatacji, że OGPU zrealizowało  

„z nawiązką” wszystkie zakładane cele (s. 186). Warto byłoby bowiem jeszcze 

dobitniej wskazać na niedomagania systemowe, instytucjonalne, organizacyjne, 

kadrowe, wyszkoleniowe i techniczne Oddziału II SGWP, które umożliwiły 

OGPU osiągnięcie tak spektakularnego sukcesu. Równocześnie wypadałoby 

również zauważyć, że fakt osiągnięcia „z nawiązką” przez OGPU zakładanych 

celów oznaczał, że Oddział II SGWP de facto praktycznie nie posiadał żadnych 

wiarygodnych informacji na temat wschodniego sąsiada, przez cały czas pozo-

stając w Epsteinowskiej „dżungli luster”. 

Rozdział czwarty poświęcony został współpracy oraz rywalizacji Oddziału 

II SGWP z zagranicznymi służbami wywiadowczymi na kierunku radzieckim, 

tzn. konkretnie z Rumunią, Łotwą, Estonią, Finlandią, Turcją, Japonią, Francją  

i Wielką Brytanią. Choć – ze zrozumiałych względów – nie wyczerpuje on po-

wyższego zagadnienia, gdyż de facto współpraca z każdą z tych służb jest tema-

tem na oddzielną publikację, to i tak ten usystematyzowany przegląd przynosi 

wiele wartościowych, częściowo dotychczas nieznanych informacji. Sprostowa-

nia wymaga jednak informacja, że ppłk T. Schaetzel był attaché wojskowym  

                                                 
25  M. Świerczek, Hipoteza tłumacząca sposób zainicjowania przez GPU gry operacyjnej z Od-

działem II SG WP w czasie afery „MOCR-Trust” – czyli zagadka Wiktora Tomira Drymmera, 

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 13, s. 60–85. 
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w Stambule (s. 449), podczas gdy od 11 czerwca 1924 r. siedzibę Poselstwa  

i tym samym Attachatu Wojskowego przeniesiono do Ankary (Angory)
26

. Do-

precyzowania wymaga również stwierdzenie, iż rtm SG Mateusz Iżycki „nie-

formalnie wypełniał zadania attaché wojskowego” (s. 450). W rzeczywistości 

bowiem, choć miał być traktowany jako nieoficjalny attaché wojskowy, nic  

o tym nie świadczyło. Od września 1927 r. do marca 1929 r. kierował Placówką 

Wywiadowczą „Konspol” w Stambule, pod przykrywką attaché poselstwa, czyli 

etatowego pracownika cywilnego
27

. Wreszcie zamrożenie współpracy wywia-

dowczej z Finami trwało nie kilka miesięcy (s. 443), a raczej kilka lat. W końcu 

listopada 1927 r. attaché wojskowy przy Poselstwie RP w Helsinkach kpt. SG 

Marian Chodacki pisał do szefa Oddziału II SGWP ppłk. SG T. Schaetzla, iż re-

alizuje nakazaną mu politykę „wyraźnego oziębiania stosunków z fińskim Szta-

bem Generalnym”, określając zarazem fińskich oficerów jako, co prawda, ucy-

wilizowanych, lecz pozbawionych kultury
28

. Kontakty dwustronne odnowiono  

w kwietniu 1928 r. podczas wizyty mjr. SG Erika Malmberga w Warszawie
29

  

i rewizyty mjr. SG Adama Studenckiego w Helsinkach w maju
30

, jednak jeszcze 

w lutym 1930 r. w rozmowie z szefem fińskiego SG płk. Kurtem Walleniusem, 

kpt. M. Chodacki uzależniał rozwinięcie szerszej współpracy od „zupełnej wery-

fikacji i zmiany” stosunku fińskiego SG do Oddziału II SGWP
31

. W efekcie do-

piero 29 marca 1930 r. ustalono wstępne „wytyczne dla współpracy informacyj-

nej w odniesieniu do ZSRR”, odbudowując tym samym dwustronne relacje
32

. 

