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ROCZNIK PRZEMYSKI, t. 50: 2014
z. 3, HISTORIA

TOMASZ PUDŁOCKI (Przemyśl – Kraków)

WSTĘP

Wydanie pięćdziesiątego, jubileuszowego tomu „Rocznika Przemyskiego” 
zmusza do refleksji nad zebranym dorobkiem wydawniczym. Od 1912 r. środo-
wisko skupione wokół Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu zaczęło publi-
kować periodyk naukowy i w przeciągu ponad stu lat osiągnięto pięćdziesiąt jego 
edycji. Początkowo, z różnych względów, ukazywał się on nieregularnie, nie-
mniej jednak idea jego wydawania obecna była pośród kolejnych pokoleń człon-
ków TPN. Pokonując przeszkody (zazwyczaj natury finansowej i politycznej) 
konsekwentnie dążyli i dążą oni do tego, by „Rocznik” okazywał się być forum, 
na łamach którego swoje prace publikują nie tylko miejscowi uczeni, ale ci wszy-
scy, którzy zajmują się szeroko pojętą tematyką pogranicza polsko-ukraińskiego. 
Ten zakres tematyczny był i jest widoczny we wszystkich tomach wydawnictwa 
aż do dziś.

Przez wiele dziesięcioleci „Rocznik” ukazywał się jako periodyk zbiorczy. 
Swoje prace ogłaszali w nim przedstawiciele różnych dziedzin nauki, domino-
wali w tym względzie jednak badacze historii. W tomie 29-30 za lata 1993/1994 
wprowadzono podział wewnętrzny na zeszyty i zaczęto wydawać czasopismo re-
gularnie. W dużej mierze to zasługa ówczesnego prezesa TPN i redaktora naczel-
nego pisma, prof. Zdzisława Budzyńskiego, który dorobek edytorski pierwszych 
80 lat zebrał w Bibliografii zawartości „Rocznika Przemyskiego”. Tom I-XXX: 
za lata 1909-1994, Przemyśl 1994. W tym czasie wśród historyków tworzących 
komitet redakcyjny byli tacy badacze jak: Jan Smołka, Piotr Hrabyk, Apolinary 
Garlicki, Franciszek Persowski, Aleksy Gilewicz, Krzysztof Wolski, Zygmunt 
Felczyński (prawnik, który zasłynął badaniami historycznymi), a z młodszych 
Zdzisław Budzyński i Jacek Krochmal.

Od tomu 29-30 zeszyt Historia ukazuje się jako osobny periodyk. Jego zawar-
tość za ostatnie lata przedstawiła w ubiegłorocznym numerze Emilia Długosz. 
W tym czasie funkcję redaktorów zeszytu pełnili: Zdzisław Budzyński, Lucjan 
Fac, Jolanta Kamińska-Kwak, Jacek Krochmal. W 2004 r. z zeszytu, którym kie-
rowała J. Kamińska-Kwak wyłonił się osobny zeszyt Historia Wojskowości, pod 
redakcją L. Faca. Od 2012 r., po rocznej przerwie w ukazywaniu się i licznych 
zmianach wynikających z konieczności dostosowania się do nowych wytycznych 
ministerialnych dotyczących oceny czasopism naukowych, na czele redakcji ze-
szytu stanęli: Anna Markiewicz, Tomasz Pudłocki i Wiktor Szymborski.
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Pozostaje mieć nadzieję, że dorobek wielu pokoleń, zawarty na kartach pięć-
dziesięciu tomów „Rocznika Przemyskiego”, stanowi nie tylko dobre uzupełnie-
nie badań ogłaszanych w większych ośrodkach badawczych, ale też oryginalny 
wkład w rozwój nauki środowiska historyków skupionych wokół Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Przemyślu.
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WIKTOR SZYMBORSKI (Kraków)

ODPUSTY ZWIĄZANE Z UCZCZENIEM OBRAZÓW  
I RZEŹB W ŚREDNIOWIECZNEJ POLSCE – UWAGI  
NA PRZYKŁADZIE STATUTÓW SYNODALNYCH 

 OGŁOSZONYCH PRZEZ BISKUPA PRZEMYSKIEGO

Biskupi, kardynałowie, papieże w epoce średniowiecza nagradzali pewne 
postawy wiernych nadaniami indulgencji. Formularz dokumentu odpustowe-
go zakładał konieczność odbycia spowiedzi, a penitenci winni ze skruszonym 
sercem spełnić ściśle określone warunki1. Zaliczano do nich między innymi 
pobożną pielgrzymkę w wybrane święta do konkretnej świątyni, udzielenie 
wsparcia materialnego szpitalom, trędowatym czy ubogim studentom2. Na 
osobne wymienienie zasługują liczne kategorie nadań związanych z ruchem 
krucjatowym3. Na terenach Europy Zachodniej odnaleźć można dokumenty, 
w których dostojnicy Kościoła polecali wiernym złożyć pobożną jałmużnę na 
rzecz np. napadniętych wędrowców. Starano się w ten sposób zebrać środki 

1 Zob. szerzej uwagi dotyczące formularza nadań odpustowych W. Szymborski, Odpusty  
w Polsce  średniowiecznej, Kraków 2011, s. 66 i n.

2 W. Szymborski, Uwagi o średniowiecznym przewodniku po odpustach nadanych szpitalowi 
duchaków w Krakowie, [w:] Z religijnych zagadnień średniowiecza, red. J. Drabina, Kraków 2008, 
s. 157–165; idem, Duchowa pomoc w podróży? – indulgencje udzielane wiernym wspomagającym 
pielgrzymów na terenie średniowiecznej Polski, „Peregrinus Cracoviensis”, 2012, z. 22, s. 17–30; 
idem, Czy korporacja studentów i mistrzów Uniwersytetu Krakowskiego w średniowieczu otrzy-
mywała odpusty?, [w:] Virtuti et ingenio. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Julianowi 
Dybcowi, red. A.K. Banach, Kraków 2013, s. 531–541.

3 Zob. szerzej uwagi N. Housley, Indulgences for Crusading, 1417–1517, [w:] Promissory No-
tes in the Treasury of Merits. Indulgences in late Medieval Europe, ed. R.N. Swanson, Leiden–Bo-
ston 2006, s. 277–308; temat ten w oparciu o nadania adresowane do wiernych na terenie Polski 
został omówiony w szkicach: W. Szymborski, Sprzedaż odpustów w obronie wyspy Rodos na terenie 
Polski, „Nasza Przeszłość”, 2011, t. 115/116, s. 543–555; idem, Czyśćcowa nagroda dla wiernych  
w Polsce i Wielkim Księstwie Litewskim za udział w walkach z Turkami w XV i XVI w., [w:] Sarmati-
smus versus Orientalismus in Mitteleuropa. Sarmatyzm versus Orientalizm w Europie Środkowej, hrsg  
M. Długosz, P.O. Scholz, Berlin 2012, s. 169–191; idem, Kazania odpustowe. Uwagi o propagandzie 
krucjatowej i odpustowej w średniowiecznej Polsce, w druku; idem, Przywileje dla uczestników walk 
z herezjami w średniowiecznej Europie – przyczynek w dyskusji nad formami zwalczania ruchów 
heterodoksyjnych w epoce rozwiniętego średniowiecza, [w druku].
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materialne niezbędne do wzniesienia mostów, fortyfikacji, portów a nawet bu-
dowy grobli, tam i zapór4. Nie może dziwić zatem fakt, że nadania indulgencji, 
związane z nawiedzeniem kościołów należących do zakonów mendykanckich, 
często zawierały klauzulę o potrzebie złożenia jałmużny, która miała zostać 
przeznaczona na rozbudowę, remont czy oświetlenie świątyni5. Warto zasta-
nowić się, czy lektura dokumentów odpustowych pozwoli na ukazanie prak-
tyki propagowania wśród wiernych kultu poszczególnych obrazów w epoce 
średniowiecza.

Niniejszy szkic służy zasygnalizowaniu problematyki nadawania odpustów 
połączonych z uczczeniem obrazów bądź rzeźb na terenie średniowiecznej 
Polski. Celowo zrezygnowano z analizy indulgencji przypisanych do ilustracji 
umieszczanych w rękopisach bądź inkunabułach, gdyż tematyka ta zasługu-
je na osobne omówienie6. Warto nadmienić, że badacze zachodnioeuropejscy 
najwięcej uwagi poświęcili jak dotąd na omówienie drzeworytów, z którymi 
związane były nadania odpustowe. Biorąc pod uwagę fakt, że z kręgiem indul-
gencji przypisanych do wizerunków Chrystusa, powielanych metodą drzewo-
rytniczą, związane były (a raczej rzekomo im przypisane) nadania wynoszące 
po kilka tysięcy lat, zainteresowanie właśnie tą tematyką nie może budzić zdzi-
wienia7. Warto także zastanowić się, czy nadania połączone z kultem obrazów 

4 Tematyka tych nadań została omówiona przez najwybitniejszego znawcę średniowiecznych 
nadań odpustowych N. Paulusa, Indulgences as a Social Factor in the Middle Ages, translated 
by J.E. Ross, New York 1922; J. van Herwaarden, Between Saint James and Erasmus. Studies in 
late-medieval religious life: devotion and pilgrimage in the Netherlands, translation by W. Shaffer, 
D. Gardner, Leiden–Boston 2003, s. 95, 107–108; R.N. Swanson, Indulgences in late Medieval 
England. Passports to Paradise?, Cambridge 2007, s. 47 in.; R.W. Shaffern, Images, jurisdiction, 
and the treasury of merit, „Journal of Medieval History”, 1996, vol. 22, no 3, s. 246–247; zob. też 
uwagi: W. Szymborski, Nadania odpustów w średniowiecznej Polsce – jako element przezwycięża-
nia kryzysów w Kościele, [w:] Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego 
Kościoła, red. T. Gałuszka OP, T. Graff, Bp G. Ryś, Kraków 2013, s. 405–421.

5 Zob. szerzej W. Szymborski, Niebiańska ekonomia – uwagi o funkcjonowaniu odpustów  
w kręgu zakonów mendykanckich w średniowiecznej Polsce, [w:] Inter oeconomiam coelestem 
et terrenam. Mendykanci a zagadnienia ekonomiczne, red. W. Długokęcki, T. Gałuszka OP,  
R. Kubicki, A. Zajchowska, Kraków 2011, s. 123–149; idem, Zbawienie tylko dla bogatych – uwa-
gi o dokumentach odpustowych w średniowiecznej Polsce, [w:] Zbytek i ubóstwo w starożytności  
i średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Ryszewska, Kielce 2010, s. 357–366.

6 Zob. uwagi H. Manikowska, Jerozolima–Rzym–Compostela. Wielkie pielgrzymowanie  
u schyłku średniowiecza, Wrocław 2008, s. 8–9.

7 Zob. szerzej uwagi J.W. Robinson, The Late Medieval Cult of Jesus and the Mystery Plays, 
„PMLA”, 1965, vol. 80, no 5, s. 511–512; R.N. Swanson, Praying for Pardon: Devotional In-
dulgences in Late Medieval England, [w:] Promissory Notes in the Treasury of Merits, s. 226–
227, 229–230, 232–233; idem, Indulgences in late Medieval England, s. 20–21, 255 in.; M.W. 
Driver, The Image in Print. Book illustration in late medieval England and its sources, London 
2004, s. 11, 118, 204–212; E. Duffy, The Stripping of the Altars. Traditional Religion in Eng-
land c.1400–c.1580, New Haven–London 1992, s. 237–238, 243–246. Postulat intensyfikacji prac 
nad badaniem drzeworytów o tematyce odpustowej został przedstawiony w szkicu W. Szymbor-
ski, Interdyscyplinarne badania nad średniowiecznymi dokumentami odpustowymi – perspektywy  
i możliwości badawcze, [w:] Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka, red.  
A. Jaworska, R. Jop, Warszawa 2013, s. 183.
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bądź rzeźb były często spotykane w średniowiecznej Polsce czy podobnie jak 
w przypadku monarchii czeskiej jedynie sporadycznie można natrafić na takie 
zapisy8.

W średniowiecznej Polsce dostojnicy Kościoła wyjątkowo rzadko polecali 
wiernym uczczenie obrazu bądź pewnej rzeźby9. Z umieszczeniem takiego wa-
runku można spotkać się zaledwie kilka razy, co wykazała lektura ponad 1600 
dokumentów odpustowych. Jedno z takich nadań odnosi się do alabastrowej fi-
gury NMP, która znajdowała się w dominikańskiej świątyni pw. Bożego Ciała 
we Lwowie, a związana jest ona z kultem św. Jacka10. Arcybiskup Jakub Strepa  
8 marca 1401 r. wiernym, którzy nawiedzili świątynie (w następujące święta: 
Boże Narodzenie, Obrzezanie Pańskie, Trzech Króli, Wielki Piątek, Zmartwych-
wstanie Pańskie, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego, Najświętszej 
Trójcy, święta maryjne) oraz klęcząc oddali cześć figurze NMP wykonanej z ala-
bastru, odmawiając przy tym modlitwę pańską i pozdrowienie anielskie, przy-
znawał 40 dni odpustu11. Zdaniem Szymona Okolskiego nie była to pierwsza in-
dulgencja związana z cudowną figurą. Pierwsze nadanie miało zostać ogłoszone 

8 J. Hrdina, Indulgencie ad ymagines aneb „odpustkové obrazy a sochy” v předhusitských 
Ćechách, [w druku]. Za przesłanie tego tekstu chciałbym serdecznie autorowi podziękować.

9 W. Szymborski, „Ma ten Kościół rożne Odpusty, osobliwie na dni Nayśw. Maryi Panny na 
Niedziele Brackie y inne Swięta”. Uwagi o nadaniach odpustowych kościoła Mariackiego w Kra-
kowie, „Analecta Cracoviensia” 2011, t. 43, s. 359.

10 Zob. szerzej T.M. Trajdos, Dominikanie w Kijowie za czasów św. Jacka, [w:] Święty Jacek 
i dziedzictwo dominikańskie, red. E. Mateja, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińska-Szczepaniak, 
Opole 2008, s. 63; por. legendę o ocaleniu posągu NMP przez św. Jacka w czasie najazdu mon-
golskiego na Kijów: Seweryn z Lubomla OP, De vita miraculus et actis canonizationis Sancti 
Hyacinthi confessoris Ordinis Fratrum Praedicatorum Libri quatuor, Kraków 1594, s. 37; idem,  
O żywocie, cudach y postępku kanonizaciey błogosławionego Jacintha..., Kraków 1595, s. 56–57; 
P. Ruszel, Tryumph Na dzień chwalebny Jacka Swietego, Lublin 1641, s. 14–15; Biblioteka Kórnic-
ka, rkps 93; W. Teleżyński, De rebus gestis provinciae Poloniae Sancti Hyacinthi ordinis Praedica-
torum, s. 70–71 (kopia ze zbiorów Archiwum Dominikanów w Krakowie); S. Barącz, Rys dziejów 
zakonu kaznodziejskiego w Polsce, t. 1, Lwów 1861, s. 85–86; F. Rawita-Gawroński, Zakon OO. 
Dominikanów w Kijowie. Szkic historyczny, Kijów 1912, s. 16–17. 

11 Zob. treść dokumentu arcybiskupa Strepy S. Okolski, Russia Florida..., Lwów 1646, s. 67–68; 
W. Abrahama, Jakób Strepa arcybiskup halicki 1391–1409, Kraków 1908, regest nr 41, s. 86; D. Piąt-
kowski, Wiadomość historyczna o statuy alabastrowej Najśw. Maryi Panny Jackowej łaskami słynącej. 
Przez ś. Jacka Odrowąża z Kijowa do Halicza roku 1238 przyniesionej, a teraz w kościele Lwowskim 
Bożego Ciała OO. Zakonu kaznodziejskiego znajdującej się, Lwów 1857, s. 14–16. Lakoniczny re-
gest umieszczony w jednym z klasztornych kopiariuszy informuje o odpuście z 1401 r. Zob. szerzej 
Archiwum Dominikanów w Krakowie, rkps Lw 2, k. 35 v.; Tomasza Pirawskiego Relatio status almae 
Archidioecesis Leopoliensis, wyd. K. J. Heck, Lwów 1893, s. 109; R. Trawka, Działalność ewangeli-
zacyjna i duszpasterska metropolitów halicko-lwowskich obrządku łacińskiego w późnym średniowiec-
zu, [w:] Dynamika przemian społecznych i religijnych w średniowieczu, red. T. Grabarczyk, T. Nowak, 
Warszawa 2011, s. 279; T. M. Trajdos, Kult maryjny w kościołach mendykanckich średniowiecznego 
Lwowa, [w:] Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. H. Manikow-
ska, H. Zaremska, Warszawa 2002, s. 419–420, 422–423; idem, Uposażenie klasztoru dominikanów 
lwowskich w średniowieczu, „Nasza Przeszłość” 1999, t. 91, s. 65. Zob. też uwagi dotyczące odkry-
cia gotyckiej rzeźby Chrystusa z kościoła oo. dominikanów we Lwowie i znaczeniu tego posągu dla 
rozwoju kultu pasyjnego jak również opis figury „Jackowej” – T.M. Trajdos, Kościół dominikanów 
lwowskich w średniowieczu jako ośrodek kultowy, „Nasza Przeszłość” 1997, t. 87, s. 46–48, 60–63.
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przez arcybiskupa halickiego Bernarda, datować należałoby je na schyłek XIV 
wieku12. Biorąc pod uwagę, że nie zachował się ani oryginał nadania13, ani regest 
w żadnym z klasztornych kopiariuszy, wiarygodność przekazu kronikarza może 
budzić uzasadnione wątpliwości. Sam Okolski w innym miejscu, charakteryzu-
jąc figurę NMP, wspomniał o nadaniu z 1401 r., ale ani słowem nie wspomina  
o rzekomym odpuście przyznanym przez Bernarda14.

Biorąc pod uwagę fakt, że nadania odpustowe związane z uczczeniem obra-
zów miały na celu rozpropagowanie danego miejsca kultu, nie może dziwić fakt, 
że kolejne z takich nadań związane są z Jasną Górą15. Wśród dokumentów odpu-
stowych, jakimi obdarowano klasztor paulinów na Jasnej Górze, jako pierwszy 
warunek ten został umieszczony w dyplomie z 8 maja 1450 r., wystawionym 
przez Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa krakowskiego i kardynała tytułu św. Pry-
ski. Przyznał on wiernym 100 dni odpustu. Wśród długiej listy warunków, jakie 
należało spełnić16, umieścił polecenie uczczenia obrazu ymaginem Beate Virginis 
devote adoraverint17. Szesnaście lat później podobnie postąpił Jan Lutek z Brze-
zia, biskup krakowski, kiedy to 27 marca 1466 r. polecał wiernym odmówie-
nie przed ołtarzami klasztornymi Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario, w tym modlitwę  
w kaplicy, gdzie znajduje się venerabilis ymago Gloriosissime Virginis Marie, co 
nagrodzone zostało 40 dniami indulgencji18. Nadanie to uzupełnione następnie  
o dalszych 40 dni, przyznanych przez biskupa włocławskiego Jakuba z Sienna 
(27 maja 1466 r.), sufragana krakowskiego Pawła, biskupa laodycejskiego (26 
maja 1470 r.).

W okresie poprzedzającym reformację na ziemiach polskich wierni, oddający 
cześć obrazowi umieszczonemu w kościele NMP w Krakowie, mogli otrzymać in-
dulgencję. Przyznał ją papież Juliusz II dnia 11 września 1512 r., polecając wiernym 
odmówienie modlitw przed wyobrażeniem Ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, NMP 

12 Zob. lakoniczną wzmiankę S. Okolski, Russia Florida, s. 66. Bernard arcybiskupstwo objął w 1385 r., 
a zmarł w 1390 r. K. Dola, Katalog arcybiskupów i biskupów rezydencjalnych metropolii i diecezji polskich 
obrządku rzymskokatolickiego do czasów współczesnych, [w:] Historia Kościoła w Polsce, t. II 1764–
1945, cz. 2, 1918–1945, red. B. Kumor, Z. Obertyński, Poznań–Warszawa 1979, s. 265.

13 T.M. Trajdos, Kult maryjny w kościołach mendykanckich, s. 420; idem, Kościół dominikanów 
lwowskich, s. 62.

14 S. Okolski, Russia Florida, s. 77.
15 Zob. uwagi dotyczące odpustów przyznanych jasnogórskiemu sanktuarium: W. Szymborski, 

Rola dokumentów odpustowych dla rozwoju sanktuariów: Święty Krzyż, Jasna Góra, Poznań, [w:] 
Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Mediewista wobec źródła – teoria i praktyka. 
Materiały z konferencji naukowej Gniezno 25–28 września 2007 roku, red. J. Dobosz, J. Kujawińs-
ki, M. Matla-Kozłowska, Poznań 2009, s. 271–274.

16 Zob. W. Szymborski, Odpusty w Polsce, Aneks I, nr 893, s. 427–428.
17 Archiwum oo. Paulinów na Jasnej Górze, dokument pergaminowy nr 54; ibidem, rkps 2096, 

k. 3 r-v; Zbiór dokumentów zakonu OO. Paulinów w Polsce, wyd. J. Fijałek, t. I 1328–1464, 
Kraków 1938, nr 133, s. 264.

18 Archiwum oo. Paulinów na Jasnej Górze, dokument pergaminowy nr 68; Zbiór doku-
mentów zakonu Paulinów w Polsce, wyd. J. Zbudniewek, t. II 1464–1550, Warszawa 2004, s. 103;  
W. Szymborski, Odpusty w Polsce, Aneks I, nr 1024, s. 452.
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i św. Jana Apostoła. Warto podkreślić, że o nadanie tego odpustu zapewne zabiegał 
fundator dzieła, krakowski rajca – Jerzy Turzo19. Jak możemy przeczytać w bulli, 
papież przyznawał odpust (200 dni) pragnąc zachęcić jak największą liczbę wiernych 
do jak najczęstszego nawiedzania świątyni i oddawania czci wizerunkowi Jezusa tam 
się znajdującemu. W dokumencie szczegółowo wymieniono przewidziane do odmó-
wienia modlitwy (Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie, treść jednej modlitwy 
została zamieszczona w papieskiej bulli)20.

Lektura średniowiecznych dokumentów odpustowych ujawniła istnienie za-
ledwie trzech świątyń, w których wierni, oddający cześć konkretnym obrazom 
bądź rzeźbom, mogli dostąpić łaski odpustu. Fakt ten jest nader zastanawiający, 
jeśli zważymy w jak wielu świątyniach znajdowały się powszechnie czczone wi-
zerunki. Na terenie Krakowa można by spodziewać się takich nadań przykładowo 
w kościele oo. karmelitów na Piasku21. Tym bardziej zaskakuje czytelnika jeden 
z artykułów (16.) statutów synodalnych, ogłoszonych przez biskupa przemyskie-
go Macieja Janinę w 1415 r.22 (w innym artykule (13.) poświęconym odpustom 
biskup przemyski nawiązał niemalże dosłownie do statutów Nankera, kiedy po-
lecał duchownym, aby nie szafowali łaskami odpustów23). Ów artykuł 16. jest je-

19 Odnośnie do postaci rajcy zob. Z. Noga, Krakowska rada miejska w XVI wieku. Studium  
o elicie władzy, Kraków 2003, s. 347; dzieje fundacji omawia E. Piwowarczyk, Dzieje kościoła 
Mariackiego (XIII–XVI w.), Kraków 2000, s. 188.

20 W. Szymborski, „Ma ten Kościół rożne Odpusty”, s. 358–359. Oryginał dokumen-
tu przechowywany jest w Archiwum Narodowym w Krakowie, dokument pergaminowy 424;  
W. Szymborski, Odpusty w Polsce, Aneks I, nr 1491, s. 547.

21 Kontekst nadań odpustowych, jakie otrzymała ta świątynia, został omówiony w szkicu  
W. Szymborski, Uwagi o znaczeniu religijnym Sanktuarium Matki Bożej Piaskowej w Krakowie na 
przełomie średniowiecza i czasów odrodzenia, „Peregrinus Cracoviensis” 2011, z. 22, s. 197–216.

22 J. Sawicki, Concilia Poloniae źródła i studia krytyczne, t. VIII: Synody diecezji przemyskiej obrządku 
łacińskiego i ich statuty, Wrocław 1955, kanon 16, s. 135; Analecta ad historiam iuris canonici in dioecesi 
Premisliensi, ed. B. Ulanowski, „Archiwum Komisji Historycznej” 1889, t. 5, s. 372; W. Sarna, Biskupi 
przemyscy obrządku łacińskiego, cz. 1 (1375–1624), Przemyśl 1903, s. 36; W. Szymborski, Odpusty w Pol-
sce, Aneks I, nr 578, s. 374–375; literaturę poświęconą średniowiecznym statutom synodalnym ogłaszanym 
przez biskupów w Polsce zbiera i omawia P. Krafl, Přehled provinciálních synod Hnĕzdna z let 1206–1503, 
„Slovanské Historické Studie” 1999, t. 25, s. 5–33. Odnośnie do dziejów ordynariuszy diecezji przemyskiej 
zob. uwagi T.M. Trajdos, Kościół Katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława 
II Jagiełły (1386–1434), t. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1983, passim; T. Graff, Episko-
pat monarchii jagiellońskiej w dobie soborów powszechnych XV wieku, Kraków 2008, passim; A. Weiss, 
Kariera a działalność duszpasterska biskupów przemyskich w latach 1375–1559, [w:] Religijność wymiar 
prywatny i publiczny, red. P.F. Nowakowski, W. Szymborski, Kraków 2007, s. 179–202; eadem, Biskupi 
przemyscy w latach 1375–1559, „Rocznik Przemyski” 2006, t. 42, z. 4, s. 3–42; J. Kurtyka, Związki Prze-
myśla i ziemi przemyskiej z Krakowem w średniowieczu, „Rocznik Przemyski” 1986, t. 24–25, s. 165 i n.

23 W. Szymborski, Nadużycia i fałszerstwa dokumentów odpustowych w Polsce średniowiecz-
nej, [w:] Miłosierdzie – teoria i praktyka życiowa, red. P.F. Nowakowski, W. Szymborski, Kraków 
2009, s. 210; zob. też charakterystykę statutów T.M. Trajdos, Kościół Katolicki na ziemiach ruskich 
Korony, s. 222 in.; por. uwagi o działalności ustawodawczej biskupa Macieja: W. Sarna, Biskupi 
przemyscy, cz. 1, s. 34–37; A. Strzelecka, Maciej (zm. 1420), [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. 
E. Rostworowski, t. 19, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, s. 10; A. Szal, Maciej Janina, 
[w:] Encyklopedia katolicka, t. 11, red. E. Ziemann, Lublin 2006, kol. 708; J. Krochmal, F. Kiryk, 
Stosunki wyznaniowe (1375–1500), [w:] Dzieje Przemyśla, t. II (1340–1772) cz. I; U schyłku śre-
dniowiecza, red. F. Kiryk, Przemyśl 2003, s. 184; F. Kiryk, Życie kulturalne, [w:] ibidem, s. 214.
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dynym tego rodzaju rozporządzeniem, jakie można odnaleźć wśród statutów sy-
nodalnych, ogłaszanych przez ordynariuszy diecezji w średniowiecznej Polsce. 
Biskup przemyski przyznawał w nim odpust 20 dni wszystkim wiernym, którzy 
oddali cześć wizerunkowi pasji Chrystusa. Przemyski ordynariusz polecał pro-
boszczom kościołów parafialnych, aby podczas mszy, z wyjątkiem mszy pogrze-
bowej, ukazywać wiernym obraz, na którym namalowana jest pasja Chrystusa. 
Wierni po uczczeniu (ucałowaniu) tego wizerunku dostępowali 20 dni odpustu.

Po przytoczeniu wzmianek o indulgencjach udzielonych wiernym na terenie 
średniowiecznej Polski, warto zadać pytanie, jaką mogły one pełnić funkcję? 
Analiza nadań  odpustów, ogłaszanych na terenie Europy Zachodniej, jasno wy-
kazała, że nieodłącznie związane były one z akcją propagowania nowych miejsc 
kultu. Przyznawanie odpustów, połączonych z uczczeniem konkretnych przed-
stawień świętych, było także swoistą formą propagandy24. Zrozumiałe są stara-
nia o szerzenie się wśród wiernych kultu związanego z przedstawieniami: arma 
Christi, mszy św. Grzegorza, chusty św. Weroniki, czy św. Anny wraz z NMP  
i dzieciątkiem – stanowią one przecież fundament ówczesnej religijności, zwią-
zane są także z rozwojem lat świętych, pielgrzymkami do Rzymu, a także trans-
ferem relikwii chrystologicznych25. Z tych względów ich uczczenie nagradzane 
było odpustami już począwszy od XIII wieku, jak miało to miejsce w odniesieniu 
do chusty św. Weroniki czy arma Christi26. 

Osobną kwestią, która zasługuje na pogłębione badania, jest sprawa recepcji 
nadań, odnoszących się do wszystkich kościołów poszczególnych zgromadzeń 
zakonnych w całej Europie, a co za tym idzie – również w Polsce. Na ile nadania te 
były znane i propagowane na terenie naszego kraju, nie sposób jednoznacznie od-
powiedzieć. Można zakładać, że wiedza o nadaniach odpustowych (przyznanych 
poszczególnym zgromadzeniom) była dość znaczna. Potwierdzałby to fakt odno-
towywania w rękopisach licznych zestawień przywilejów i odpustów przyznanych 
np. mendykantom, w polskich bibliotekach można ponadto odnaleźć liczne inku-
nabuły zawierające takowe zestawienia27. Zasadne wobec tego jest wspomnienie  
o jeszcze jednym nadaniu indulgencji związanej z oddaniem czci wizerunkom 
świętych, pochodzi ono z roku 1525 r., ale ukazuje średniowieczną praktykę,  

24 Zob. uwagi R.N. Swanson, Indulgences in late Medieval England, s. 236, 238.
25 Kontekst nadań odpustowych związanych z tymi obrazami został omówiony przez F. Lewis, 

Rewarding Devotion: Indulgences and the Promotion o Images, [w:] The Church and the Arts. 
Papers read at the 1990 summer meeting and the 1991 winter meeting of the Ecclesiastical History 
Society, ed. D. Wood, Oxford 1992 [Studies in Church History, vol. 28], s. 179–194; zob. też uwagi 
S. Kaspersen, Wall-Paintings and Devotion: The Impact of Late Medieval Piety on Danish Murals, 
[w:] Images of Cult and Devotion. Function and Reception of Christian Images in Medieval and 
Post-Medieval Europe, ed. S. Kaspersen, Copenhagen 2004, s. 196; P. Grinder-Hansen, Public 
Devotional Pictures in Late Medieval Denmark, [w:] ibidem, s. 231–232, 239.

26 Zob. uwagi R.N. Swanson, Indulgences in late Medieval England, s. 255–258; M.W. Driver, 
The Image in Print, s. 206; J. Hrdina, Indulgencie ad ymagines, mszps, s. 3.

27 Zob. uwagi W. Szymborski, Odpusty w Polsce średniowiecznej, s. 248, Aneks I nr 1416,  
s. 525–532; nr 1417, s. 532–533; nr 1418, s. 533–534.
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a przez to godne jest odnotowania. Papież Klemens VII 3 marca 1525 r. umoż-
liwił dostąpienie odpustu jubileuszowego bernardynom, bernardynkom oraz ter-
cjarzom, bez konieczności udawania się do Rzymu. Indulgencję tę mogli otrzy-
mać po nawiedzeniu swoich kościołów. Na liście warunków niezbędnych do 
spełnienia Biskup Rzymu umieścił m.in. uczczenie ołtarzy bądź obrazów, znaj-
dujących się w świątyniach należących do obserwantów28. Nadanie to ilustruje 
trend uprzywilejowania kręgu zakonu mendykanckiego hojnymi nadaniami in-
dulgencji29.

Wystawcy nadań, związanych z uczczeniem obrazów i rzeźb z terenów śre-
dniowiecznej Polski, mogli inspirację do umieszczenia tych zapisów czerpać 
z formularzy dokumentów ordynariuszy diecezji z Europy Zachodniej. Warto 
jednakże podkreślić fakt, że warunek uczczenia obrazu bądź rzeźby, jak miało 
to miejsce w przypadku sanktuarium jasnogórskiego i kościoła dominikanów 
we Lwowie, znalazł swoje poczesne miejsce na długiej liście innych powinno-
ści, gdzie sytuowany był obok m.in. nawiedzenia świątyni w ściśle określone 
święta, udzielenia wsparcia materialnego, odmówienia modlitw w intencji po-
koju w Królestwie, zdrowia króla i ordynariusza diecezji, poczynienia zapi-
sów testamentowych na rzecz danego sanktuarium (Jasna Góra). Umieszczenie 
wśród listy powinności uczczenia cudownego jasnogórskiego obrazu NMP, 
biorąc pod uwagę rangę i znaczenie tego sanktuarium, nie może budzić zdzi-
wienia. Warto jednak rozważyć inną hipotezę. Zdaniem Roberta Maniury zapis 
mówiący o oddaniu czci ikonie NMP mógł świadczyć nie tyle o próbie roz-
propagowania wśród wiernych kultu NMP, ile jedynie o usankcjonowaniu już 
istniejącego kultu. Potwierdzałby to fakt, że postulat ten nie był często umiesz-
czany w kolejnych dokumentach odpustowych przyznawanych sanktuarium 
jasnogórskiemu30. Tak więc czy rzeczywiście polscy biskupi posługiwali się 
identycznymi formularzami jak w Europie Zachodniej? Z całą pewnością nie,  
o czym świadczą właśnie nadania odpustów przyznawane w związku z adora-
cją obrazów i rzeźb. 

Należy także zastanowić się skąd postulat uczczenia rzeźby madonny po-
jawił się w dyplomie ogłoszonym przez arcybiskupa Jakuba Strepę w 1401 r. 
Posążek tzw. madonny jackowej otoczony był kultem w łonie zakonu braci ka-
znodziejów. Arcybiskup halicki był członkiem innego zgromadzenia (zakon 
braci mniejszych), ale zaangażowany był w misje na Wschodzie31. A przecież 

28 Nova collectio et compilatio privilegiorum apostolicorum regularium mendicantium, et non 
mendicantium: praesertim in quibus ipsae religiones communicat, ed. Roderigues Manuel, Antver-
piae 1616, nr 7, s. 329.

29 Odnośnie do tego zagadnienia zob. uwagi W. Szymborski, Niebiańska ekonomia, s. 123–149.
30 R. Maniura, Pilgrimage to Images in the fifteenth century. The Origins of the Cult of Our Lady 

of Częstochowa, Woodbridge 2004, s. 93.
31 Odnośnie do postaci biskupa zob. wnikliwe studium W. Abrahama, Jakób Strepa arcybiskup 

halicki 1391–1409, Kraków 1908; zob. też R. Trawka, Działalność ewangelizacyjna i duszpaster-
ska, s. 233–234 (tam zebrana cała literatura dotycząca abp Jakuba Strepy).
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legenda to właśnie z działalnością misyjną św. Jacka oraz zagrożeniem mon-
golskim wiązała cudowny posążek NMP znajdujący się w lwowskim kościele 
dominikanów. Być może tym epizodem należy tłumaczyć umieszczenie po-
stulatu o oddaniu czci posążkowi NMP w dokumencie z 1401 r. Na uwagę 
zasługuje też fakt, że arcybiskup zakony mendykanckie otoczył opieką, ob-
darował je licznymi przywilejami oraz nadaniami ziemskimi. Nie bez znacze-
nia dla pozycji zakonów żebraczych na Rusi były przyznane przez biskupa 
indulgencje. Hojnie obdarowana nimi została świątynia braci kaznodziejów 
we Lwowie32. Przyznając lwowskim dominikanom odpusty, jak zauważa Re-
nata Trawka oraz Tadeusz M. Trajdos, arcybiskup Strepa stworzył w kościele 
Bożego Ciała prężnie rozwijający się ośrodek kultu eucharystycznego, ma-
ryjnego i pasyjnego33. Nie bez znaczenia było też to, jak istotną rolę kult ma-
ryjny odgrywał w zakonie braci mniejszych, do których należał metropolita34. 
Warto wspomnieć o rozwijaniu się kultu pasyjnego we Lwowie. Służyło temu 
głównie nadanie indulgencji wiernym, którzy uczcili wyobrażenie ukrzyżo-
wanego Chrystusa umieszczone na moście na przedmieściu halickim, wzdłuż 
traktu wiodącego do Halicza. Dzięki nadaniu arcybiskupa lwowskiego Jana 
Rzeszowskiego z 22 lutego 1421 r. wierni po uczczeniu krucyfiksu, odmawia-
jąc 5 razy Ojcze Nasz na cześć 5 ran oraz 7 razy Zdrowaś Mario na pamiątkę 
7 radości NMP, Modlitwy Pańskiej i Pozdrowienia Anielskiego, zyskiwali 40 
dni odpustu35.

Jedynie w odniesieniu do obrazu znajdującego się w kościele NMP w Kra-
kowie oraz krzyża na moście we Lwowie wśród listy warunków polecano tylko 
adorację i odmówienie modlitw przed obrazem. Treść tego nadania, jak wykazały 
studia Tadeusza M. Trajdosa, należy rozpatrywać w szerszym kontekście rozwo-
ju kultu pasyjnego we Lwowie. Zaś zapis odnoszący się do kościoła Mariackiego 
został wystawiony w kancelarii papieskiej i posłużono się do jego sporządzenia 
formularzami używanym przez stolicę apostolską. Umieszczenie w treści bul-
li odpustowej nazwiska fundatora przedstawienia Jerzego Turzo sugeruje, że 
to właśnie on zabiegał o pozyskanie tego nadania. Prestiż i znaczenie fundacji, 
wzbogaconej o papieską indulgencję, z całą pewnością wzrastały. Ponadto ko-
ściół NMP w Krakowie, jak wykazały studia Elżbiety Piwowarczyk, był hojnie 

32 Zob. szerzej rozważania R. Trawka, Działalność ewangelizacyjna i duszpasterska, s. 260–
263, 277–280; zob. też uwagi T.M. Trajdos, Dobroczyńcy mendykantów średniowiecznego Lwowa, 
„Społeczeństwo Polski Średniowiecznej” 1999, t. 8, s. 250–252.

33 R. Trawka, Działalność ewangelizacyjna i duszpasterska, s. 278; zob. też T.M. Trajdos, Kult 
Męki Pańskiej w średniowiecznym Lwowie, [w:] Kościół, kultura, społeczeństwo. Studia z dziejów 
średniowiecza i czasów nowożytnych, red. W. Brojer, Warszawa 2000, s. 108–110; zob. też idem, 
Kościół dominikanów lwowskich w średniowieczu, s. 43.

34 Zob. uwagi T.M. Trajdos, Kult maryjny w kościołach mendykanckich, s. 416, 419–420.
35 Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego ber-

nardyńskiego we Lwowie, t. IV, Lwów 1873, nr 52, s. 106; T.M. Trajdos, Kościół Katolicki na 
ziemiach ruskich, s. 256; idem, Kult Męki Pańskiej, s. 110 i n.
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obdarowywany przez najbogatszych mieszczan36. Być może Turzo pragnął do-
datkowo podkreślić swój wkład – upamiętniając dzieło fundacji odpustem. 

Lektura pozostałych dokumentów odpustowych z terenów Polski średnio-
wiecznej nie wykazała, że ordynariusze diecezji polecali wiernym oddanie czci 
konkretnym obrazom czy rzeźbom. Nikłe ślady, związane z praktyką obdaro-
wywania obrazów nadaniami indulgencji, nie pozwalają na jasne wyjaśnienie 
motywów, jakimi kierowali się biskupi przyznając odpusty. W przeciwieństwie 
do sąsiednich Czech, w których analiza wspomnianych nadań wyjaśniana bywa 
prądami związanymi z ruchem devotio moderna, jak również recepcją formula-
rzy nadań odpustów, służącymi kurii papieskiej za czasów pontyfikatu Bonifa-
cego IX37, próba wyjaśnienia motywacji polskich biskupów pozostanie w sferze 
spekulacji.

Postępowanie biskupów może zastanawiać, albowiem z terenów Europy Za-
chodniej zachowały się nadania odpustów wystawiane np. z okazji konsekracji 
nowych posągów w świątyniach. Odpust można było otrzymać odmawiając mo-
dlitwy przed figurą znajdującą się wewnątrz kościoła a także w momencie, kiedy 
została ona wyniesiona poza jego obszar, przed główną bramą wiodącą do Domu 
Bożego38.

Na tym tle zaskakuje postawa ordynariuszy diecezji nie tylko w Polsce, ale 
także w krajach sąsiednich. W pobliskich Czechach, jak wykazał Jan Hrdina, in-
dulgencje te były stosunkowo rzadko przyznawane. Analiza nadań ogłaszanych 
na obszarze królestwa Szwecji wykazała z kolei odmienną praktykę. Na ponad 
300 nadań z epoki średniowiecza stosunkowo liczną grupę stanowią odpusty 
przypisane do poszczególnych przedstawień figuralnych, często ogłaszane z oka-
zji ich konsekracji39. Co warte podkreślenia, były to zarówno posągi Chrystusa, 
NMP, NMP z dzieciątkiem, jak i świętych: Wawrzyńca, Urbana, Mikołaja, Mar-
cina, Sebastiana, Olafa czy Eryka40. Na terenie Polski średniowiecznej znana była 

36 E. Piwowarczyk, Dzieje kościoła Mariackiego (XIII–XVI w.), Kraków 2000; eadem, 
Mieszczańska „katedra”. Patronat nad kościołem Mariackim w średniowieczu, „Nasza Przeszłość” 
2002, t. 97, s. 25–64; eadem, Nobilitacja mieszczan przez sztukę sepulkralną XIV–XVI wieku na 
przykładzie kościoła Mariackiego w Krakowie, „Analecta Cracoviensia” 2003, t. 35, s. 381–414; 
eadem, Fundacje XIV-wiecznych ołtarzy w kościele Mariackim w Krakowie i ich uposażenie do 
roku 1529, [w:] Charisteria Tito Górski oblata. Studia i rozprawy ofiarowane profesorowi Tytu-
sowi Górskiemu, red. S. Stabryła, R.M. Zawadzki, Kraków 2003, s. 199–217; eadem, Fundacje 
XV-wiecznych ołtarzy w kościele Mariackim w Krakowie i ich uposażenie do roku 1529, „Folia 
Historica Cracoviensia” 2004, vol. 10, s. 305–326.