W rozdziale piątym, w założeniu podsumowującym rezultaty działalności 

wywiadowczej przeciwko Rosji Radzieckiej/ZSRR w latach 1921–1927, Autor 

podjął próbę zbilansowania w odniesieniu do ocen zagrożenia wojennego w do-

bie rokowań ryskich i moskiewskiej konferencji rozbrojeniowej, prognozowa-

nych konsekwencji międzynarodowego kryzysu politycznego wokół Zagłębia 

Ruhry w 1923 r., wewnątrzniemieckiej sytuacji politycznej w październiku 1923 r., 

konferencji w Locarno, przewrotu majowego w Polsce, tzw. wojennej triewogi 

1927 r. w ZSRR
33

 oraz rozpoznania wymiaru praktycznego sojuszu niemieckie-

go-radzieckiego. Dobór powyższych zagadnień oczywiście należy uznać za  

                                                 
26  CAW, sygn. I.303.4.127, Attachat Wojskowy przy Poselstwie RP w Angorze, nr 2 z 19 grudnia 1924 r. 
27  „Dziennik Urzędowy MSZ” 1927, nr 6. 
28  AAN, sygn. A.II.95, Attaché wojskowy przy PP w Helsingforsie do szefa Oddziału II SG,  

28 listopada 1927 r. 
29  AAN, sygn. A.II.95, SG, Oddział II, L. 624/II.Inf.BTO z 16 kwietnia 1928 r. 
30  AAN, sygn. A.I.95, SG, Oddział II, L. 1065/II.Inf.B.T.O. z 8 maja 1928 r. 
31  AAN, sygn. A.I.96, Attaché wojskowy przy PP w Helsingforsie, L. 32/30.T.O z 3 lutego 1930 r. 
32  P. Kołakowski, Czas próby. Polski wywiad wojskowy wobec groźby wybuchu wojny w 1939 ro-

ku, Warszawa 2012, s. 301. 
33  Oprócz rewizji w siedzibie radzieckiego poselstwa w Pekinie (6 kwietnia) oraz siedzibie Towa-

rzystwa Handlowego Arcos w Londynie (12 maja), wpływ na psychozę zagrożenia wojennego 

miały jeszcze aresztowania agentów radzieckich w Polsce, Austrii, Turcji, Szwajcarii i Francji, 

pogarszające się relacje z Berlinem oraz zabójstwo posła Piotra Wojkowa w Warszawie.  
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w pełni uzasadniony, gdyż – jako kluczowe dla bezpieczeństwa państwa pol-

skiego – rzeczywiście były obiektem wzmożonej obserwacji Oddziału II SGWP. 

Poza tym analiza powyższa sprawnie i – co najważniejsze – poprawnie osadzona 

została w ówczesnych realiach politycznych i dyplomatycznych. 

W tym miejscu pozostaje więc odpowiedzieć na ostatnie, ale za to kluczowe, 

pytanie – czy publikacja Konrada Paduszka rzeczywiście – jak sugeruje to dy-

rektor Wojskowego Biura Historycznego dr hab. Sławomir Cenckiewicz – jest 

„nowatorska i przełomowa”?  

Nie ulega wątpliwości, że przynosi ona zasadniczo nowe, zdecydowanie 

bardziej krytyczne niż dotychczas, spojrzenie na działalność polskiego wywiadu 

wojskowego przeciwko Rosji Radzieckiej/ZSRR. Nie można również nie zgo-

dzić się z Autorem, iż w okresie 1921–1927: 

1.  Oddział II SGWP oparł swe działania na rozbudowanej sieci placówek  

w Europie i Azji, przy czym na eksterior składały się krajowe ekspozytury 

wywiadu płytkiego (nr 1 w Wilnie i nr 5 we Lwowie), attachaty wojskowe  

i placówki wywiadowcze ulokowane w krajach limitrofowych, natomiast 

interrior stanowił Attachat Wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie oraz 

placówki wywiadowcze na terenie Rosji Radzieckiej/ZSRR, przy czym 

wszystkie one zostały w znacznym stopniu rozpoznane i zdekonspirowane 

przez radziecki kontrwywiad. 

2.  Rok 1923 był rzeczywiście punktem zwrotnym w organizacji aparatu 

wywiadowczego Oddziału II SGWP na kierunku wschodnim, gdyż  

w wyniku paraliżu posiadanej sieci zacieśniono współpracę z organizacją 

„M”, z tragicznymi dla służby skutkami. Rok 1927 był natomiast 

definitywnym kresem koncepcji wywiadu dokumentalnego, zarzuconego na 

rzecz obserwacyjnego.  