37 J. Hrdina, Indulgencie ad ymagines, passim.
38 C.M.A. Caspers, Indulgences in the Low Countries, c. 1300 – c. 1520, [w:] Promissory Notes 

in the Treasury of Merits, s. 80. 
39 Zob. szerzej I. Pegelow, Pictures of Cult and Letters of Indulgences, [w:] Images of Cult and 

Devotion, s. 33–36.
40 Ibidem, s. 45. Podobną sytuację zaobserwował Robert Swanson w odniesieniu do nadań  

z wysp brytyjskich, prócz odpustów związanych z uczczeniem rzeźb Chrystusa czy NMP pojawiają 
się święci znacznie mniej znani –  R.N. Swanson, Praying for Pardon, s. 218.
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praktyka przyznawania indulgencji z okazji konsekracji ołtarzy41, nie przyzna-
wano jednakże odpustów w związku z konkretną rzeźbą znajdującą się w danym 
ołtarzu.

Wypada zastanowić się zatem, jak można ocenić zaskakujące postępowanie 
przemyskiego ordynariusza diecezji? Czy wzmiankowany zapis, umieszczony  
w statutach synodalnych, świadczył o podejmowanych przezeń staraniach po-
głębienia religijności wiernych42? Być może, będąc osobą wykształconą, zwią-
zany był jako kanclerz z dworem królowej Jadwigi, starał się ugruntować wśród 
wiernych kult męki Chrystusa, a przyznanie, po ucałowaniu przedstawienia pasji 
Chrystusa, 20 dni odpustu miało temu służyć43. Warto zastanowić się także, czy 
zapisu tego nie można rozpatrywać w kontekście szerzenia się ruchu devotio mo-
derna44. Biskup Maciej, będąc uczonym – w Pradze zdobył tytuł mistrza sztuk 
wyzwolonych, studiował tam także prawo kanoniczne  – w toku swej edukacji  
w Pradze mógł zetknąć się z prądami nowej pobożności45. Nie bez wpływu na 
formację intelektualną przemyskiego ordynariusza była zapewne także interakcja 
z osobami przebywającymi na dworze królowej Jadwigi46.

41 Najstarsze nadania odpustów z terenów Polski związane były z uroczystościami konsekracji 
świątyń; zob. W. Szymborski, Odpusty w Polsce średniowiecznej, s. 64, 66; zob. przykładowe takie 
nadania Aneks I, nr 125, s. 292; nr 157, s. 297, nr 329, s. 327; nr 423, s. 346; nr 1029, s. 452; nr 
1450, s. 540.

42 Temat troski ordynariuszy diecezji o pogłębienie religijności wiernych został omówiony 
w studiach K. Ożoga, Duszpasterskie zabiegi biskupów krakowskich w późnym średniowieczu, 
„Rocznik Krakowski” 2005, t. 71, s. 41–54; idem, Pastor bonus – duszpasterskie zabiegi biskupa 
Zbigniewa Oleśnickiego w diecezji krakowskiej, [w:] Zbigniew Oleśnicki książę Kościoła i mąż 
stanu. Materiały z konferencji Sandomierz 20–21 maja 2005 r., red. F. Kiryk, Z. Noga, Kraków 
2006, s. 157–171.

43 Zob. też uwagi o nadaniach odpustowych w Przemyślu – J. Krochmal, F. Kiryk, Stosunki 
wyznaniowe, s. 181.

44 Zob. uwagi o kulcie Męki Pańskiej w kontekście kręgu nowej pobożności – T.M. Trajdos, 
Kult Męki Pańskiej, s. 108.

45 K. Ożóg, Kultura umysłowa w Krakowie w XIV wieku. Środowisko duchowieństwa świeck-
iego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, s. 21; Aneks I, nr 55, s. 145; idem, Święta 
Jadwiga wobec problemów chrystianizacyjnych w Europie u schyłku XIV wieku, [w:] Święta Jadwi-
ga królowa. Dziedzictwo i zadania na trzecie tysiąclecie, Kraków 2002, s. 61–62; idem, Duchowni 
i uczeni w otoczeniu św. Jadwigi, [w:] ibidem, s. 169, 176–178; idem, Jadwiga a społeczeństwo 
polskie u schyłku XIV w. Kontakty królowej z poddanymi, [w:] Śladami Świętej królowej Jadwigi 
i jej epoki, red. T. Graff, Kraków 2013, s. 41; A. Łosowska, Pennae investivi Praemisliae. No-
tariusze kancelarii kościelnych, pisarze sądów oraz urzędów świeckich w XV i na początku XVI 
wieku, Przemyśl 2011, s. 98, 100–101; A. Strzelecka, Maciej, s. 9; A. Szal, Maciej Janina, kol. 708;  
J. Kurtyka, Związki Przemyśla, s. 165–166; J. Krochmal, F. Kiryk, Stosunki wyznaniowe, s. 160, 
165; F. Kiryk, Życie kulturalne, s. 207; A. Weiss, Biskupi przemyscy, katalog nr 4, s. 33–34; 
 J. Fijałek, Studya do dziejów Uniwersytetu Krakowskiego i jego wydziału teologicznego w XV 
wieku, Kraków 1898, s. 85; zob. też uwagi dotyczące otoczenia dworskiego królowej Jadwigi –  
K. Stopka, Jadwiga a kultura Polska pod koniec XIV w., [w:] Śladami Świętej królowej Jadwigi, 
s. 57–58.

46 Zob. uwagi dotyczące recepcji prądów devotio moderna z Pragi do Polski w XIV w.  
M. Kwaśnicka, Czy duchowość św. Jadwigi może być aktualna dzisiaj?, [w:] Śladami Świętej 
królowej Jadwigi, s. 72–75.
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Indulgences connected wIth VeneratIng PaIntIngs and sculPtures In MedIeVal Poland 
– on the example of Synodical StatuteS iSSued by the biShop of przemyśl
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Summary

The article discusses one special act of granting indulgence by Maciej Janina, the ordinary of 
the Przemyśl diocese in 1415. The bishop granted a twenty-day indulgence to those faithful who 
would worship the image of Christ’s Passion. The Przemyśl ordinary recommended to parish priests 
displaying during the mass (except for the funeral mass) a painting depicting Christ’s Passion. That 
indulgence is really unique, as it was very rare in medieval Poland to include venerating a painting 
or a sculpture among the conditions to grant indulgence. 
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ROCZNIK PRZEMYSKI, t. 50: 2014
z. 3, HISTORIA

EWA GRIN-PISZCZEK (Przemyśl)

KACI W PRZEMYŚLU  
W DRUGIEJ POŁOWIE XVI I W XVII WIEKU 

Problem obecności kata w Przemyślu oraz jego funkcjonowanie w społecz-
ności i administracji miejskiej nie były zbyt szeroko omawiane w dotychczaso-
wych opracowaniach1. W swojej pracy o stosunkach gospodarczych Przemyśla 
Walerian Kramarz stwierdził, że w badanym przez niego okresie (pierwsza po-
łowa XVII wieku) miasto płaciło katu tygodniowo 6 groszy. Wymienił też jego 
obowiązki: czyszczenie miasta, łapanie psów i grzebanie trupów złoczyńców. 
Zdaniem Kramarza, żadne z miasteczek pomiędzy Przemyślem a Lwowem nie 
posiadało kata2. Podstawą tego twierdzenia była zapewne informacja zaczerpnię-
ta z tzw. katalogu Błażowskiego3, w którym autor podał  streszczenie listu rajców 
lwowskich z roku 1629, zawierające prośbę o wypożyczenie kata przemyskiego, 
gdyż ich egzekutor został uwięziony i nie powinien wyjść na wolność dla pew-
nych pericula4. 

W Dziejach Przemyśla Feliks Kiryk w rozdziale poświęconym władzom 
miejskim, w akapicie dotyczącym sług miejskich, powołuje się na wpisy znaj-
dujące się w pierwszych księgach ławniczych Przemyśla5. Pojawia się w nich 
oprawca Jakusz (wpis z 1426 r.), natomiast w 1445 r. wzmiankowany jest Szymko 

1 O funkcjonowaniu katów w zbiorowościach miejskich pisała H. Zaremska, Niegodne 
rzemiosło. Kat w społeczeństwie Polski XIV–XVI w., Warszawa 1986. A. Karpiński w artykule 
Kaci a problem oczyszczania miast koronnych w XVI–XVIII w., „Kwartalnik Historii Kultury 
Materialnej” (dalej: KHKM), R. LIII: 2005, nr 3–4, s. 351–359 przytacza tytuły prac doty-
czących m.in. cen i płac w miastach, gospodarki miejskiej i władz miejskich, marginesu spo-
łecznego i środowiska przestępczego, w których można znaleźć informacje na temat katów. 
W tym tomie KHKM zostały opublikowane także artykuły: D. Kaczor, Labor infamus – labor 
utilis. Funkcje kata w systemie utrzymywania czystości w wielkich miastach Prus Królewskich 
XVI–XVIII wieku, s. 361–376; J. Wijaczka, Miotła i miecz. Jak kaci i ich słudzy sprzątali ulice 
w Królewcu w końcu XVII i na początku XVIII wieku, s. 377–382.Omówienia artykułów pod-
noszących temat funkcjonowania kata w społecznościach miejskich dokonał M.M. Pacholec  
w artykule Kat jako członek społeczności miejskiej Rzeczypospolitej wieków XVI–XVIII, „Me-
ritum” 2009, t. 1, s. 21–46.

2 W. Kramarz, Stosunki gospodarcze w Przemyślu w I poł. XVII stulecia, Przemyśl 1926, s. 41.
3 Jest to katalog akt miejskich Przemyśla sporządzony przez Mieczysława Błażowskiego w la-

tach 1874–1877. Obecnie katalog przechowywany jest w aktach zespołu archiwalnego – Archiwum 
Państwowe w Przemyślu (dalej: APP), Akta miasta Przemyśla (dalej: AmP), sygn. 2338.

4 W. Kramarz, Stosunki gospodarcze..., s. 41–42.
5 F. Kiryk, Władze miejskie, [w:] Dzieje Przemyśla, t. II (1340–1772), cz. I – U schyłku średnio-

wiecza, s. 108. 
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alias oppraffcza6. Z kolei Jerzy Motylewicz w pracy Społeczeństwo Przemyśla 
w XVI i XVII wieku opisuje m.in. przypadki wykonywania egzekucji przez kata 
miejskiego oraz podkreśla atmosferę tajemniczości i wyizolowania tej postaci  
w społeczeństwie miejskim7.

Kat, zatrudniany przez radę miejską, był traktowany jako jeden ze sług 
miejskich, niezbędny w funkcjonowaniu miasta i zobowiązany do określonych 
czynności. Podstawą istnienia tej profesji i jej urzędowego charakteru było pra-
wo magdeburskie8 (Urząd jego na tym jest, aby egzekucyją czynił nad złoczyń-
cą wedle przewinienia rozmaitym karaniem i różną śmiercią9). Słudzy miejscy, 
a w tym także kat, byli zobowiązani do złożenia przysięgi przed radą miasta. 
W przemyskich aktach zachowała się przysięga kata z późniejszego okresu,  
a konkretnie z roku 1741: Przysięga sług miejskich i mistrza. Przysięgam Panu 
Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej jedynemu, iże panom rajcom miasta 
tego chcę być wiernym i posłusznym w służbie mojej, na którą jestem przyjęty, 
to wszystko pilnie sprawować i opatrować co mi od Panów rajców wskazano 
będzie, a jeśli bym jakich tajemnic miejskich dowiedział, tych żadnemu nie ob-
jawię, ale co bym rozumiał przynależyć ku pożytkowi miejskiemu, któremu się 
zawżdy staraniem moimi ile będę mógł przykłonić i chcę a tego nie przestanę 
czynić dla miłości nienawiści przyjaźni albo darów. Tak mi Panie Boże dopo-
magaj10.

Informacji, określających mechanizm funkcjonowania kata w Przemy-
ślu, dostarczają przede wszystkim rachunki miejskie11. Są one przechowywane  
w Archiwum Państwowym w Przemyślu w zespole Akta miasta Przemyśla12. 
Najpełniejsze zapisy pochodzą z drugiej połowy XVI wieku oraz z XVII stulecia, 
co wyznacza poniekąd granice chronologiczne niniejszego artykułu. Wzmianki  
z lat wcześniejszych (tj. z XV w. i pierwszej połowy XVI w.), chociaż stosun-
kowo liczne, określają jedynie fakt zapłaty katu wyznaczonej sumy, bez podania 
czynności, za jaką otrzymał on wynagrodzenie13. Natomiast w rachunkach z dru-

6 Ibidem.
7 J. Motylewicz, Społeczeństwo Przemyśla w XVI i XVII wieku, Rzeszów 2005, s. 121, 157–158. 

M. Kowalska-Cichy  wspomina o przypadkach torturowania przez katów niektórych kobiet oskar-
żonych o czary – M. Kowalska-Cichy, Magia i procesy o czary w XVII-wiecznych księgach kry-
minalnych miasta Przemyśla, „Przemyskie Zapiski Historyczne”, R. XVIII: 2010–2011 [2013],  
s. 15, 17, 19.

8 B. Groicki, Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej, 
Warszawa 1953, s. 57–58.

9 Tamże. 
10 APP, AmP, sygn. 280, s. 64. 
11 Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku dużych miast koronnych, gdzie podstawo-

wymi źródłami dotyczącymi kata są rachunki miejskie, por. A. Karpiński, Kaci a problemy oczysz-
czania miast koronnych…, s. 351.

12 APP, AmP, sygn. 297–427. 
13 APP, AmP, sygn. 299 (rachunki za rok 1509), s. 59–60; sygn. 300 (rachunki za lata  

1522–1524), s. 49, 65, 84, 98, 157, 160, 165, 167–172, 175, 194); sygn. 301 (rachunki za lata 
1514–1561), s. 77, 129, 132–133, 150, 310, 313, 317.
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giej połowy wieku XVI (podobnie w XVII w.) w większości wpisów pojawiał się 
krótki opis czynności, za które zapłacono katu. Wydatki na egzekutora miejskie-
go były umieszczane na końcu ksiąg rachunkowych (po wydatkach poniesionych 
przez miasto na utrzymanie sług miejskich i trębacza). Niekiedy zamieszczano je 
jako varia exposita.

Prowadzący rachunki szafarze14 używali wielu określeń profesji kata – zmie-
niały się one wraz z upływem czasu. Nazwy, które można odnotować, to: exe-
cutor, kat, mistrz, małodobry, carnifex, mistrz rzemiosła rycerskiego. Różnymi 
nazwami określano także pomocników katowskich – katowszczycy, hyclikowie, 
czeladnicy mistrza15. 

Zakres obowiązków, jakimi zajmowali się kaci, był bardzo szeroki. Obej-
mował on udział w torturowaniu podsądnych i wykonywanie wyroków śmierci, 
ale również czynności sanitarno-oczyszczające, leczenie poranionych i chorych 
więźniów oraz prowadzenie legalnego zamtuza (domu publicznego)16. W tym 
zjawisku możemy widzieć zbieżność czynności skalanych w sensie kulturowym 
(wykonywanie wyroków na przestępcach, ich torturowanie) z podejmowaniem 
prac związanych z rzeczywistym brudem (opróżnianie kloak, usuwanie padliny, 
wyłapywanie bezpańskich psów itp.)17.

Podobnie jak w większości miast, w Przemyślu osoba będąca katem pozo-
stawała anonimowa i była określana jedynie nazwą funkcji, jaką pełniła18. Na 
podstawie materiału źródłowego – rachunków miejskich, można stwierdzić je-
dynie, że w roku 1568 jako kat w Przemyślu pracował Bartłomiej19, w roku 1600 
miasto zatrudniło Stanisława z Sambora20, natomiast w roku 1662 katem był nie-
jaki Marcin21. 

14 Szafarze zajmujący się finansami miejskimi byli m.in. zobowiązani do starannego prowadze-
nia dokumentacji rachunkowej. W omawianym okresie funkcję szafarzy miasta pełnili m.in. Maciej 
Czechowicz (1557 r.), Jakub Wargocki (w latach 1557–1559), Eustachy Libusza i Fabian Lochman 
(w latach 1576–1577), Wojciech Witnikowicz (w latach 1587 i 1588) Wojciech Pielgrzym (przed 
1592 rokiem), Wojciech Sechinius (w 1626 roku), Stanisław Stryjewicz (w 1650 roku), Wojciech 
Tomkowicz (w latach 1651–1652) – E. Grin-Piszczek, Urzędnicy miasta Przemyśla w XIV–XVIII 
wieku, Toruń 2012, s. 80–81, 89, 98, 110, 115.

15 Inne określenia kata i jego pomocników wymienia M.M. Pacholec,  Kat jako członek społecz-
ności miejskiej…, s. 23–25.

16 A. Karpiński, Kaci a problem oczyszczania miast koronnych…, s. 352; tenże, Prostytucja  
w miastach polskich w XVI i XVII wieku, KHKM, R. XXXVI: 1988, nr 2, s. 277–304.

17 D. Kaczor, Labor infamus – labor utilis…, s. 361.
18 A. Karpiński, Kaci a problem oczyszczania miast koronnych…, s. 352. Natomiast dobrze znane 

są personalia osób otrzymujących funkcję katowską w Lubaniu. Były to głównie rodziny np. Greu-
lich, Kühnów, a także Lorenz Strassburger (znany jest nawet jego portret ze zbiorów Städtische Sam-
mlungen Kultur Historisches Museum Gőrlitz), D. Wojtucki, Rzemiosło katowskie w Lubaniu od II 
połowy XVI do końca XVIII wieku, „Rocznik Jeleniogórski”, 2005, t. XXXVII, s. 147–156.

19 APP, AmP, sygn. 312, s. 63–64.
20 APP, AmP, sygn. 332, s. 155.
21 APP, AmP, sygn. 381, s. 20. Prowadzący rachunki miejskie napisał: „oddałem myta execu-

torowi Marcinowi”. 
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Kat przemyski w drugiej połowie XVI w. i trzech pierwszych dekadach wie-
ku XVII otrzymywał tygodniowe myto w wysokości 6 groszy22, a w latach póź-
niejszych jego tygodniowa wypłata wynosiła 10 groszy23. 

Dla porównania warto przytoczyć sumy, jakie otrzymywali słudzy miejscy 
oraz trębacz,  dostający, podobnie jak kaci, stałą tygodniową wypłatę. W 1560 
roku słudzy miejscy otrzymywali tygodniowo 1 złoty i 12 groszy (nie wiadomo 
jednak, ilu ich było), natomiast w roku 1600 ich tygodniowe zarobki wynosiły 
już ponad 2 złote (liczba sług ponownie jest nieznana)24. Z kolei w roku 1684 jed-
nemu słudze miasto wypłacało tygodniowo 1 złoty i 10 groszy25. W tych samych 
latach, tj. 1560, 1600 i 1684, trębacz miejski zarabiał tygodniowo odpowiednio: 
14 groszy, 20 groszy, 2 złote26. 

W innych miastach stałe zarobki miejskich katów kształtowały się następu-
jąco: we Lwowie kwartalne wynagrodzenie egzekutorów wzrosło od 60 groszy 
w latach 1610–1630 do 90 groszy w 1663 r. i 120 groszy w latach 1670–169027. 
Z kolei w Warszawie w latach 1579–1592 zarabiali oni tygodniowo po 10 gro-
szy, 1621–1925 – 30 groszy, 1628–1654 – 40 groszy, 1655–1665 – 60 groszy, 
1666–1700 – 90 groszy28. 

Kat za „chędożenie miasta” w Przemyślu w drugiej połowie XVI wieku otrzy-
mywał od 12 do 26 groszy. Czyszczenie miasta polegało m.in. na wyłapywaniu bez-
pańskich psów i usuwaniu padłych zwierząt. W roku 1583 zapłacono katu za oczysz-
czenie miasta z padłych psów29, a  w roku 1590 szafarz miejski zapisał w rachunkach: 
katowi od czyszczenia od psów dałem 12 groszy30, w roku 1604 – od trzech psów 
postrzelonych na ulicy dałem 6 gr31. Natomiast w roku 1673 pojawił się zapis: z roz-
kazania p. burmistrza, gdy koń zdechł u pana Krasoty chłopski i wyrzucony był przed 
p. Zairskiego dałem executorowi, co go za miasto wywiózł. Kat otrzymał wówczas 
zapłatę w wysokości 1 złotego i 6groszy32. 

W zakres obowiązków kata wchodziło także usuwanie nieczystości, opróż-
nianie kloak oraz oczyszczanie więzienia miejskiego. Kat otrzymywał wynagro-
dzenie za wyczyszczenie locis secretoribus (…) za kratą, na strychu, pod komin-

22 APP, AmP, sygn. 302, s. 103–105 (1556 r.); sygn. 303, s. 319 (1565 r.); sygn. 306, s. 77 (1560 r.); 
sygn. 312, s. 63–64 (1568 r.); sygn. 317, s. 118–119 (1576 r.); sygn. 1220, s. 13–14 (1586 r.); sygn. 
326, s. 165 (1590 r.); sygn. 328, s. 189 (1598 r.); sygn. 332, s. 46 (1600 r.); sygn. 333, s. 109 (1602 r.);  
sygn. 335, s. 112 (1609 r.); sygn. 339, s. 114 (1615 r.); sygn. 342, s. 69 (1618 r.); sygn. 344,  
s. 114–116 (1619 r.).

23 APP, AmP, sygn. 355, s. 47 (1634 r.); sygn. 364, s. 17 (1647 r.); sygn. 365, s. 68 (1649 r.); 
sygn. 378, s. 19 (1659 r.); sygn. 329, s. 29 (1677 r.); sygn. 1221, s. 4 (lata 70-te XVII w.).

24 APP, AmP, sygn. 306, s. 11; sygn. 332, s. 45.
25 APP, AmP, sygn. 397, s. 32–34.
26 APP, AmP, sygn. 306, s. 13–14; sygn. 332, s. 40–41; sygn. 397, s. 35–36.
27 A. Karpiński, Kaci a problem oczyszczania…, s. 353.
28 Ibidem. 
29 APP, AmP, sygn. 321, s. 72.
30 APP, AmP, sygn. 326, s. 165.
31 APP, AmP, sygn. 334, s. 109.
32 APP, AmP, sygn. 390, s. 20.
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kiem (1579 rok)33, od wyczyszczenia transitu od ratusza za rozkazaniem panów 
od 20 beczek od każdej po 5 gr (1598 rok)34, w roku 1600 od ćwiczenia transitu 
z ratusza [3 zł i 30 gr] i od czyszczenia miasta z wynoszeniem [24 gr]35. W roku 
1602 szafarz miejski zapisał: mistrzowi na robotę, co wychędożył transit za kratą 
dałem 15 gr36, w roku 1609 od chędożenia zakracia – 8 gr37, w roku 1615 dałem 
małodobremu od wychędożenia kraty38.  W roku 1619 kat otrzymał wynagrodze-
nie od chędożenia kratki – 18 gr39. 

Znaczne dochody przynosiło katu torturowanie podsądnych i wykonywanie 
egzekucji. Z zachowanych zapisów wynika, że związane z tym wydatki prze-
znaczane były przede wszystkim na świece40. W roku 1565 szafarz dał tortori 
ad fumes et candelas ad tortionem Matthia et Jacobum braseatores41, natomiast  
w 1576 roku – tortori na swicze do męczenia Walya – 2 gr i tortori ad candellas42. 
W 1600 roku zapłacono 2 grosze temuż na świece, gdy pastucha męczył43. 

W roku 1556 małodobry otrzymał zapłatę za decollationem Krzechta44.  

W roku 1565 za ścięcie Wojciecha Dworniczka, zabójcy Kosowskiej, otrzymał 
1 złoty45, natomiast w roku 1576 za suspensionem Iwanko et Przyłapki – 24 gr46. 
Także w tym roku (1576) szafarz przeznaczył tortori a suspendio […] mulieris – 
12 gr47. W 1600 roku kat tracił złodzieja, który był pokradł… (zapłacono mu za 
wówczas 5 groszy) oraz ścinał pastucha ze dworca, który wieprze kradł i ludzi 
odzirał (otrzymał za to 12 groszy)48. Gdy ścinał Simona Strzelca,[który] p. staro-
sty konia był ukradł49 otrzymał również tę kwotę. 

 W roku 1645, kiedy do miejskiego więzienia trafili złoczyńcy krasnopolscy, 
miasto wynajęło dodatkowo drugiego mistrza oraz czeladnika kata. Z rozkazania 

33 APP, AmP, sygn. 320, s. 131.
34 APP, AmP, sygn. 328, s. 189.
35 APP, AmP, sygn. 332, s. 155.
36 APP, AmP, sygn. 333, s. 109.
37 APP, AmP, sygn. 335, s. 112.
38 APP, AmP, sygn. 339, s. 114.
39 APP, AmP, sygn. 344, s. 114.
40 Tortury w omawianym okresie w ogromnej większości ograniczały się do tzw. ciągnie-

nia (czyli rozciągania powrozami ciała, powodującego wyłamywanie ramion w stawach barku)  
i, o wiele rzadziej, przypalania boków ogniem (np. świecami) – M. Kamler, Rola tortur w polskim 
sądownictwie miejskim drugiej połowy XVI i pierwszej połowy XVII wieku, „Kwartalnik Historycz-
ny”, R. 95: 1988, nr 3, s. 108. W przemyskich aktach spraw karnych z XVII w. zachowały się także 
zeznania torturowanych – „ciągnionych” oskarżonych, zob. APP, AmP, sygn. 79, s. 65, 77–79.

41 APP, AmP, sygn. 303, s. 319.
42 APP, AmP, sygn. 317, s. 135.
43 APP, AmP, sygn. 332, s. 46.
44 APP, AmP, sygn. 302, s. 131.
45 APP, AmP, sygn. 303, s. 307.
46 APP, AmP, sygn. 317, s. 118.
47 APP, AmP, sygn. 317, s. 135.
48 APP, AmP, sygn. 332, s. 155.
49 APP, AmP, sygn. 332, s. 155. Lwowski kat otrzymywał w latach 1624–1635: za chłostanie 

przestępców – 6 groszy, za ich torturowanie – 15–24 groszy oraz za ścinanie zbrodniarzy – od 8 do 
15 groszy – A. Karpiński, Kaci a problemy oczyszczania..., s. 353.
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burmistrza najęto także oskarżyciela Jana Bańbę, któremu zafundowano garniec 
miodu i kwaterkę wódki. Poza tym, mistrzowi dano trzy garnce piwa. Okazuje 
się, że jeden z oskarżonych pozostał w więzieniu, gdzie był opatrywany na rzecz 
miasta50. Szafarz w tym samym roku zapłacił żołdakom trzem, którzy na ratuszu 
pilnowali więźniów. Następnie kat za wykonanie tortur otrzymał 2 złote i gorzał-
kę51. Także w 1645 roku na tortury trafił z niewiadomych przyczyn mistrzowy 
czeladnik to jest hycel, a kolejnym wydatkiem były pieniądze przeznaczone na 
świece do jego torturowania (1 złoty i 10 groszy)52.

W 1683 roku w rachunkach pojawia się wzmianka: kiedy syna Jakubowego 
pochwycili dałem mistrzowi od tortor –1 zł, na swice mistrzowi, kiedy go tracił 
mistrz dałem mu – 2 zł53.

Ponadto miasto płaciło za sprzęt na egzekucje, do którego zaliczano m.in. 
drabiny i szubienicę. W 1558 roku wystawienie szubienicy kosztowało mia-
sto 12 groszy54. W roku 1583 szafarz miejski opisał wydatki na szubienice 
nowe tak wiele kosztują, które się w tym roku stawiły, zaliczając do nich m.in. 
wydatki na drzewo dębowe, zapłatę osoby kopiącej doły oraz wynagrodze-
nie cieśli i furmana. Całkowity koszt wystawienia szubienic wyniósł wówczas  
4 złote i 28 groszy55. W 1600 roku zapłacono 5 groszy katowszczykom, którzy nosili 
drabinę56, a cztery lata później dano 4 groszy za drabinę mistrzowi dla złoczyń-
ców57.

Miejscem odbywania kar (konkretnie spalenia na stosie) był podprzemyski 
kamieniołom Krzemieniec58.  Miejscem straceń była też Winna Góra. Świadczy  
o tym zapis z 4 sierpnia 1609 roku: od noszenia drabiny na Winną Górę, gdy 
tracono Błonarczyka – 8 gr59. W 1619 roku małodobry otrzymał zapłatę za zako-
panie ciał osób powieszonych na szubienicy60.

50 APP, AmP, sygn. 390, s. 35.
51 APP, AmP, sygn. 390, s. 20.
52 APP, AmP, sygn. 362, s. 35.
53 APP, AmP, sygn.396, s. 40.
54 APP, AmP, sygn. 303, s. 307.
55 APP, AmP, sygn. 321, s. 105. 
56 APP, AmP, sygn. 332, s. 155.
57 APP, AmP, sygn. 334, s. 53. Por. także K. Grenda, M. Paternoga, D. Wojtucki, Średniowiecz-

na szubienica w Lubaniu w świetle badań archeologicznych w 2003 roku, „Śląskie Sprawozdania 
Archeologiczne”, t. 46: 2004, s. 181–199. 

58 J. Motylewicz przytacza zapis z akt radzieckich Przemyśla, gdzie Mateusz kołodziej prze-
powiada Szymonowej – kotlarce, że doczeka się tego, że prędko będą ją palić na Krzemieńcu,  
J. Motylewicz, Społeczeństwo Przemyśla…, s. 154.

59 APP, AmP, sygn. 335, s. 112. Prawdopodobnie chodziło o mieszkańca przemyskiego przed-
mieścia Błonie. Charakter honorowy miało wykonanie wyroku – ścięcie mieczem lub toporem  
w obrębie murów miejskich, natomiast hańbiąca była kara śmierci przez powieszenie poza grani-
cami miasta. W przypadku Przemyśla takim miejscem mogła być Winna Góra. Por. H. Zaremska, 
Miejsca kaźni w Krakowie XIV-XVI wieku, KHKM, R. XL: 1992, nr 3, s. 307; R. Gaziński, Urząd 
Kata w Gorzowie w II połowie XVII i XVIII wieku, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archi-
walny”, 2002, nr 9, przypis nr 10.

60 APP, AmP, sygn. 321, s. 72.
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Na marginesie warto zaznaczyć, że dzieciobójstwo było też surowo kara-
ne. W 1556 roku skazano kobietę, która puerum suum in cloacam ponerat61,  
a w roku 1637 szafarz Mikołaj Koskowicz zapłacił (prawdopodobnie katowi lub 
jego pomocnikom) 12 groszy od kopania dołu na niewiastę, którą mieli tracić  
i co dziecię schował [a] pod Bożą Męką62.

Oprócz wynagrodzenia za wykonane prace rada miasta Przemyśla łożyła 
także na utrzymanie kata. Pomieszczenie zajmowane przez mistrza w drugiej po-
łowie XVI wieku znajdowało się w furcie zamkowej – w 1558 r. miasto zapłaciło 
zdunowi za lepienie pieca katowego na furtce63. W 1637 roku miasto poniosło 
wydatki na budowę domu małodobrego.  Wśród nich  znajdowało się wynagro-
dzenie murarza, garncarza, cieśli i kowala oraz wydatki na materiały na budowę 
domu (glina, paliki na powałę, drewno dębowe)64. Nie wiadomo jednak, gdzie 
dokładnie budynek ten był zlokalizowany. Z kolei w 1664 roku rajcy zafundowali 
katu buty, za które zapłacono 3 złote65. 

W 1684 roku mistrz ciężko zachorował i zmarł. Wówczas za rozkazaniem 
Marcina Umińskiego, pełniącego urząd burmistrza, szafarz dał na mszę ojcom 
bonifratrom, a także zapłacił od wykopania grobu chłopom i osobom, które niosły 
ciało zmarłego do kościoła. Ponadto dał datek wdowie66. 

W przypadku, gdy zabrakło w mieście egzekutora, rajcy byli zmuszeni spro-
wadzać go z innego miasta, co skrzętnie odnotowywano w rachunkach miejskich. 
Miasto wielokrotnie przyjmowało nowych katów lub jedynie zatrudniało ich do 
wykonania określonego zadania67 w latach 1556, 1565, 1600, 1602, 1615. Łą-
czyło się to, oczywiście, z dodatkowymi kosztami. W roku 1600 miasto przyjęło 
nowego kata Stanisława z Sambora68. Na początku 1645 roku mieszczanie przez 
trzy tygodnie nie mieli swojego kata, a w tym czasie pojmano złoczyńców i na 
zamek ich oddano69. Tam zadecydowano, aby przestępców oddać miastu. Bur-
mistrz Jan Karpic był zmuszony więc posłać po kata do Jarosławia. Dodatko-

61 APP, AmP, sygn. 302, s. 132.
62 APP, AmP, sygn. 357, s. 113.
63 J. Motylewicz, Społeczeństwo Przemyśla…, s. 157. APP, AmP, sygn. 303, s. 77. Kaci otrzy-

mywali od miast stałe mieszkania, mieszczące się zazwyczaj w pobliżu murów miejskich i forty-
fikacji. W Poznaniu kat zamieszkiwał  tzw. Basztę Katowską, znajdującą się w wykuszu murów 
miejskich – J. Wiesiołowski, Baszta katowska I jej lokatorzy, „Kronika miasta Poznania” 1996, 
nr 1, s. 163–169. W Krakowie kaci mieszkali albo w Wieży Katowskiej, znajdującej się u wylotu 
ulicy św. Marka (Rogackiej), albo w Baszcie Ceklarzy, mieszczącej się u wylotu ulicy Psiej –  
H. Zaremska, Niegodne rzemiosło..., s. 127.

64 APP, AmP, sygn. 357, s. 113.
65 APP, AmP, sygn. 386, s. 26.
66 APP, AmP, sygn. 397, s. 49.
67 Podobnie sytuacja przedstawiała się np. w Wojniczu, którego władze zlecały wykonanie 

usług katowi z Biecza, por. J. Szymański, Biecki kat w Wojniczu, [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza. 
Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, pod red.  
J. Chorobaczyńskiego, A. Jureczki i M. Śliwy, Kraków 1993, s. 179–183.

68 APP, AmP, sygn. 332, s. 155.
69 APP, AmP, sygn. 362, s. 59.
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wo miasto musiało łożyć na wyżywienie kata oraz furmana, który go przywiózł.  
Z początkiem nowego miesiąca – lutego, przyjęto w mieście nowego mistrza70. 

W roku 1684, kiedy zmarł mistrz, zaistniała potrzeba zatrudnienia kolejnego 
kata.  Pochodził on z Sambora, dokąd powrócił w sobotę 9 września, natomiast 
już w poniedziałek przyszedł do Przemyśla na wódkę71. 

Miasto zatrudniało również dwóch lub trzech pomocników kata. Pobierali 
oni tzw. obyczajne, płacone przeważnie po 1 lub 2 grosze tygodniowo72.

W „Porządku sądów i  spraw miejskich prawa majdeburskiego...” Groicki 
nakazuje otaczać kata szacunkiem:  (Albowiem co czyni, wszytko za skazaniem 
sprawiedliwości, nie za żądzami swemi czyni, i owszem, wedle Pawła ś. jest słu-
gą boży, sługą sprawiedliwości i urząd jego jest barzo potrzebny73), mimo tego 
że urząd jego zda się być lekki, sprosny, okrutny, a krwawy74. Fach katowski był 
uważany za nieczysty i haniebny, jednak osoba wykonująca to rzemiosło była 
niezbędna w funkcjonowaniu XVI–XVII-wiecznego miasta75. Świadczą o tym 
chociażby stałe wydatki, jakie miasto ponosiło na rzecz kata – była to nie tylko 
zapłata za wypełnianie posług, ale i kwoty przeznaczane na zapewnienie mało-
dobremu wiktu i opierunku (m.in. na budowę domu, pogrzeb)  oraz fakt wypoży-
czania mistrza przez miasta w razie potrzeby. 

   
Poniżej zostały zamieszczone fragmenty ksiąg rachunkowych znajdujących 

się w zespole „Akta miasta Przemyśla”, dotyczące wynagrodzeń kata miejskie-
go w latach 1600, 1602, 1608–1609, 1645, 1684. Zachowano zasady instrukcji 
wydawniczej dla źródeł historycznych od XVI do XIX wieku76, modernizując 
jedynie pisownię i interpunkcję. 

70 APP, AmP, sygn. 362, s. 59.
71 Wynika więc z tego, że Przemyśl „wypożyczał” kata z Sambora i Jarosławia. Zatem miasta  

w pobliżu Przemyśla miały także swoich egzekutorów sprawiedliwości, co kłóci się z twierdzeniem 
W. Kramarza (por. pierwszy akapit niniejszego tekstu).

72  APP, AmP, sygn. 328 (1598 r.), s. 189; sygn. 332 (1600 r.), s. 155; sygn. 333 (1602 r.), s. 109; 
sygn. 334 (1604 r.), s. 109; sygn. 335 (1609 r.), s. 112.

73 B. Groicki, Porządek sądów i spraw miejskich..., s. 57.
74  Tamże. 
75 Brak kata w mieście stawał się istotnym problemem, szczególnie w okresie wojen i niepoko-

jów. W 1734 roku sąd kapturowy przemyski podjął uchwałę, aby miasto Przemyśl, które mistrza 
publicznego tj. kata przez ten wszystek czas zamieszania domowego, gdzie się najwięcej występ-
nych znajduje ludzi, nie ma i nie konserwuje, przez co im administratione iustitiae wielka się dzieje 
retardacja, o co skargi różne do sądu niniejszego kapturowego pozachodzili, tedy sąd kapturowy 
chcąc to mieć miasto jako stołeczne w najdoskonalszym porządku nakazuje, aby pp. mieszcza-
nie przemyscy o mistrza jako najprędzej postarali się i onego konserwowali… –  Akta Grodzkie 
i Ziemskie z archiwum t.z. bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacji 
hrabiego Al. Stadnickiego, t. 23: Lauda sejmikowe wiszneńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie: 
1731–1772, Lwów 1928, nr 39, Przemyśl, 9 X 1734.