3.  Pomimo zmian na stanowiskach kierowniczych w centrali wywiadu – 

wywołanych względami politycznymi, politykę personalną w tzw. terenie 

cechowała dbałość o zachowanie ciągłości pracy. 

4.  Informacje pozyskiwano głównie ze źródeł tajnych, przy czym najważniej-

szym czynnikiem wpływającym na rozwój sieci były względy ekonomiczne. 

5.  Podstawową przesłanką w kontaktach z zagranicznymi służbami wywia-

dowczymi było – nieuzasadnione w rzeczywistości – poczucie wyższości. 

6.  Najważniejszym celem było rozpoznanie zagrożenia wojennego ze strony 

państwa radzieckiego, w tym jego współpracy wojskowej, politycznej  

i gospodarczej z państwem niemieckim. 

Tym samym Autorowi udało się ze wszech miar poprawnie scharakteryzo-

wać struktury polskiego wywiadu wojskowego oraz jego modus operandi na 

kierunku radzieckim, rzeczywiście odmitologizowując jego działalność. Nato-

miast zadeklarowanej we wstępie analizy funkcjonowania służby kontrwywia-

dowczej na kierunku wschodnim, de facto, w pracy nie ma, choć jest to zagad-

nienie bardzo ważne w kontekście podjętej problematyki, gdyż dotyczy osłony 
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kontrwywiadowczej działań wywiadowczych prowadzonych w Rosji Radziec-

kiej/ZSRR. Paradoksalnie w pewnym sensie brak tej analizy jest nawet zrozu-

miały, bo wynikający z faktu, iż Oddział II SGWP nie dostrzegał takowej po-

trzeby. Szkoda tylko, że Autor nie podkreślił tego jednoznacznie, choć w tym 

właśnie należy upatrywać po części przyczyn blamażu z organizacją „M”. 

OGPU, w jej trakcie popełniono bowiem liczne i momentami wręcz kuriozalne 

błędy i wyłącznie zaślepieniu przeciwnika (w tym Oddziału II SGWP) zawdzię-

czano możliwość prowadzenia operacji tak długo. Tymczasem po raz pierwszy 

konstatacja, że warto byłoby jednak zorganizować osłonę kontrwywiadowczą 

moskiewskiego Attachatu Wojskowego, pojawiła się dopiero w 1926 r., a więc 

w dwa lata po tym, jak płk M. Bajer definitywnie odciął placówkę od sieci wy-

wiadu agenturalnego. 19 października 1926 r. szef Wydziału III Wywiadowcze-

go Oddziału II SG WP ppłk SG Ludwik Bociański, w odpowiedzi na zgłoszoną 

przez mjr. T. Kobylańskiego sugestię zorganizowania placówki kontrwywia-

dowczej przy Attachacie, zasugerował wykorzystanie w tym celu etatu woźnego. 

Mjr T. Kobylański uznał potrzebę ustanowienia placówki kontrwywiadowczej 

przy attachacie za „bardzo wskazaną”, dodał jednak, iż musiałoby to nastąpić  

w ścisłym porozumieniu z MSZ, do którego etat ten przynależy. Stanowczo od-

rzucił natomiast pomysł wykorzystania w tym celu stanowiska lokaja, gdyż 

uznał, że osoba o tego rodzaju obowiązkach i kwalifikacjach „niezmiernie krę-

powałaby cały personel attachatu”, opowiadając się za zatrudnieniem 1–2 woź-

nych
34

. Starcie z OGPU nie mogło więc zakończyć się sukcesem, gdy funkcję 

„osłony kontrwywiadowczej” pełnił Wydział Ewidencji, zwracając uwagę na 

ewidentne fałszywki i inspiracje dostarczane przez organizację „M”.  

Czy więc praca Konrada Paduszka rzeczywiście zasługuje na miano przełomo-

wej? Ewidentnie wnosi wiele nowych ustaleń do stanu badań, prezentując nowy 

punkt widzenia, na dodatek mocno osadzony w materiale źródłowym. Ale przeło-

mem chyba jeszcze nie jest, a przynajmniej nie w takim stopniu, jak powinniśmy te-

go oczekiwać. W żadnej mierze nie jest to jednak winą Autora. Prawdziwy przełom 

nastąpi bowiem dopiero po udostępnieniu spuścizny archiwalnej GPU/OGPU/ 

NKWD, w której kryją się odpowiedzi na wszystkie kluczowe pytania, w tym 

przede wszystkim te o stopień infiltracji polskiego wywiadu przez radzieckie służby 

specjalne. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że kiedyś będzie to możliwe.  