76 Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, 
Wrocław 1953.
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Aneks
Dochody kata miejskiego w Przemyślu  

w latach 1600, 1602, 1608–1609, 1645, 1684

Oryg.: Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta miasta Przemyśla, sygn. 332, Ordinaria de-
scripto omnium proventuum reipubl [icae] civitatis Premisliensis, tam perceptorum, quam etiam 
expositorum [Wykaz zwyczajny wszytkich dochodów rzeczypospolitej miejskiej Przemyśla] 1600

[s. 155]
carnifex

flr gro
Sabbato die 1 januarii 6
Temuż od chlostania dwu rzemyczkow 12
Sabbato die 8 januarii 6
Die 12 januarii tracił złodzieia który był pokradl 
katowszczykom ktorzy nosili drabinę 5

katowszczykom trzem obyczaj 3
Sabbato die 15 januarii 6
Sabbato die 22 januarii 6
temuż na świecze, gdy pastucha męczył 2
Sabbato die 5 februarii 3
trzem katowszczykom obyczaj 6
Sabbato die 12 februarii 6
od czyszczenia miasta 24
katowi Stanisławowi Sambora, którego panowie przyjęli 
temuż obyczaj 3

Sabbato die 19 februarii 6
Sabbato die 26 februarii 6
die 28 februarii śczcinał pastucha ze dworca, który wieprze kradał i ludzi odzi-
rał temuż 12

od mieczowania miecza 12
Sabbato die 4 marcii 6
Katowszczykowi obyczaj 1
Sabbato die 11 marcii
Temuż od wyczyszczenia transitu z ratusza 3 3
temuż gdy ścinał Simona Strzelca p. starosty konia był okradł 12
Sabbato die 18 Marcii
Sabbato die 25 Marcii
Sabbato die 1 Aprilis 6
Summa lateris 8 22

[s. 156]
Sabbato die 8 aprilis
Sabbato die 15 aprilis
Sabbato die 22 aprilis 6
Sabbato die 29 aprilis 6
Sabbato die 6 maii 6
Sabbato die 13 maii 6
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Sabbato die 20 maii 6
Sabbato die 27 maii 6
Temuż od czyszczenia miasta 24
Temuż co wynosił z miasta 8
Sabbato die 3 junii
Sabbato die 10 junii
Sabbato die 17 junii
Sabbato die 24 junii
Sabbato die 1 julii
Sabbato die 8 julii
W jarmark dwiema katowszikom obyczaj 4
Sabbato die 15 julii
Sabbato die 22 julii
Sabbato die 29 julii
Temuż od czyszczenia miasta z wynoszeniem 24
Sabbato die 5 augusti 6
Sabbato die 12 augusti
Sabbato die 19 augusti
Katowszikowi obyczaj 2
Sabbato die 26 augusti
Sabbato die 26 augusti
Sabbato die 9 septembris 6
Sabbato die 16 septembris 6
Sabbato die 23 septembris 6
Summa lateris 7 2

[s. 157]
Sabbato die 30 septembris 6
Sabbato die 7 octobris 6
Sabbato die 14 octobris 6
Sabbato die 21 octobris 6
Sabbato die 28 octobris 6
Sabbato die 4 novembris 6
Sabbato die 11 novembris 6
Temuż od czyszczenia miasta 24
Sabbato die 13 novembris 6
Sabbato die 25 novembris 6
Sabbato die 2 decembris 6
Sabbato die 9 decembris 6
Sabbato die 16 decembris 6
Sabbato die 23 decembris 6
Sabbato die 30 decembris 6
Summa lateris 3 6
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Oryg.: Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta miasta Przemyśla, sygn. 333, [Rejestr docho-
dów miasta Przemyśla] 1602

[s.109]
carnifex

Flo gro
Die 5 januarii dałem mistrzowi 6
Die 12 januarii dałem mistrzowi 6
Die 19 januarii dałem mistrzowi 6
Die 26 januarii dałem mistrzowi 6
Die 2 februarii dałem mistrzowi 6
Die 9 februarii dałem mistrzowi 6
Die 16 februarii dałem mistrzowi 6
Die 23 februarii dałem mistrzowi 6
Die 2 martii dałem mistrzowi 6
Die 9 martii dałem mistrzowi 6
Die 23 martii dałem mistrzowi 6
Die 30 martii dałem mistrzowi 6
Eodem die mistrzowi na robotę co wychędożył transit za kratą dałem 15
Eodem die temuż na świece dałem 2
Die 31 martii mistrzowi po wychędożeniu kaźni z rozkazania pana Wargockie-
go na ten czas Burmistrza 15

Die 6 aprilis mistrzowi dałem 6
Die 13 aprilis mistrzowi dałem 6
Die 20 aprilis mistrzowi dałem 6
Die 21 aprilis mistrzowi dałem 6
Die 4 may  mistrzowi dałem 6
Die 11 may  mistrzowi dałem 6
Eodem die hyclikowi obyczajnego 2
Die 14 may mistrzowi od wychędożenia miasta dałem 1 6
Die 18 may  mistrzowi dałem 6
Summa lateris 6 10

[s. 110]
Die 25 may  mistrzowi dałem 6
Eodem die hyclikowi obyczajnego dałem 2
Die 1 junii mistrzowi dałem 6
Die 8 junii mistrzowi dałem 6
Die 13 junii mistrzowi dałem 6
Die 22 junii mistrzowi dałem 6
Die 28 junii mistrzowi dałem 6
Die 29 junii mistrzowi  od czyszczenia miasta dałem 1 6
Die 16 augusti die mistrzowi nowotnemu dałem 6
Eodem die dwiema hyclikowi obyczajnego dałem 4
Die 24 augustii mistrzowi dałem 6
Die 31 augustii mistrzowi dałem 6
Die 1 septembris mistrzowi dałem 6
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Oryg.: Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta miasta Przemyśla, sygn. 334, Descriptio omnium 
proventuum civitatis ad reipubl[icam] Premisliensem pertinentium, tum et expensarum eorundem 
[Wykaz wszystkich dochodów należących do rzeczypospolitej przemyskiej oraz jej wydatków], 1608

[s. 109]
Myto tego tygodniowe carnifici

Die 5 januarii myto jemu należące 6
Die 12 januarii 6
Die 19 januarii 6
Die 26 januarii 6
Die 1 februarii 6
Die 9 februarii 6
Die 16 februarii 6
Die 26 februarii 6
Die 23 februarii 6
Die 1 martii 6
Die 8 martii 6
Die 15 martii 6
Od wychędożenia zakracia 6
Die 22 martii 24
Die 29 martii 6
Die 5 aprilis dwoje myto 12
Die 19 aprilis 6
Latus 4 6

[s. 110]
Die 3 may 6
Die 10 may 6
Die 22 may od chędożenia miasta i na furmana 6
Die 17 may 6
Die 24 may 6
Die ultima may 6
Die 1 juny 6
Die 14 juny 6
Die 21 juny 6
Die 28 juny 6
Die 5 july 6
Die 12 july 6
Die 19 july 6
Die 28 july obyczaj nowotnemu mistrzowi 6
Die 21 july myto 6
Die 2 augusti 6
Die 9 augusti 6
Die 16 augusti 6
Die 23 augusti 6
Latus 4 24
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[s. 111]
Die 30 augusti 6
Die 6 septembris 6
Die 13 septembris 6
Die 20 septembris 6
Die 21 septembris 6
Die 4 octobris 6
Die eodem od trzech psów postrzelonych na ulicy dałem samej 6
Die 11 octobris 6
Die 18 octobris 6
Die 19 octobris obyczaj hyclowi 2
Die 25 octobris 6
Die 1 novembris 6
Die 8 novembris 6
Die 11 novembris od chędożenia miasta y i na furmana 6
Eodem die dwom hyclom obyczaj 4 6
Die 15 novembris 6
Die 21 novembris 6
Die 29 novembris 6
Latus 4 12

[s. 112]
Die 6 decembris 6
Die 3 decembris 6
Die 5 decembris od chędożenia miasta i na furmana 6
Die 20 decembris 6
Die 24 decembris Vigilia Bożego Narodz[enia] 6

Oryg.: Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta miasta Przemyśla, sygn. 335, Descriptio omnium 
proventuum civitatis ad reipubl[icam] Premisliensem pertinentium, tum et expensarum eorundem 
[Wykaz wszystkich dochodów należących do rzeczypospolitej przemyskiej oraz jej wydatków], 1609

[s. 112]
carnifex

Die 3 januarii myto jemu tygodniowe 6
Die 10 januarii 6
Die 17 januarii 6
Die 24 januarii 6
Die ultima januarii 6
Die 1 februarii 6
Die 14 februarii 6
Die 21 februarii 6
Die 1 martii 6
Die 14 martii 6
Eodem die obyczaj hyclikowi 2
Die 21 martii myto 6
Die 28 martii 6
Od chędożenia miasta i na furmana 6
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Die 4 aprilis 6
Die 11 aprilis 6
Die 18 aprilis 6
Die 2 may 6
Die 9 may 6
Die 12 may od chędożenia miasta i na furmana 1 6
Latus 3 6

[s. 113]
Die 16 may myto 6
Die 26 may myto 6
Die 25  may od chędożenia miasta i na furmana 6
Die 30 may myto 6
Die 6 juny 6
Die 13 juny 6
Die 20 juny 6
Die 21 juny 6
Die 4 july 6
Die 11 july 6
Die 18 july 6
Die 25 July 6
Die 1 augusti 6
Eodem die obyczaj hyclikowi 2
Die 3 augusti na świcze na Questie na świcze Błona[czyka] 3
Die 4 augusti od noszenia drabiny na Winną Górę gdy tracono Błonarczyka 8
Die 8 augusti myto 6
Die 11 augusti od chędożenia z zakracia 11
Die 15 augusti myto 6
Die 22 augusti 6
Die 24 augusti obyczaj hyclikowi 2

[s. 114]
Die 25 augusti obyczaj dwom hyclom 4
Die 29 augusti myto 6
Die 31 augusti od chędożenia miasta i na furmana 1 6
Die 5 septembris myto 6
Die 12 septembris 6
Die 19 septembris 6
Die 26 septembris 6
Die 3 octobris 6
Die 10 octobris 6
Die 17 octobris 6
Die 24 octobris 6
Eodem die obyczaj hyclikowi 2
Die 21 octobris myto 6
Die 6 novembris od chędożenia zakracia 8
Die 1 novembris 6
Die 14 novembris 6
Die 21 novembris 6
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Die 28 novembris 6
Die 5 decembris 6
Die 12 decembris 6
Die 19 decembris 6
Die 24 decembris w Wigilię Nativitat [is] Ch [risti] 6
Die ultima decembris 6

Oryg.: Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta miasta Przemyśla, sygn. 362 Descriptio omnium 
proventuum civilium ad rempublicam Praemisliensem pertinentium per me Joannem Ważyński civem Pra-
emisliensem et protunc dispensatorem facia Anno Domini 1645, [Wykaz wszystkich dochodów miejskich 
należących do Rzeczypospolitej przemyskiej spisany przez szafarza Jana Ważyńskiego w 1645 roku] 1645

[s. 59]
zapłata mało co dobremu

którego miasto nie miało przez niedziel trzy, w tych czasiech pojmali złoczyń-
ców, którzy Pana zabili i na zamek ich oddano kędy zamku rozkazali panu Bur-
mistrzowi Karpicowi, aby posłał do Jarosławia po mistrza, któremu mistrzowi 
p. Karpic burmistrz na ten czas będąc dał zł 5, które mi nie chciał kontentować 

5

na strawę temu mistrzowi przez pięć dni groszy 25
furmanowi co go woził do Jarosławia zło[tych] dwa 2 20
Przyjęto prima february mistrza, któremu po grosy dziesiąci kazano dawać tedy 
i die quinta February usq[ue] ad trigesimam prima decembris co czyni niedziel 
czterdzieści i siedm facit zło[tych]: piętnaście

15 20

Od chędożenia miasta po pół grzywny po dwa razy 1 18

[s. 20]
Percepta za utrzymania burmistrzostwa Pana Stużyckiego

3tia febr[uarii] tegoż dnia gdy złoczyńcą prowadzono ad iustitiam kupiłem exe-
kutorowii drabinę za którą dałem 24
16ta Febr[uarii] z rozkazania pana burmistrza gdy koń zdechł u pana Krasoty chłopski 
i wyrzucony był przed pana Zanirskiego dałem executorowi co go za miasto wywiózł 1 6

[s. 27]
Expensa za utrzymania czterech niedziel P. Czernka

Die 27 aprilis
z rozkazania p. Burmistrza dałem executorowi gdy więźniów na tortury brał 2
temuż executorowi na świce dałem 1
znowu świc na ratusz dałem za 1
temuż executorowi gdy się zatrzymano z torturami aż na do dnia kupiłem gorzałki za 10
Die 2da may z rozkazania P. Burmistrza dałem na chleb warcie którzy więź-
niów pilnowali 6

 [s. 35] 
Expensa za utrzymania Burmistrzostwa P. Stużyckiego

17 septembris
gdy zaś wsadzono do więzienia złoczyńców niejakiego krasnopolskiego drugie-
go mistrza, trzeciego czeladnika mistrzowego z rozkazania tegoż p. burmistrza 
nająłem instygatora i delatora przeciwko tym więźniom nająłem tedy Jana Bańbę 
dałem na garniec miodu 

20
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temu delatorowi wódki kwaterkę za którą 8
Instigatorowi wtedy ze sprawie z rozkazania P. Burmistrza dałem na garniec miodu 20
gdy więźnia krasnopolskiego brano na tortury kupiłem mistrzowi świec za 1 10
temuż mistrzowi kupiłem piwa garcy dwa za które 12
27 septembris
zabrano na tortury mistrzowego czeladnika to jest hycla dałem mistrzowi na świece 1 10
temuż mistrzowi kupiłem garniec piwa za który 6
gdy zaś tego więźnia prowadzono na exekucyję kupiłem mistrzowi drabinę za 
którą dałem – 20

gdy zaś pozostał w więzieniu jeden złoczyńca krasnopolski z rozkazania  
p. Burmistrza opatrywałem go wictem począwszy ad 12ma septembris na każ-
dy dzień po groszy sześć dawałem co czyni

8 12

Oryg.: Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta miasta Przemyśla, sygn. 397, Descriptio 
omnium proventuum civilium ad reipubl[icam] Premisliensem pertinentium, tum et expensarum 
eorundem [Wykaz wszystkich dochodów należących do rzeczypospolitej miejskiej Przemyśla oraz 
jej wydatków], 1684

[s. 44]
Myto tego tygodniowe carnifici

Die 4ta januarii myto temuż należące dałem 10
Die 15ta januarii 10
Die 22da januarii 10
Die 5 februarii 10
Die 12ta februarii 10
Die 19na februarii 10
Die 26 februarii 10
Die 4ta martii 10
Die 11ma martii 10
Die 18ta martii 10
Die 26ta martii 10
Die 1 aprilis 10
Die 8 aprilis 10
Die 15ta aprilis 10
Die 21 Aprilis kiedy chorował mistrz 10
Die 28ma Aprilis kiedy umarł myta za rozkazaniem Umińskiego ojcom boni-
fratellom na mszę św. od dzwonienia i od pozwolenia grobu 2

die eodem od wykopania grobu chłopom i co go zanieśli do kościoła dałem 24
Dla tychże chłopów za garniec piwa dałem 4
Samej mistrzowej na ten czas dałem 10

5 16

[s. 50]
Die 28 aprilis od chędożenia miasta nowotnemu dałem 24
Die 29na obyczaj mistrzowi nowotnemu 10
Die 30 aprilis temuż nowotnemu na tydzień 10
Die 6ta may od chędożenia miasta po wtórne dałem 10
Die 13tia may nowotnemu dałem 10
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Die 20 may dałem za tydzień 10
W Wigilią Narodzenia Najświętszej Panny dałem mistrzowi nowotnemu  
z Sambora 12

Temuż dałem drugi dzień 10
Item temuż dałem 6
Eodem die temu kiedy odchodził do Sambora w sobotę 12
W poniedziałek przyszedł z Sambora na wódkę 6
W wigilią Świętego Krzyża dałem mu 10
Nazajutrz dałem mu 10
Item w sobotę temuż dałem 6
Die 16ta septembris myta dałem mu 10
Die 23tia septembris temuż myta 10
Die 30 septembris temuż myta 10
Die 7ma octobris temuż myta 10
Die 14ta octobris temuż myta 10
Die 21ma octobris temuż myta 10
Die 29  octobris temuż myta 10
Die 4 novembris temuż myta 10
Die 11ma novembris temuż myta 10
Die 18ua novembris temuż myta 10
Die 25ta novembris temuż myta 10
Die 27ma  novembris od chędożenia miasta i za wódkę 29
Die 2da decembris temuż myta 10

EWA GRIN-PISZCZEK

executionerS in przemyśl in the Second half of the Sixteenth 
 and In the seVenteenth century

Key words: executioner, Przemyśl, town, municipal accounts, torture

Summary

The author analyzes the institution of a town executioner in Przemyśl in the second half of  
the sixteenth and in the seventeenth century. The executioner’s duties involved subjecting the 
accused to torture and executing death sentences as well as performing sanitary and cleansing 
activities, treating injured and sick prisoners and running a legal house of prostitution. The basic 
source of information on town executioners are municipal accounts preserved in the files on 
Przemyśl in the local archives. The text includes an appendix, “The earnings of a town executioner 
in Przemyśl in the years 1600, 1602, 1608-1609, 1645, 1684”.

Translated by Agnieszka Andrzejewska





ROCZNIK PRZEMYSKI, t. 50: 2014
z. 3, HISTORIA

GRZEGORZ POTOCZNY (Medyka–Lublin)

CHŁOPI-ZAGRODNICY W STAROSTWIE PRZEMYSKIM 
W PIERWSZEJ POŁOWIE XVII STULECIA

Przedmiotem niniejszego artykułu jest sytuacja społeczno-gospodarcza za-
grodników ze starostwa przemyskiego. Podstawę źródłową naszych rozważań 
stanowią lustracje królewszczyzn województwa ruskiego z 1616 i 1629 r. i jura-
menty z akt grodzkich przemyskich i sanockich z pierwszych trzech dziesięcio-
leci XVII w.1 Według rejestru poborowego ziemi przemyskiej z 1589 r. starostwo 
obejmowało ponad 40 wsi2. Z biegiem czasu niektóre osady przeistaczały się 
w oddzielne dzierżawy, które dożywotnio nadawano zasłużonym dygnitarzom  
i urzędnikom. W pierwszym trzydziestoleciu XVII wieku w skład starostwa 
wchodziły miasta Przemyśl i Niżankowice alias Krasnopole3 oraz 27 wsi: Ban-
drów, Berehy, Cisowa, Cyków, Hujsko (Hoysko, Ojsko), Jaksmanice, Katyna, 
Korosno, Krówniki, Leszczyna, Liskowate, Łodzinka, Łopuszanka, Łopusznica, 
Makowa, Nehrybka, Pikulice, Popowice, Prosik alias Nanowa, Siedliska, Sme-
reczany (Smereczna), Smolnica, Smolnik alias Rudawka, Starzawa, Wola Koro-
steńska alias Wolica, Wyszatyce i Zasanie4. Zagadnienie zagrodników, najlicz-

1 Centralnyj Derżawnyj Istorycznyj Archiw Ukrajiny u miasta Kyjiw, Lustracja dóbr królew-
skich województwa ruskiego, bełskiego i wołyńskiego z 1616 r. (dalej: CDIAUK, Lustracja…  
z 1616 r.), f. 1, op. 1, t. 5, s. 507v–563; Lwiwska Naukowa Biblioteka Nacionalnoj Akademii Nauk 
Ukrajiny im. Wasyla Stefanyka, Lustracja dóbr królewskich w ziemi halickiej, lwowskiej, przemy-
skiej i sanockiej z 1629 r., (dalej: LNBNANUWS, Lustracja…z 1629 r.), f. 9: Okremi nadchodżen-
ja, op. 1, t. 247, k. 237v–293; Centralnyj Derżawnyj Istorycznyj Archiw Ukrajiny u miasta Lwowi, 
Akta grodzkie przemyskie z lat 1626–1631 (dalej: CDIAUL, AGP , ) , f. 13, op. 1, t. 1072, s 11–12, 
13–14, 14–15, 61, 221, 222, 562; AGP z lat 1633–1659, f. 13, op. 1, t. 1069, s. 117; Akta grodzkie 
sanockie z lat 1630–1633 (dalej: CDIAUL, AGS , ) , f. 15, op. 1, t. 151, s. 2020, 2021.

2 A. Jabłonowski, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. VII, cz. 1: 
Ziemie ruskie. Ruś Czerwona, [w:] Źródła dziejowe, t. XVIII, cz. 1, Warszawa 1902, s. 1–3. Por.: 
Ibidem, Polska XVI wieku…, t. VII, cz. 2: Ziemie ruskie. Ruś Czerwona, [w:] Źródła dziejowe,  
t. XVIII, cz. 2, Warszawa 1903, s. 98: w tym samym roku wzmiankuje 43 wsie.

3 CDIAUK, Lustracja…z 1616 r., f. 1, op. 1, t. 5, s. 507–520v, 521–522. Lustracja starostwa 
przemyskiego z 1616 r. pochodzi ze zbiorów źródłowych dr Andrzeja Gliwy z Rzeszowa, za co 
składam mu wyrazy wdzięczności; LNBNANUWS, Lustracja…z 1629 r., k. 237v–240, 252–254.