Tymczasem teraz, z pełnym przekonaniem rekomenduję lekturę monografii 

dr. Konrada Paduszka, Zajrzeć do mózgu Lenina. Wywiad II Rzeczypospolitej  

a postrewolucyjna Rosja, gdyż pomimo drobnych uchybień jest publikacją bez-

sprzecznie podstawową w badaniach nad działalnością wywiadu wojskowego  

II RP przeciwko Rosji Radzieckiej/ZSRR w latach 1921–1927. 

                                                 
34  AAN, sygn. 21, Attachat Wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, Nr 1087 z 2 listopada 

1926 r. Szerzej patrz: R. Majzner, Mankamenty osłony kontrwywiadowczej attachatów wojsko-

wych II RP na przykładzie placówki moskiewskiej – zarys problematyki [w:] Sekretna wojna.  

Z dziejów kontrwywiadu II RP, t. 2, red. Z. Nawrocki, Poznań 2015, s. 229–244. 



 

Informacja dla Autorów  

Do składanych tekstów prosimy dołączyć informację o adresie do korespon-

dencji, numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej. Pracowników nauko-

wych prosimy także o podanie nazwy i adresu uczelni macierzystej. Przyjmowa-

ne są tylko teksty z zakresu historii, oryginalne, kompletne, wcześniej niepubli-

kowane. Do artykułów muszą być dołączone: streszczenie w języku angielskim, 

wykaz wykorzystanej literatury (z zaznaczonym DOI), słowa kluczowe (w języ-

ku polskim i angielskim). Warunkiem druku przyjętych artykułów jest przesła-

nie podpisanej umowy o przekazaniu praw autorskich (do pobrania ze strony 

Wydawnictwa AJD im. Stanisława Podobińskiego). 

Do druku mogą być również przyjęte teksty autorów zagranicznych, napisa-

ne w językach obcych, ze streszczeniem angielskim oraz poszerzonym w języku 

polskim. Objętość artykułu i artykułu recenzyjnego nie powinna przekraczać 

jednego arkusza wydawniczego (ok. 40 000 znaków, łącznie z przypisami i spa-

cjami), recenzji – pół arkusza wydawniczego (ok. 20 000 znaków ze spacjami), 

streszczenia – pół strony. Przy ilustracjach należy podać nazwisko autora, źró-

dło, z którego pochodzą, nazwę instytucji, która udostępniła prawa autorskie. 

Przyjmowane do dalszych prac redakcyjnych są tylko teksty przygotowane we-

dług następujących zasad: edytor – Microsoft Word 2003 (rozszerzenie doc.); 

czcionka – Times New Roman, odstępy między wierszami – 1,5 p; tekst główny 

– styl normalny, wyjustowany, 12 pkt; przypisy dolne – wyjustowane,10 pkt; 

wykaz literatury – wyjustowany, 10 pkt; tabele – wyśrodkowanie, 10 pkt, obra-

mowanie pojedyncze 0,5 pkt, bez autoformatowania, automatyczna wysokość 

wierszy. W przypisach winny być używane: łacińskie skróty (op. cit., ibidem, 

idem, eadem), inicjały imion autorów i pełny zapis bibliograficzny wykorzysty-

wanych prac. Stosowane skróty nazw wydawnictw, archiwów i bibliotek powin-

ny pierwszy raz występować w formie rozwiniętej, przy której podana jest dal-

sza forma cytowania [dalej:…]. 

Redakcja stosuje sugerowane przez MNiSW procedury zabezpieczające ory-

ginalność publikacji naukowych. Wszystkie artykuły są recenzowane przez 

dwóch recenzentów zewnętrznych na zasadzie anonimowości autora i recenzen-

ta. Teksty obcokrajowców są oceniane również przez recenzenta zagranicznego. 

Autorzy zobowiązani są do dokonania ewentualnych zmian, wynikających z su-

gestii Recenzentów.  

Redakcja zastrzega sobie prawo recenzowania oraz dokonywania zmian  

i skrótów w nadesłanych materiałach. 

 