4 CDIAUK, Lustracja… z 1616 r., s. 538–538v, 536v–537, 529, 525v, 527v, 526, 540–540v, 
533v–534, 523v, 528v, 535–535v, 537–537v, 539v–540, 539–539v, 528, 525, 530, 526v, 537v–538, 
527, 532v–533, 533–533v, 536, 531v–532, 534v–535, 531, 529v; LNNBUWS, Lustracja… z 1629 r., 
 k. 267–268v, 263–264v, 249–250, 241v–242v, 244v, 245–246, 271–272v, 258–259v, 240–241v, 
250–250v, 261–262, 264v–266, 270–271, 268v–270, 250v–252, 248–248v, 242v–243v, 248, 266–
267, 246–246v, 255v–256v, 256v–258, 262v–263, 254–255v, 259v–261, 246v–248. Por.: W. Ło-
ziński, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku (dalej:  
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W. Łoziński, Prawem i lewem…), t. 1: Czasy i ludzie, Kraków 1957, s. 20–21: Autor cytuje tę licz-
bę bez nazw wsi.; M. Horn, Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feudalnym w latach 
1600–1648, cz. II: Chłopi dóbr koronnych w walce przeciw zwiększaniu robocizn i danin (Supliki  
i zaburzenia wiejskie), Opole 1976, s. 8: przytacza 26 wsi. W publikacjach i edycjach źródłowych 
dosyć niejasno zinterpretowano strukturę własnościową wsi wchodzących pod zarząd starostwa: 
patrz artykuły Andrzeja Gliwy i rejestry poborowe ziemi przemyskiej z 1628, 1651 i 1658 r.; 
CDIAUK, Lustracja… z 1616 r., s. 547v–548, 548v–549, 555–555v, 556v–561v. W 1616 r. komisja 
lustratorska odnotowała również wsie niegdyś będące w uposażeniu starostwa, a wówczas znajdu-
jące się w dzierżawie szlacheckiej: Brylińce (posesorami byli Jan i jego syn Jan Konstanty Bryliń-
scy na mocy przywileju otrzymanego od króla Zygmunta III wydanego w Warszawie 31 maja 1600 r.), 
 Stebnik i Ustrzyki (we własności Andrzeja Ustrzyckiego i jego małżonki Anastazji Wysoczańskiej 
dożywotnio nadane im przez króla Zygmunta III w Warszawie dnia 17 kwietnia 1612 r.), Jamną 
Górną (wraz z tamtejszym wójtostwem w dzierżawie Piotra Szaniawskiego i jego żony Zofii Smy-
kowskiej, na którą potwierdzili dokument króla Zygmunta III opieczętowany w Warszawie  
z datą 26 października 1601 r.) oraz Bonów i Wolę Bonowską w posesurze Stanisława Witowskiego 
(Witkowskiemu), chorążego ziemi łęczyckiej i wielkorządcy krakowskiego, wykazującego się 
przywilejem króla Zygmunta III wystawionym w Warszawie 30 maja 1617 (?) r., dzierżawiącego 
te wsie po śmierci Piotra Porudyńskiego: VL, vol. III, s. 5: po raz pierwszy cytowany chorążym 
łęczyckim 9 listopada 1611 r.; Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. 
Spisy, opr. E. Opaliński, H. Żerek-Kleszcz, [w:] Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wie-
ku, t. II: Ziemie łęczycka, sieradzka i wieluńska, z. 2: Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy 
XVI-XVIII wieku, pod red. A. Gąsiorowskiego, Kórnik 1993, nr 253, s. 54: rezygnacja z urzędu 28 
lutego 1632 r. Por.: J. Półćwiartek, Położenie ludności wiejskiej starostwa leżajskiego w XVI-XVIII 
wieku, Warszawa–Kraków 1972, s. 84–85: Autor zaznaczył te wsie, jako dobra starostwa przemy-
skiego. Dostępna nam baza źródłowa przysparza nie lada komplikacji w ustaleniu konkretnej daty 
nadania Witkowskiemu przywileju wprowadzającego go dożywotnio w dobra Bonów i Wolę Bo-
nowską. W AGZ pod datą 28 marca 1609 r. Stanisław Witkowski wraz z żoną Elżbietą z domu 
Kochanowskich za konsensem króla Zygmunta III wydanym w Krakowie scedowali Bonów i Wolę 
Bonowską Melchiorowi Zebrzydowskiemu i jego żonie Zofii z Łaźniowskich. We fragmencie tym 
jednoznacznie określono Witkowskiego posesorem tych dóbr jeszcze przed ich cesją. Zastanawia-
jącym jest więc pytanie, czy lustratorzy dość skwapliwie poczynili swe zadania powielając formu-
łę treści przywileju królewskiego, czy może wydawcy AGZ dopuścili się błędu w datacji (patrz 
wyżej)?: AGZ, t. X: Spis oblat zawartych w aktach grodu i ziemstwa lwowskiego, wyd. O. Pietruski, 
X. Liske, Lwów 1884, s. 197, nr 3113. W juramencie poddanych wsi Bonów z 12 lutego 1622 r. 
mowa o posesurze Melchiora Zebrzydowskiego: CDIAUL, AGP z 1622 r., f. 13, op. 1, t. 340,  
s. 320. Moje przekonanie poświadcza protestacja poddanych Bonowa z 3 grudnia 1627 r. skarżą-
cych swego dzierżawcę szlachetnego Adama Rykowskiego o nadużycia i łamanie praw oraz przy-
wilejów: CDIAUL,AGP z 1627 i 1628 r., f. 13, op. 1, t. 347, s. 571–573. Zob.: Rejestr poborowy 
ziemi przemyskiej z 1628 roku (dalej: Rejestr… z 1628 roku), wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś, [w:] 
Polska Południowo–Wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. I, cz. 1, Przemyśl–Rze-
szów 1997, s. 29, przyp. 49. W dokumentacji okazanej w czasie lustracji w 1564 r. informowano, 
iż Bonów zastawiono przez króla Władysława III Jagiellończyka przodkom Piotra Porudyńskiego 
w tzw. „starych sumach” za 100 grzywien: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (dalej: BCz), 
Zestawienie dokumentów okazywanych w czasie lustracji 1564 r., rkps 1725, s. 121. Przedłużającą 
się spłatę lub całkowite umorzenie zapisu na Bonowie król rekompensował spadkobiercom wierzy-
ciela klauzulą dożywotniej posesury: Por.: A. Sucheni–Grabowska, Odbudowa domeny królewskiej 
w Polsce 1504–1548, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, s. 43, 75–78, 96, 99; K. Chłapowski, 
Realizacja reform egzekucji dóbr (1563–1665). Sprawa zastawów królewszczyzn małopolskich, 
Warszawa 1984, s. 43, 44–48, 131–134. Pod definicją „starych sum” rozumiano wszelkie kredyty 
monarchów zabezpieczone na dobrach tronowych oddawanych wierzycielom w zastaw przed in-
korporacją w życie statutu króla Aleksandra Jagiellończyka z roku 1504 zakazującego zastawiania 
majętności koronnych łącznie ze starostwami grodowymi: A. Sucheni-Grabowska, Odbudowa do-
meny…, s. 47–48. Zob.: VL, vol. I: ab anno 1347 ad annum 1547. Acta reipublicae continens., wyd. 
J. Ohryzko, Petersburg 1859, s. 136. Na sejmie piotrkowskim 1562/1563 r. z aprobatą panów Rad 
Gabriel Porudyński zrzekł się praw do tej wsi na rzecz syna Jana: BCz, Zestawienie…, s. 121. Po-
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niejszej – wyjąwszy kmieci – warstwy chłopskiej w badanej domenie monarszej 
zasługuje na charakterystykę z dwóch powodów. Po pierwsze na specyficznym 
terytorium Rusi Czerwonej, kształtującym się w orbicie wpływów ruskich i pol-
skich na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej, etnicznej, kulturowej i reli-
gijnej, ludność chłopska przedstawiała urozmaiconą mozaikę nacji. Po drugie 
ziemie czerwonoruskie obfitowały w najliczniejsze, najrozleglejsze i najbardziej 
dochodowe posiadłości koronne, co rusz nawiedzane i grabione przez czambuły 
tatarskie w latach 20. XVII w. Najazdy ordyńców tatarskich przyczyniały się 
walnie do regresu gospodarczego i zahamowania sił wytwórczych w gospodar-
stwach wielkiej własności ziemskiej. Te czynniki odcisnęły trwałe piętno na 
rozwoju gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, w ramach której w strukturze 
społecznej wsi zaznaczył się znaczny podział w wielkości posiadanego areału  
i ponoszonych powinności. Uwarstwieniu ludności wiejskiej obszaru czerwono-
ruskiego nie poświęcono dotychczas odrębnych studiów, stąd postulat podjęcia 
próby wypełnienia luki w historiografii dziejów Rusi Czerwonej.

W terminologii nauki historii społeczno–gospodarczej zagrodnikami nazy-
wa się chłopów niepełnorolnych posiadających ogrody i nie więcej niż ¼ łanu. 
W stuleciach XVII i XVIII odznaczających się daleko posuniętą pauperyzacją 
wsi i rozdrobnieniem gospodarstw chłopskich, szybki wzrost tej grupy ludności 

tem dobra Bonów, obciążone zapisem długu królewskiego w „starych sumach” uznanych za pełno-
prawne w ustawach sejmów egzekucyjnych z lat 60. XVI w., do śmierci trzymał Piotr Porudyński. 
Po wygaśnięciu zastawnej posesury i anulowaniu długu królewskiego w „starych sumach”, wieś 
Bonów leżąca w starostwie przeszła w dożywotnie dzierżenie Stanisława Witkowskiego (Witow-
skiego) (patrz wyżej). Najjaskrawiej sytuację tę odzwierciedla adnotacja lustratorów z 1616 r.  
o ekspiracji zastawu na wieś Bonów zbiegającej się naówczas z rewizją dóbr królewskich. By do-
wieść weryfikacji dokumentacji Bonowa zapisanego ongiś w przedawnionych już „starych su-
mach” i obliczenia dochodu rocznego nakazano lustrację tejże dzierżawy w roku 1616, wydzielonej 
z uposażenia dóbr starościńskich. Wieś Bonów, po powrocie do skarbu królewskiego i kontrakcie 
zezwalającym szlachcie na jej dożywotnie wydzierżenie, w 1616 r. przyniosła dochód 603 zł., 10 
gr.: CDIAUK, Lustracja… z 1616 r., s. 560v). Przynależność wyłącznie królewską owych wsi na-
leżących wcześniej do starostwa a dożywotnio dzierżawionych przez szlachtę notuje lustracja  
z 1629 r., kiedy to Jamną Górną za aktem króla Zygmunta III podpisanym w Warszawie 20 grudnia 
1628 r. dzierżawił Adam Ostrowski z żoną Zofią Szenikowską: LNNBUWS, Lustracja… z 1629 r., 
k. 288v–290v, 419. Por.: Rejestr… z 1628 roku, s. 71. Status własności królewskiej miały Brylińce, 
Chołowice, Jamna Górna, Krzeczkowa i Olszany, aczkolwiek na mocy osobnych przywilejów 
przeszły w dożywotnią posesurę szlachecką. Przyjęta konstatacja wynika między innymi z treści 
juramentów przedłożonych w aktach grodzkich przemyskich 25 maja 1626 r. i 23 lipca 1629 r.,  
w których czytamy, że wsie Chołowice, Krzeczkową i Olszany trzymał Marcin Krasicki kasztelan 
lwowski i starosta przemyski, ponadto pod datą 27 lipca 1629 r. posesor Darowic; w tym czasie 
posesorką Bryliniec była Zofia Brylińska: CDIAUL, AGP z lat 1626–1631, f. 13, op. 1, t. 1072,  
s. 107, 136, 139, 357, 360, 368; Ibidem, s. 221. Przy dacie 25 maja 1629 r. Krzeczkowa figuruje  
w dobrach starostwa, choć wiadomo, że już w 1628 r. dożywotnim posesorem wsi był Marcin Kra-
sicki starosta przemyski: Rejestr… z 1628 roku, s. 81, przyp. 418. Por.: A.  Gliwa,  Zimowy najazd 
Tatarów krymskich na Rzeczpospolitą w 1626 r. i jego skutki na terenie ziemi przemyskiej (dalej:  
A. Gliwa, Zimowy najazd… w 1626 r.), „Rocznik Przemyski” (dalej: „RP”), T. XLII, 2006, z. 1: 
Historia wojskowości, s. 35, 36. Wypada przypomnieć, że Krzeczkowa i Olszany w rejestrze pobo-
rowym z 1589 roku występują jako starościńskie. Być może w odstępie lat 1589–1624 Krasicki 
uzyskał konsens króla Zygmunta III zezwalający na wykup przez niego tych wsi lub nadający mu 
je w dzierżawę.
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chłopskiej był jedną z cech procesu rozwoju społeczno–gospodarczego na zie-
miach koronnych. Czasy te odznaczały się daleko posuniętą pauperyzacją wsi  
i rozdrobnieniem gospodarstw chłopskich5. Zagrodnicy świadczyli na rzecz pana 
pańszczyznę najczęściej pieszą, z uwagi na brak swojego wyposażenia w siłę 
pociągową, w pieniądzu i sporadycznie w naturze. Szczupłe rozmiary własnego 
gospodarstwa zmuszały tychże chłopów do parania się innymi zajęciami przy-
noszącymi im uboczne źródło utrzymania. W źródłach podatkowych, zazwyczaj 
rejestrach poborowych, wymieniani są zagrodnicy z rolą i bez roli. Zapis o za-
grodnikach bezrolnych, czyli mających wyłącznie ogrody, wymaga sprecyzowa-
nia. Poborcy wyznaczeni na sejmach bądź powoływani na sejmikach, zbierając 
podatki czynili spis poddanych, obiektów i łanów w miejscowościach podległych 
opodatkowaniu. Urzędnicy ci przybywszy do wsi, posiłkując się z upoważnie-
nia woli gromady zeznaniami ich reprezentanta lub po osobistej rewizji, mogli 
stwierdzić tymczasową niezdatność zagospodarowania ziemi trzymanej przez za-
grodników. Praktyka ta doprowadziłaby do wytworzenia się dla tejże, powiedz-
my biedniejszej, klasy chłopskiej utartej źródłowo nomenklatury zagrodników 
bez roli (hortulani agris carentes). Do postawionej hipotezy trzeba podchodzić 
z ostrożnością, gdyż pod pojęciem zagrodników bezrolnych kryła się pospolicie 
warstwa chałupników. 

Istotna wartość lustracji z 1616 i 1629 r. przejawia się w tym, że pierw-
sza – niewyczerpująco rozpoznana przez  historyków6 – odbyta na początku 
XVII w., pozwala możliwie najpełniej zobrazować stosunki społeczne i go-
spodarcze zachodzące w dobrach monarszych jeszcze przed ekskursjami ta-
tarskimi z lat 20. XVII stulecia. Druga zaś lustracja rejestruje proces zmian 
potencjału demograficznego i gospodarczego dóbr królewskich w woje-
wództwie ruskim tuż po zakończeniu fali grabieżczych najazdów tatarskich 
na ziemię przemyską mających miejsce w latach: 1620, 1621, 1622, 16237, 

5 A. Wyczański, Geneza i rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej. Ludność chłop-
ska, [w:] Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, pod red. J. Leskiewiczowej, t. II, 
Warszawa 1964, s. 48. Por.: J. Rutkowski, Statystyka zawodowa ludności wiejskiej w Polsce  
w drugiej połowie XVI w., „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny” 
1918, Ser. II, t. XXXVI, s. 337, 340; Idem, Studia nad położeniem włościan w Polsce w XVII wie-
ku, „Ekonomista” 1914, T. I, s. 87–131, T. II, s. 71–121, T. III, s. 129–153; Idem, Studia…, [w:] 
Studia z dziejów wsi polskiej XVI–XVIII w., s. 207; A. Wyczański, Wieś polskiego odrodzenia, 
Warszawa 1969, s. 157–159.

6 Kazimierz Arłamowski w przedmowie wydanej lustracji z lat 1661–1665 uważał część lu-
stracji roku 1616, to jest ziem przemyskiej i sanockiej, za przechowywaną w niewiadomym 
miejscu. Patrz: Lustracja województwa ruskiego 1661–1665, cz. I: Ziemia przemyska i sanocka, 
wyd. K. Arłamowski, W. Kaput, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, s. XL. Por.: przyp. 1  
i Р. Майборода, Люстрації королівщин українських земель XVI–XVIII ст., Київ 1999, с. 33, 
36–37, 70–71, 110 oraz Lustracye królewszczyzn ziem ruskich Wołynia, Podola i Ukrainy z pierw-
szej połowy XVII wieku., wyd. A. Jabłonowski, [w:] Źródła dziejowe, t. V, Warszawa 1877.

7 M. Horn, Chronologia i zasięg najazdów tatarskich na ziemie Rzeczypospolitej Polskiej  
w latach 1600–1647, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1962, T. VIII, cz. 1, s. 35–36, 
40, 42–43; Idem, Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich z lat 1605–1633 na Ruś Czerwoną, 
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16248, 16269i 162910 – pociągnęły one za sobą dotkliwe straty materialne  
i demograficzne. Co ciekawe, tekst lustracji z 1629r.11 odsłania powtórzone 
z lustracji 1616 r. dane o łanach osiadłych w niektórych wsiach i dochodach 
z miast.

Do przeprowadzenia rewizji starostwa przemyskiego sejm walny z 26 kwiet-
nia–7 czerwca 1616 r. powołał komisarzy Felicjana Grochowskiego sekretarza 
królewskiego, Marcina Stadnickiego kasztelana sanockiego i Prokopa Ciemie-
rzyńskiego podstarościego latyczowskiego12. Kilkudniowy pobyt lustratorów 

Wrocław–Warszawa–Kraków 1964, s. 28, przyp. 49: w 1620 r. w starostwie przemyskim zrujno-
wano miasteczko Niżankowice, s. 39, 192; A. Gliwa, Chronologia i zasięg terytorialny napadów 
tatarskich na ziemię przemyską i sanocką w latach 1620–1629, „RP”, T. XXXIII, 1997, z. 3: Histo-
ria, s. 23–38. Por.: B. Baranowski, Chłop polski w walce z Tatarami, Warszawa 1952, s. 12, 30.

8 M. Horn, Chronologia i zasięg najazdów tatarskich…1600–1647, s. 46, przyp. 331: Łupem 
najeźdźców padło miasteczko Niżankowice; Idem, Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich z lat 
1605–1633…, s. 42; A. Gliwa, Chronologia i zasięg terytorialny napadów tatarskich… 1620–
1629, s. 30–34; Idem, Najazd tatarski na ziemię przemyską w 1624 roku, „RP”, T. XLI, 2005,  
z. 1, Historia wojskowości. Andrzej Gliwa na podstawie juramentów z lat 20. XVII stulecia podał 
wsie Chołowice i Jamna Górna rzekomo we własności starostwa. Wątek własności dóbr rozwijam  
w dalszej części artykułu. Miasta i wsie starostwa przemyskiego pochłonięte „żywiołem” tatarskim: 
miasteczko Niżankowice, s. 41; Chołowice (?), s. 55; Cisowa, Cyków, s. 56; Jamna Górna (?),  
s. 58; Leszczyny, Liskowate, s. 60; Łopuszanka, s. 61; Pikulice, s. 63; Popowice, s. 64; Wyszatyce, 
s. 69 i Zasanie, s. 41, przyp. 97, s. 69.

9 A. Gliwa, Chronologia i zasięg terytorialny napadów tatarskich… 1620–1629, s. 34; Ibi-
dem, s. 35, przyp. 115: Zniszczono wsie: Cisową, Jaksmanice, Jamną Górną, Krzeczkową, Lesz-
czyny, Łodzinkę, Olszany, Popowice i Siedliska. Jamna Górna, Krzeczkowa i Olszany były w po-
sesji szlacheckiej; Idem, Zimowy najazd Tatarów krymskich na Rzeczpospolitą w 1626 r. i jego 
skutki na terenie ziemi przemyskiej, „RP”, T. XLII, 2006, z. 1: Historia wojskowości, s. 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40; M. Horn, Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich z lat 1605–1633…, s. 45, 
46, przyp. 165: Ordyńcy zdewastowali miasteczko Niżankowice i wsie: Berehy, s. 194; Cisową, 
Cyków, s. 190; Krówniki, Leszczyny, Łodzinkę, Nehrybkę, Pikulice, Popowice, s. 191; Siedliska 
– Maurycy Horn błędnie określił położenie tej miejscowości w okolicach Rzeszowa, Wyszatyce  
i Zasanie, s. 192.

10 W aktach grodzkich sanockich oblatowano juramenty wsi Cisowa i Leszczyny z 21 czerwca 
1632 r. obróconych w ruinę po napadzie Tatarów w 1629 r.: CDIAUL, AGS z lat 1630–1633, f. 15, 
op. 1, t. 151, s. 2020, 2021; A. Gliwa, Chronologia i zasięg terytorialny napadów tatarskich… 
1620–1629, s. 36–38; M. Horn, Chronologia i zasięg najazdów tatarskich… 1600–1647, s. 56; 
Idem, Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich z lat 1605–1633…, s. 51.

11 LNBNANUWS, Lustracja…z 1629 r., Bandrów, k. 267–267v, Berehy, k. 263–263v, Ka-
tyna, 271–271v, Korosno, k. 258–258v, Krówniki, k. 241, Liskowate, k. 261, Łodzinka, k. 264v, 
Łopusznica, k. 268, Łopuszanka, k. 270, miasteczko Niżankowice, k. 252, Prosik alias Nanowa, 
k. 266, Smereczany, k. 255v, Smolnica, k. 256v–257, Smolnik alias Rudawka, k. 262v, Starzawa 
nad rzeką Strwiąż, k. 259v, Wola Korosteńska alias Wolica, k. 254–260, Wyszatyce, k. 246v–24.

12 Volumina Legum, Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xię-
stwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od sey-
mu wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego seymu uchwalone (dalej: VL), vol. III: ab 
anno 1609 ad annum 1640, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859, s. 148. Por.: Р. Майборода, 
Люстраціїкоролівщин…, с. 36, 70; S. Ochmann, Sejmy z lat 1615–1616, Wrocław 1970. Patrz:  
J. Krochmal, Akta miasta Przemyśla (1356–1389) 1402–1944 (1945–1983), t. II, cz. 1: J. Smoł-
ka, Katalog archiwum aktów dawnych miasta Przemyśla (1356–1389) 1402–1888, wydanie dru-
gie, poprawione i uzupełnione, cz. 2: Inwentarz zespołu archiwalnego 1774–1944 (1945–1983) 
(dalej: J. Krochmal, Akta miasta Przemyśla…, t. II), Przemyśl 2000, sygn. 579, nr 2, s. 284. Por.:  
A. Boniecki, Herbarz Polski, cz. I: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlachec-
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wymusił u władz miasta Przemyśla zapewnienie im miejsca zamieszkania i wik-
tu. Na ten cel przeznaczono 300 zł., pożyczonych od Wawrzyńca Hejnowicza 
rajcy przemyskiego13. W późniejszej ustawie sejmowej, zarządzającej lustrację 
królewszczyzn w 1629 r. wyznaczono na rewizorów: Felicjana Grochowskiego 
pisarza ziemskiego przemyskiego, Samuela Słupeckiego kasztelana radomskiego 
i starotę zawichojskiego, i Jana Glinkę łowczego halickiego i sekretarza królew-
skiego. O tych samych lustratorach słyszymy w 1627 r.14 W składzie członków 
komisji doszło do nieoczekiwanych zmian. W tytule dokumentu akt miejskich 
przemyskich obok Felicjana Grochowskiego pisarza ziemskiego przemyskiego, 
Marcina Stadnickiego kasztelana sanockiego, zmarłego przed 11 października 
1628 r.15 – objętych akcją lustracyjną w 1616 r., nadmieniono Jakuba Jaksmanic-
kiego oraz sekretarza i pisarza skarbu królewskiego Jakuba Budzyńskiego (Bu-
dzińskiego)16. Powyższy przykład upoważnia do tezy, że lustratorzy w pełnym 
składzie wywiązywali się ze swych czynności do śmierci Marcina Stadnickiego 
w 1628 r., czego dowodem jest obwieszczenie komisarzy o przyszłym zlustro-
waniu Przemyśla oraz niepodpisany i nieopieczętowany przez Stadnickiego do-
kument, jaki oni złożyli 23 listopada 1629 r. w Stryju17. Osobę Budzyńskiego 

kich., t. VII, Warszawa 1904, s. 78. Marcin Stadnicki postąpił na krzesło kasztelana sanockie-
go przed 14 września 1609 r., ostatnia wzmianka pochodzi z 20 kwietnia 1626 r.: Akta grodzkie  
i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiejz archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwo-
wie w skutek fundacyi śp. Alexandra hr. Stadnickiego (dalej: AGZ), t. XX: Lauda sejmikowe,  
t. I: Lauda wiszeńskie 1572–1648, opr. A. Prochaska, Lwów 1909, nr 88, s. 130, nr 151, s. 231; 
W. Czapl iński, Grochowski Felicjan h. Junosza, [w:] Polski słownik biograficzny (dalej: PSB),  
t. VIII, Wrocław–Warszawa–Kraków 1959–1960, s. 593; J. Byl iński, Stadnicki Marcin h. Szre-
niawa (ok. 1552–1628), [w:] PSB, t. XLI/3, z. 170, Warszawa–Kraków 2002, s. 405–408; Urzędni-
cy województwa ruskiego XIV–XVIII wieku (ziemia halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy, 
opr. K. Przyboś, [w:] Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku, t. III: Ziemie ruskie,  
z. 1: Urzędnicy województwa ruskiego XIV–XVIII wieku, pod red. A. Gąsiorowskiego, Wro-
cław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, nr 2260, s. 263–264.

13  J. Krochmal, Akta miasta Przemyśla…, t. II, sygn. 539, nr 22, s. 230.
14 VL, vol. III, s. 265, 299; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Metryka Koron-

na (dalej: AGAD, MK), Dział XVIII: lustracje, Lustracja dóbr Rzeczpospolitej województwa 
ruskiego, bełskiego i wołyńskiego z 1627 r., sygn. 73, mkf. nr 361, k. 115: komisję uzupełniali 
Jakub Budzyński pisarz skarbowy i Hermolaus Ligęza podskarbi koronny. Por.: Р. Майборода, 
Люстрації королівщин…, с. 76, 167. Zob.: Urzędnicy województwa ruskiego…, nr 1819, s. 216: 
Felicjan Grochowski nominowany na pisarstwo ziemskie przemyskie 15 grudnia 1618 r., zaś 20 
maja 1631 r. wyniesiony na funkcję podkomorzego. Por.: A. Boniecki, Herbarz Polski…, t. VII, 
s. 78: podaje Grochowskiego pisarzem ziemskim od 1621 r.

15 Urzędnicy województwa ruskiego…, nr 2260, s. 263. Por.: J. Byl iński, Stadnicki Marcin  
h. Szreniawa (ok. 1552–1628), s. 408; T. Żychl iński, Złota księga szlachty polskiej, R. III, Poznań 
1881, s. 263: uważał go za zmarłego przed 1629 r.; J. S. Dunin–Borkowski, Rocznik szlachty 
polskiej, t. II, Lwów 1883, s. 305; Idem, Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich, 
Lwów 1895, s. 559: wzmiankował zgon Stadnickiego w 1628 r.

16 Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta miasta Przemyśla (dalej: APP,), sygn. 582: Kwi-
ty, mkf. nr 2280, s. 35; J. Smołka, Katalog archiwum aktów dawnych miasta Przemyśla (dalej:  
J. Smołka, Katalog…,), Przemyśl 1927, sygn. 582, nr 14, s. 177; J. Krochmal, Akta miasta Przemy-
śla…, t. II, sygn. 582, nr 14, s. 290. Por.: A. Boniecki, Herbarz Polski…, t. II, Warszawa 1900, s. 233.

17 APP, Akta miasta Przemyśla, sygn. 582, s. 35; J. Smołka, Katalog…, sygn. 582, nr 14,  
s. 177; J. Krochmal, Akta miasta Przemyśla…, t. II, sygn. 582, nr 14, s. 290. Por.: J. Smołka  
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w gronie komisji lustratorskiej wzmiankowano także w kopii lustracji 1629 r., 
sporządzonej 13 grudnia 1785 r. w Warszawie. Niedbałością kopistów przy jej 
przepisywaniu było opuszczenie – poza Jakubem Budzyńskim – imion i nazwisk 
pozostałych lustratorów18. Zespół lustratorów delegowanych uchwałą sejmową 
może w rzeczywistości uległ modyfikacji, ale z powodu nikłych przesłanek źró-
dłowych nie sposób tego wyjaśnić.

O wiarygodności lustracji dokonanej w 1616 r. wymownie świadczą skargi 
Jana Dunikowskiego podsędka przemyskiego19, wnoszone przed lustratorami no-
tującymi: „Oznajmujemy. […] oświadczał się i manifestował przed nami o odję-
cie niemałej części gruntu i łąk wsi swojej Orska”20. Nieokreślonych wymiarów 
grunt i łąki Adam Stadnicki starosta przemyski, urzędujący w latach 1606–1615, 
włączył bezprawnie w granice wsi Krówniki przyporządkowanej starostwu prze-
myskiemu. Dunikowski, wysuwając swoje prawa do zabranej ziemi, legitymował 
się przywilejem króla Zygmunta II Augusta wystawionym jego ojcu Mateuszowi 
Dunikowskiemu w Lublinie w 1569 r.21 Nadto lustratorzy spisali pretensje, ja-
kie Dunikowski zgłaszał do połowy wsi Siedliska, własności starostwa przemy-
skiego, przedkładając akt swoich przodków – Henryka, sędziego22, i Bieniasza, 
łowczego przemyskiego23, wydany w Przemyślu w 1452 r.24 Niewątpliwa wydaje 
się obecność lustratorów w dobrach starostwa, skrupulatnie spisujących ogrom 
zniszczeń materialnych i ludnościowych, po napadzie Tatarów pustoszących zie-
mię przemyską w 1629 r.

Zaprzysiężone relacje ustne i wyjaśnienia, udzielane lustratorom przez staro-
stów, tenutariuszy, mieszczan, wójtów, sołtysów, plebanów, popów czy chłopów, 
nie gwarantowały najwyższego stopnia prawdziwości zasięgniętych informacji. 
Osobliwie napotykano na opór starostów i dzierżawców, nieprzychylnie usto-
sunkowanych do „szczerych” wywiadów, strzegących interesu prywatnego kosz-
tem państwowego. Profesja jaką parały się osoby mianowane lustratorami, ich 
sumienność, częstokrotne posługiwanie się metodą interpolacji, polegającej na 

i cytujący go K. Przyboś nieprawidłowo odczytali tytuł dokumentu z akt miasta Przemyśla jasno 
informujący o desygnowaniu na sejmie lustratorem dóbr czerwonoruskich Marcina Stadnickiego. Nie 
dziw bierze nieobecność Stadnickiego w komisji lustratorskiej przebywającej 23 listopada 1629 r. 
w Stryju, gdy zważymy na jego aktywność fizyczną, który w roku śmierci 1628 miał około 76 lat. 

18 LNBNANUWS, Lustracja… z 1629 r., k. 413v. Por.: K. Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. 
J.N. Bobrowicz, t. II, Lipsk 1839, s. 353.

19  A. Boniecki, Herbarz Polski…, t. V, Warszawa 1902, s. 86: nominowany w 1611 r.; AGZ, 
t. XX, nr 114, s. 164: z urzędem łowczego ostatni raz 2 stycznia 1618 r.; Urzędnicy…, t. III, z. 1, 
nr 1922, s. 226.

20  Dzisiejsza wieś Hurko leżąca na wschód od Przemyśla.
21 CDIAUK, Lustracja… z 1616 r., s. 524v.
22 Urzędnicy województwa ruskiego…, nr 1964, s. 231: sędzia w okresie 29 październik 1449–

21 luty 1458 r.; AGZ, t. III: Najdawniejsze zapiski sądów przemyskich i przeworskiego 1436–1468, 
wyd. O. Pietruski, X. Liske, Lwów 1888, nr 4413, s. 331: 21 luty 1458 r.

23 AGZ, t. III, nr 4307, s. 319; Ibidem, nr CCLXXXVII, s. 341–342: 4 marca 1451–7 paździer-
nik 1460 r.; Urzędnicy województwa ruskiego…, nr 1718, s. 207.

24 CDIAUK, Lustracja… z 1616 r., s. 524v.
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wpisywaniu danych z poprzednich lat, fałszywe zeznania użytkowników dóbr, 
uciekających się niekiedy do przekupstwa bądź stosowania aktów przemocy wo-
bec lustratorów, warunki terenowe i pogodowe powodujące nieraz niemożność 
dotarcia na wskazane miejsce, mogły negatywnie wpływać na zgodność raportu 
lustracyjnego z faktycznym obrazem kompleksów monarszych. 

Społeczność wiejska w ustroju folwarczno-pańszczyźnianym charakteryzowa-
ła się dużym zróżnicowaniem. Na najwyższym szczeblu hierarchii umiejscowieni 
byli kmiecie, jako chłopi najbogatsi i posiadający największe uposażenie w ziemię. 
Kolejne warstwy tworzyli zagrodnicy (chłopi małorolni i bezrolni), chałupnicy, ko-
mornicy i ludzie luźni (ludność bezrolna) oraz rzemieślnicy. Wyodrębniano też – 
kierując się statusem zamożności – młynarzy i karczmarzy. Wszyscy oni byli pod-
danymi królewskimi, szlacheckimi bądź kościelnymi. Powszechnym zjawiskiem 
w dobrach królewskich był uprzywilejowany prawnie los chłopstwa. Równie do-
brze wiodło się chłopu w majątkach kościelnych. Nieadekwatnym zaś w stosunku 
do bytu i praw włościan dóbr królewskich i kościelnych było położenie poddanych 
w posiadłościach szlacheckich ciemiężonych nieustannie przez swego pana25. 

W omawianym okresie zagrodnicy uchodzili za liczną grupę włościan za-
mieszkującą wsie starostwa przemyskiego. Liczba zagrodników w ilości 17926 
gospodarzy na 27 wsi (patrz tabela 1) wynosiła przeciętnie 6,8 na 1 wieś. Rachu-
jąc l79 zagrodników wobec około 130227 wszystkich gospodarstw z ogółu wsi 
przypadających na lata 1616, 1626, 1628 i 1629, otrzymamy wskaźnik 13,7% 
głów gospodarstw zagrodniczych. W poczet poddanych zarejestrowałem knia-
ziów, wójtów, sołtysów i popów. Jednakowoż eliminowałem lata: 1615, 1623, 
1624, 1628, 1631, 1634 i 1635, co do których mamy lapidarne wiadomości ty-
czące się reszty poddanych28. W zaludnieniu wsi starościńskich między zagrodni-

25 Szerzej zagadnienie położenia chłopów w dobrach wielkiej własności ziemskiej na Rusi 
Czerwonej podjęli w swych pracach między innymi: J. Rutkowski, Studia…, „Ekonomista” T. I, 
1914, s. 87–131, T. II, s. 71–121, T. III, s. 129–153; Idem, Studia…, [w:] Studia…, s. 145–240; 
Idem, M. Horn, Chłopi ziemi sanockiej i ich walka z wyzyskiem szlacheckim w latach 1638–
1648, „RP”, T. IX, 1957, z. 1, s. 119–149; Idem, Zaburzenia wiejskie w starostwie lubaczowskim  
w latach 1600–1648, „RP”, T. IX, 1962, z. 2, s. 231–276; Idem, Walka…, cz. I: Zbiegostwo  
i zbójnictwo karpackie, Opole 1974; cz. II: Chłopi…; cz. III: Opór chłopski w dobrach szlachec-
kich. Wystąpienia włościan przeciw obcym panom, Warszawa–Wrocław 1982; W. Rabinowicz, 
Antyfeudalna walka chłopstwa ziemi sanockiej w I poł. XVII w., Oranienburg 1958; E. Trzyna, Sto-
sunki społeczno-ekonomiczne i walka chłopów starostwa krośnieńskiego z uciskiem starościńskim  
i militarnym w drugiej połowie XVII wieku, „RP”, T. IX, 1962, z. 2, s. 9–98; W. Łoziński, Prawem 
i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, t. I: Czasy i ludzie, Kraków 
1957; t. II: Wojny prywatne, Kraków 1960; Z. Ćwiek, Z dziejów wsi koronnej w XVII w., Warszawa 
1966, s. 182–255; J. Półćwiar tek, Położenie ludności wiejskiej starostwa leżajskiego…, passim.

26  W tej liczbie skumulowałem gospodarzy występujących niejednokrotnie w różnych latach 
w identycznej ilości.

27  W świetle ograniczonej bazy źródłowej nie obliczam średniej liczby członków rodzin chłop-
skich.

28  Juramenty poddanych służą za miarodajne i jedno z wiarogodniejszych źródeł do badań 
demograficznych. Wykaz juramentów: CDIAUL, AGP z 1615 r., f. 13, op. 1, t.331, s. 107–108: 
2 luty 1615 r.: Simko Lesny poddany z Makowej; Ibidem, s. 801–802: 11 czerwiec 1615 r.: Piotr 
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kami a kmieciami – liczącymi w 1616 i 1629 r. około 901 gospodarzy – wyłania 
się duża dysproporcja wynosząca w przybliżeniu 13,7% do 69,4%. Współczyn-
nik procentowy kmieci byłby o wiele wyższy, gdybyśmy podsumowali ubo-
gie w wzmianki źródłowe dane po 1616 r., wyjąwszy wykorzystaną uprzednio  
w obliczeniach lustrację roku 1629. Utwierdza to dominującą pozycję liczebną 
kmieci nad zagrodnikami w pierwszym, drugim i trzecim dziesięcioleciu XVII 
w. Bywały wsie, gdzie ludność zagrodnicza przodowała lub niemal równoważyła 
się z liczbą kmieci, jak w 1616 r. w Jaksmanicach gospodarowanych przez 31 
kmieci i 25 zagrodników, Krównikach obsadzonych 11 kmieciami przy 12 za-
grodnikach, Nehrybce zasiedlonej przez 11 kmieci i tyluż zagrodników i Siedli-
skach mających 17 zagrodników i 16 kmieci29. Wiernie to podkreśla też lustracja 
z 1629 r., oznajmująca w Hujsku po 12 kmieci i zagrodników, 5 kmieci i 6 za-

Strykowicz i Hrycz pop ze Smolnicy; Ibidem, t.1072, s. 12, 14, 61: 21 kwiecień 1626 r.: Kunasz 
Lutowicz, wójt […], Andrzej, Łukasz Bal i Wasil K.[…] poddani z Leszczyny, Michał Maszkow  
i Miszek Wawryncow poddani z Wyszatyc, Jacko Fedorczak i Waśko Horoszko poddani z Cisowej; 
18 maja 1626 r.: Roman Peczanczyk wójt z Cykowa; Ibidem, AGP z 1628 i 1629 r., t.85, s. 85: 
10 kwiecień 1628 r.: Jacko Michałow z Nehrybki; Ibidem, t. 1072, s. 221, 222: 25 maj 1629 r.: 
Iwan Fedeszkow ławnik i Iwan Fatuszko z Jaksmanic, Jchnath wójt i Wasil Dackowiąth ławnik  
z Siedlisk; Ibidem, s. 222: 26 maj 1629 r.: Paweł Hałaszczak (Hałaszczuk, Hałuszczuk?) i Stecz 
Kurylak poddani z Cykowa; Ibidem, s. 268–269: 24 czerwiec 1629 r.: Tymko […] poddany  
z wójtostwa w Cykowie szlachetnego Rafała Grochowskiego; Ibidem, s. 307: 28 czerwiec 1629 
r.: Stecko K[…] z Krównik; Ibidem, s. 287–288: 3 lipiec 1629 r.: Andrzej Sutor ławnik z Wysza-
tyc i wspomniany w juramencie z 18 maja 1626 r. Roman Peczanczyk wójt z Cykowa; Ibidem,  
s. 299: 4 lipiec 1629 r.: Wasil Haraskowicz wójt z Pikulic; Ibidem, s. 308: 5 lipiec 1629 r.: poddany 
Laurenty G.[…] z Zasania; Ibidem, s. 338: 14 lipiec 1629 r.: wymieniony Oleg Stopowiąth wójt 
z Makowej; Ibidem, s. 356, 357: 23 lipiec 1629 r.: w grodzie przemyskim przysięgał Iwan Janusz 
wójt z Jaksmanic i Maćko Żazalek z Siedlisk; Ibidem, s. 363: w tym czasie w urzędzie grodzkim 
stawili się poddani wsi prawa wołowskiego nad rzeką Strwiąż: Stec Zkorzylczak ze Starzawy, Hryć 
Przyslaczek z Bandrowa, Senko Lewkowicz z Liskowate, Iwan Rudczak z Wolicy alias Woli Koro-
steńskiej, Staś Harkowicz ze Smolnicy, Iwan Hyrcząt ze Smerecznej, Misko Sywiet z Katyny, Iwan 
Romanow z Berechy, Paweł Procewicz z Łopuszanki, Strub Harkowicz z Rudawki alias Smolnik, 
Paweł Procewicz z Łopusznicy, Fedko Leszkow z Łodyny, Fedko Leszkow z Nanowej alias Pro-
sik i Tymko Cołtan z Korosna; Ibidem, s. 364: 26 lipiec 1629 r.: Kunasz Lutowicz z Leszczyny 
wzmiankowany już w juramencie z 21 kwietnia 1626 r.; Ibidem, s. 514–515: 1630 r.: wymieniono: 
wójta Marcina i Wasila ławnika z Pikulic, Iwanko Srokę z Zasania, Macieja Kwasny z Wyszatyc, 
Jchnatha wójta z Jaksmanic i Olega Stopowiąth wójta z Makowej (tenże jawi się w zaprzysiężeniu 
z 14 lipca 1629 r.), nadto Stec, Iwan, La[…], Sienko, Paweł i Jacko poddani z wsi krainy strwiąż-
skiej; Idem, AGS z lat 1630–1633,f. 15, op. 1, t. 151: 16 lipiec 1630 r., s. 357: Hryć Popowic  
i Sienko karczmarz z Korosna,; Idem, AGP z lat 1626–1631, f. 13, op. 1, t. 1072, s. 560: 2 czer-
wiec 1631 r.: Misko Barbarak poddany z Popowic zaprzysiągł, że wieś zniszczyli Tatarzy; Ibidem, 
s. 562: 4 czerwiec 1631 r.: Kost z Zasania, cytowany też w 1634 r.; Idem, AGS z lat 1630–1633, 
f. 15, op. 1, t. 151,s. 1828, 1829: 23 marzec 1632 r.: Fedko Hypczak, Sawka wójt, Kunasz […]  
i Iwan Hryckowicz z Nehrybki; Ibidem, s. 2020, 2021: 21 czerwiec 1632 r.: Stec Dawidkowiąt 
wójt z Cisowej i Hryć Gabor z Leszczyny.; Idem, AGP z 1634 r., f. 13, op. 1, t. 354, s. 1595–
1598: 23 listopad 1634 r.: poddani Wasylec […] z Cisowej, Michaiło i Dmitr z Makowej, Miszko 
z Hujska, Piotr Gabai z Leszczyny; Ibidem, s. 1679–1680, 1684–1687: 5 grudzień 1634 r.: Mi-
kołaj Chudaczek z Siedlisk i Kost z Zasania; Idem, AGP z lat 1633–1659, f. 13, op. 1, t. 1069,  
s. 117–118: 21 maj 1635 r.: Iwan Hrywniak z Pikulic.

29 CDIAUK, Lustracja… z 1616 r., s. 526, 523v, 525, 527.
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grodników w Krównikach i 4 kmieci na 3 zagrodników w Siedliskach30. Według 
lustracji z 1616 r. istnienie zagrodników zanotowano jedynie w 7 na 27 wsi: Huj-
sku – 13, Jaksmanicach – 25, Krównikach – 12, Nehrybce – 11, Pikulicach – 4, 
Popowicach – 3 i Siedliskach – 1731, co w przeliczeniu daje 25,9% wszystkich 
wsi. Natomiast nie wykazano zagrodników w 20 wsiach, tj.: Cisowej, Cykowie, 
Leszczynie, Makowej, Wyszatycach, Zasaniu oraz we wsiach prawa wołoskiego, 
tzw. krainie strwiążskiej: Bandrowie, Berehach, Katynie, Korośnie, Liskowa-
te, Łodzince, Łopuszance, Łopusznicy, Prosiku alias Nanowej, Smereczanach 
(Smereczna), Smolnicy, Smolniku alias Rudawce, Starzawie i Woli Korosteń-
skiej alias Wolicy32. Brak występowania zagrodników we wsiach osadzonych na 
prawie wołoskim rozlokowanych nad rzeką Strwiąż wiązał się zapewne z hodow-
lano-pasterskim charakterem uprawianej tam gospodarki. Rodzi się zatem pyta-
nie o przyczyny nieobecności zagrodników w znacznej liczbie królewszczyzn. 
Odnosząc się do danych z 7 wsi, w których było 85 zagrodników, otrzymujemy 
średnią przypadającą na 1 wieś – 12 gospodarzy. Tabela 2 ilustruje, iż w 1616 r. 
największy odsetek zagrodników miały Siedliska, Krówniki i Jaksmanice, z tym, 
że w Siedliskach było o 8 poddanych więcej niż w Krównikach, gdzie wynoto-
wano o 31 poddanych mniej aniżeli w Jaksmanicach. Mniejsza zaś populacja 
zagrodników w stosunku do kmieci istniała w Hujsku, Pikulicach i Popowicach. 

Z czasem liczba zagrodników maleje – nie oznacza to, że nie ma ich w ogóle 
(patrz niżej) – co pokazują juramenty składane w grodzie przemyskim w latach 
20. XVII w., gdy ustawiczne „wypady” ord tatarskich dobitnie odcisnęły piętno 
w stopniowo postępującym kryzysie ekonomicznym, coraz silniej dotykającym 
ziemię przemyską. Podłożem porównawczo-weryfikującym dla omawianych 
tu źródeł są abiuraty zwane inaczej juramentami, czyli złożone pod przysięgą 
w grodzie przemyskim zeznania reprezentantów gromad wiejskich, mieszczan, 
szlachty i dzierżawców wsi. W juramentach datowanych na 21 kwietnia 1626 r. 
poświadczono 3 spauperyzowanych zagrodników w Cisowej w 1623 i 1624 r. 
oraz 5 zubożałych zagrodników w Leszczynie w 1624 r.33 Fragmentaryczność 
wzmianek o 3 zagrodnikach w Cisowej w 1623 i 1624 r. oraz 5 z Leszczyny  
w 1624 r., ocalałych od niebezpieczeństwa tatarskiego, wyklucza nawet orienta-
cyjną ocenę stanu liczbowego zagrodników we wsiach starostwa w interesują-

30 LNBNANUWS, Lustracja… z 1629 r., k. 244v, 240v–241, 246–246v.
31 CDIAUK, Lustracja… z 1616 r., s. 527v, 526, 523v, 525, 530, 526v, 527, 529, 525v, 528v, 

528, 531, 529v, 538–538v, 536v–537, 540–540v, 533v–534, 535–535v, 537–537v, 539v–540, 539–
539v, 537v–538, 532v–533, 533–533v, 536, 531v–532, 534v–535.

32 Ibidem, s. 529, 525v, 528v, 528, 531, 529v, 538–538v, 536v–537, 540–540v, 533v–534, 
535–535v, 537–537v, 539v–540, 539–539v, 537v–538, 532v–533, 533–533v, 536, 531v–532, 
534v–535. Zob.: G.  Jawor, Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w póź-
nym średniowieczu, Lublin 2000, s. 78–121, 123–161

33 CDIAUL, AGP z lat 1626–1631, f. 13, op. 1, t. 1072, s. 14–15, 13–14; A. Gliwa, Najazd 
tatarski … w 1624 roku, s. 56, 60; Idem, Kraina upartych niepogód. Zniszczenia wojenna na ob-
szarze ziemi przemyskiej w XVII wieku (dalej: A.  Gliwa, Kraina…), Przemyśl 2013, Aneks nr 3, 
s. 700; Aneks nr 4, s. 706, 711
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cym nas przedziale chronologicznym. Przytoczone informacje należałoby uzu-
pełnić danymi liczebnymi zagrodników o gospodarstwach zniszczonych bądź zu-
bożałych, wziętych w jasyr lub zabitych po napaści Tatarów w 1626 r. W oparciu 
 o juramenty złożone 21 kwietnia i 18 maja 1626 r., 25 i 26 maja 1629 r. oraz  
z 4 czerwca 1631 r.34 zagrodnicy w 1626 r. pojawiają się w 7 wsiach, czyli 25,9% 
 ogółu wsi, w liczbie 51, tj.: Cisowej – 6, Cykowie – ?, Jaksmanicach – 11, 
Leszczynie – 5, Pikulicach – 8, Siedliskach – 8 i Wyszatycach – 1335. Przy czym  
w liczbę 51 zagrodników przyjęto także gospodarstwa zagrodnicze podawane 
jako doszczętnie albo częściowo spustoszone podczas inkursji tatarskiej. W ta-
kim układzie na 1 wieś przypadałoby 7 zagrodników. Odjąwszy gospodarstwa 
zagrodnicze całkowicie zniszczone w: Cisowej – 3, Cykowie – ?, Jaksmanicach 
– 5, Pikulicach – 5, Siedliskach – 8 i Wyszatycach – 13, to liczba wsi zagrodni-
czych w 1626 r. zmniejszyłaby się do 4, tj. 14,8 % wszystkich wsi, z 17 zagrod-
nikami, ze średnią 4,25 zagrodników na 1 wieś – liczba 17 zawiera zagrodników 
spauperyzowanych, ocalałych z pożogi tatarskiej: 3 w Cisowej, 6 w Jaksmani-
cach, 3 w Pikulicach i 5 w Leszczynie. Od ataków ordyńców w 1623 i 1624 r. 
3 gospodarstwa zagrodnicze w Cisowej i 5 w Leszczynie zachowały jednakowy 
stan zagospodarowania jeszcze w 1626 r.

Doskonałym materiałem systematyzująco–komparatywnym do obliczeń 
statystycznych z 1626 r. są serie juramentów z lat 30. XVII w.36. Odzwier-
ciedlają one liczbę zagrodników przetrwałych najście Krymców, tj. 6 gospo-
darzy siedzących na zagrodach zamieszkujących Jaksmanice. Liczba ta od-
powiada tożsamej zaobserwowanej w zeznaniach Iwana Fedeszkowa ławnika  
i Iwana Fatuszko z Jaksmanic zaprzysięganych w sądzie grodzkim przemyskim  
25 maja 1629 r. Pośród tychże zaprzysiężeń znajdujemy też 3 zagrodników bez 
roli z Pikulic. 

Nieodzowne wydaje się też ukazanie zagrodników w wójtostwach funkcjonu-
jących na terenie wsi starostwa. Zagrodnicze gospodarstwa w obrębie wójtostw 

34 CDIAUL, AGP z lat 1626–1631, f. 13, op. 1, t. 1072, s. 11–12, 13–14, 14–15, 61, 221, 222, 
562: 21 kwietnia 1626 r. w urzędzie grodzkim przemyskim zaprzysięgali poddani: Jacko Fedorczak 
i Waśko Horoszko z Cisowej, Kunasz Lutowicz wójt, […], Andrzej i Łukasz Balowie i Wasil K[…] 
z Leszczyny, Michał Maszkow i Miszka Wawryncow z Wyszatyc; 18 maja 1626 r. stawił się Roman 
Peczanczyk wójt z Cykowa; 25 maja 1629 r.: Iwan Fedeszkow ławnik i Iwan Fatuszko z Jaksmanic 
oraz Jchnath wójt i Wasil Dackowiąth ławnik z Siedlisk; nazajutrz: Paweł Hałaszczak (Hałaszczuk, 
Hałuszczuk) i Stecz Kurylak ławnik z Cykowa. Jurament Kosta […] poddanego z Zasania, złożony 
w grodzie przemyskim 4 czerwca 1631 r., Steca Dawidkowiąt wójta z Cisowej i Hryćka Gabor  
z Leszczyny zaprzysięganych w grodzie sanockim 21 czerwca 1632 r. oraz Iwana Hrywniaka  
z Pikulic składającego przysięgę w grodzie przemyskim 21 maja 1635 r.

35 Ibidem, s. 14, 13, 11–12, 221, 222, 562; A. Gliwa, Zimowy najazd … w 1626 r. …, s. 33, 34, 
35, 37, 38, 40; Idem, Kraina..., Aneks nr 5, s. 736, 737, 738, 740, 741, 742.

36 CDIAUL, AGP z lat 1626–1631, f. 13, op. 1, t. 1072, s. 562; AGS z lat 1630–1633, f. 15, op. 
1, t. 151, s. 2020, 2021; AGP z lat 1633–1659, f. 13, op. 1, t. 1069, s. 117: Kosta […] poddanego 
z Zasania, złożony w grodzie przemyskim 4 czerwca 1631 r., Steca Dawidkowiąt wójta z Cisowej 
i Hryćka Gabor z Leszczyny zaprzysięganych w grodzie sanockim 21 czerwca 1632 r. oraz Iwana 
Hrywniaka z Pikulic składającego przysięgę w grodzie przemyskim 21 maja 1635 r. 
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w liczbie 2 potwierdzono tylko w Cykowie, które uległy dewastacji spowodowa-
nej atakiem tatarskim w 1626 r.37. O tych 2 zagrodnikach pozbawionych areałów, 
uiszczających po 4 gr. czynszu – metodą starych kwitów według uniwersału po-
borowego z 1578 r.38 – dowiadujemy się z akt podatkowych z 1628 r.39

Nie dostrzega się zagrodników w źródle proweniencji skarbowej, tj. rejestrze 
poborowym ziemi przemyskiej z 1628 r. Przydatność badawczą tego typu źró-
deł obszernie potraktowała dotychczasowa literatura40. Niemniej na nieaktualne 
dane rejestru z 1628 r. słusznie wskazał A. Gliwa analizując juramenty składane  
w grodzie przemyskim z tego samego czasu41. 

Stojąc w obliczu wojny ze Szwecją Gustawa II Adolfa sejm walny, obradują-
cy 23 listopada 1627 r. w Warszawie, uchwalił egzekucję podatków. Sprawę tę 
pilnie poruszyła szlachta województwa ruskiego na sejmiku w Wiszni 3 stycznia 
1628 r., obwieszczając termin poboru łanowego od 8 marca do 2 kwietnia tego 
roku42. Tocząca się wojna Rzeczypospolitej ze Szwecją pochłaniała olbrzymie 
środki finansowe, dlatego po raz wtóry, decyzją sejmu walnego warszawskiego 

37 CDIAUL, AGP z lat 1626–1631, f. 13, op. 1, t. 1072, s. 222; A. Gliwa, Zimowy najazd… 
w 1626 r. …,s. 33; Idem, Kraina upartych niepogód…: Aneks nr 5, s. 736.

38  Por.: VL, vol. II: ab anno 1550 ad annum 1609. Acta reipublicae continens, wyd. J. Ohry-
zko, Petersburg 1859, s. 191–192; Ibidem,vol. III: ab anno 1609 ad annum 1640, s. 266, 267, 
281–283.

39 Rejestr… z 1628 roku, s. 45, przyp. 174.
40 Rejestr poborowy województwa kaliskiego 1618–1620, wyd. A. J. Parczewski, [w:] Ana-

lekta wielkopolskie, t. I, Warszawa 1879, s. I–VIII, 1–7; A. Jabłonowski, Polska XVI wieku pod 
względem geograficzno–statystycznym, t. VII, cz. 1: Ziemie ruskie. Ruś Czerwona, [w:] Źródła 
dziejowe, t. XVIII, cz. 1, Warszawa 1902; Wykaz podatku podymnego powiatu wołkowyskiego  
z roku 1690, wyd. A. Krakowski,[w:] Wiadomości studium historycznego prawa litewskiego, t. I, 
Wilno 1938, s. 205–273; Rejestr poborowy województwa krakowskiego z roku 1629, opr. W. Do-
min, J. Kolasa, E. Trzyna, S. Żyga, Wrocław 1956; Rejestr poborowy województwa lubelskiego 
(powiat lubelski i urzędowski z r. 1626, ziemia łukowska z r. 1620), opr. J. Kolasa, K. Schus-
ter, Wrocław 1957; Rejestr poborowy województwa krakowskiego z roku 1680 (wraz z aneksem 
miast wg rejestru z r. 1655), opr. E. Trzyna, S. Żyga, Wrocław 1959; I. Gieysztorowa, Zmiany 
gospodarczo-społeczne wsi mazowieckiej w XVI w. w świetle sumariuszy poborowych, „Przegląd 
Historyczny” 1958, T. XLIX, z. 2, s. 236–249; Idem, Wstęp do demografii staropolskiej, Warsza-
wa 1976, s. 146, 155; Rejestr pogłównego województwa brzesko-kujawskiego z 1674 roku, wyd.  
R. i Z. Guldonowie, [w:] Prace Wydziału Nauk Humanistycznych Bydgoskiego Towarzystwa Na-
ukowego, Seria C, nr 18: Prace Komisji Historycznej, t. 12: 1976, s. 67–125; Rejestr poborowy 
powiatu pilzneńskiego z 1629 roku, wyd. Z. Guldon, L. Stępkowski, Z. Trawicka, „Kielec-
kie Studia Historyczne”:1977; Rejestr… z 1628 roku, s. XXV–XXVIII; Rejestr poborowy ziemi 
przemyskiej z 1651 roku, wyd. Z. Budzyński,K. Przyboś, [w:] Polska Południowo–Wschodnia 
w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. I, cz. 2, Przemyśl-Rzeszów 1997, s. XVII–XVIII; Rejestr 
poborowy ziemi przemyskiej z 1658 roku, wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś, [w:] Polska Połu-
dniowo–Wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. I, cz. 3, Przemyśl-Rzeszów 2000,  
s. XXIV; Rejestr pogłównego ziemi przemyskiej z 1674 roku, wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś, 
[w:] Polska Południowo–Wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła dziejowe, t. I, cz. 4, Przemyśl-
-Rzeszów 2000, s. XXIX–XXX.

41  A. Gliwa, Kraina…, s. 42–59.
42 AGZ, t. XX, nr 159, s. 249. Patrz dalsze punkty sejmiku wiszeńskiego objaśniające m.in. 

egzekucje podatkowe z 5 czerwca, 7 sierpnia i 12 grudnia 1628 r.: Ibidem, nr 161, s. 264–266; nr 
162, s. 266–267; nr 163, s. 267–272. Por.: Rejestr… z 1628 roku, s. XXIII–XXV.
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z 18 lipca 1628 r., przystąpiono do wybierania łanowego ściąganego od 8 do 29 
sierpnia i od 13 września do 4 października 1628 r. Pamiętać musimy, że pobór  
z 1628 r. realizowany na zasadzie starych kwitów z 1578 r.43 uznaje się za nie-
precyzyjny. Nieuwzględnienie przez rewizorów królewskich z jakiś przyczyn 
podlegających opodatkowaniu lub nieobciążonych czynszem zagrodników nie 
przesądza ich miejscowej osiadłości w większym odsetku.

Podnoszone wyżej tezy dopełniają karty lustracji wykonanej przez komisa-
rzy królewskich jesienią 1629 r. ustalającej w granicach starostwa 27 wsi, liczbę 
identyczną jak w 1616 r., pomimo niszczycielskich najazdów Tatarów w latach 
20. XVII stulecia powodujących ogrom strat w każdej dziedzinie życia społecz-
nego. Powoływana parokrotnie lustracja z 1629 r. wspomina o liczbie 30 za-
grodników osiadłych w 4 wsiach: Hujsku – 12, Jaksmanicach – 9, Krównikach –  
6 i Siedliskach – 344, stanowiących 14,8 % ogółu wsi. Zatem na 1 wieś w 1629 r. 
wypadało 7,5 zagrodników. Lustratorzy nie podali tych poddanych w 23 wsiach: 
Bandrowie, Berehach, Cisowej, Cykowie, Leszczynie, Makowej, Nehrybce, Pi-
kulicach, Popowicach, Wyszatycach, Zasaniu i włościach wołoskich: Katynie, 
Korośnie, Liskowate, Łodzince, Łopuszance, Łopusznicy, Prosiku alias Nano-
wej, Smerecznej, Smolnicy, Smolniku alias Rudawce, Starzawie i Woli Koro-
steńskiej45. Wedle Steca Dawidkowiąt wójta z Cisowej i Hryćka Gabor z Lesz-
czyny, oświadczających pod przysięgą w urzędzie grodzkim sanockim dnia 21 
czerwca 1632 r., wsie Cisowa i Leszczyny popadły w ruinę po inkursji Tatarów 
w 1626 r. . Fakt spustoszenia Cisowej i Leszczyny godziłby się niezbicie z adno-
tacją lustratorów o niewystępowaniu zagrodników w owych wsiach w 1629 r.46. 
Porównując ten stan z tym z 1616 r., to najwięcej zagrodników ubyło w Jaksma-
nicach – 16, Siedliskach – 14, Hujsku – 12 i Krównikach – 5. Warto zauważyć, że 
w 1629 r. zagrodników nie wymieniono w Nehrybce, Pikulicach i Popowicach, 
których to notowano w owych wsiach w 1616 r. O tak sporym wyludnieniu za-
decydował czynnik obcy, prawdopodobnie pojmanie lub zabicie przez Tatarów. 
Udział gospodarzy zagrodników na tle reszty gospodarzy 4 wsi w 1629 r. przed-

43 Zob.: VL, vol. III: ab anno 1609 ad annum 1640, s. 281–283. Instrukcje sejmikowe wiszeń-
skie z 5 czerwca i 12 grudnia 1628 r.: AGZ, t. XX, nr 161, s. 265; nr 163, s. 269.

44 LNBNANUWS, Lustracja… z 1629 r., k. 240v–241, 244v, 245v, 246–246v. 
45 Ibidem, k. 267–268v, 263–264v, 249–250, 241v–242v, 250–250v, 250v–252, 248–248v, 

242v–243v, 248, 246v–248, 243v–244, 271–272v, 258–259v, 261–262, 264v–266, 270–271, 268v–
270, 266–267,255v–256v, 256v–258, 262v–263, 254–255v, 259v–261.

46 CDIAUL, AGS z lat 1630–1633, f. 15, op. 1, t. 151, s. 2020, 2021. Patrz: AGAD, MK, 
Dział XVIII: lustracje, Lustracja… z 1628 r., sygn. 73, mkf. nr 361, k. 163v; LNBNANUWS, 
Lustracja…z 1629 r., k. 284v.; Rejestr…z 1628 roku, s. 44, przyp. 166, 167: Posesorem kniaźstwa 
w Cisowej byli szlachetny Jacko Łopuszański h. Sas z żoną Joanną Cisowską; A.  Boniecki , Her-
barz Polski…, t. XVI, Warszawa 1916, s. 1: W 1637 r. wójtostwo w Cisowej było w rękach braci 
Bazylego i Eliasza Łopuszańskich; A. Boniecki, Herbarz Polski…, t. IV, Warszawa 1901, s. 36:  
W 1625 r. wójtostwo w Leszczynie posiadali Michał, Iwan i Andrzej Dobrzańscy h. Sas; CDIAUL, 
AGS z lat 1630–1633, f. 15, op. 1, t. 151, s. 2021: W 1632 r. wójtostwo w Leszczynach znajdowało 
się w posesji szlachetnego Jana Leszczyńskiego.
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stawia tabela 2. Jak widzimy, pokaźnym odsetkiem gospodarstw zagrodniczych 
wyróżniała się wieś Hujsko wraz z działającym na jej terenie folwarkiem. Ujęte 
tu dane przemawiałyby za rozdrobnieniem gospodarstw chłopskich w Hujsku. 
Pośrednio najpoważniejsza przyczyna parcelacji areałów wieśniaków tej wsi 
tkwiłaby w kryzysie gospodarki folwarczno–pańszczyźnianej spowodowanym 
ekspedycją Tatarów penetrujących ziemię przemyską 1629 r. Można powiedzieć, 
że dwór, odczuwając boleśnie niedobór ziemi i stagnację produkcyjną, w efek-
cie zaistniałych okoliczności zagarniał bezkarnie użytki orne chłopom dając im  
w zamian mało żyzne gleby, tym samym poszerzając areał folwarczny. Ekspansja 
folwarku powodowała kurczenie się gospodarstw pełnorolnych, tj. kmieci, co  
w konsekwencji rodziło żywiołowy wzrost gospodarstw małorolnych i bezrol-
nych, typowych dla zagrodników skazanych na najem przymusowy do robót na 
pańskim. Krówniki nie ustępowały Hujsku procentową liczbą zagrodników, gdzie 
bytowało o 9 poddanych i 6 gospodarstw zagrodniczych mniej. Analogicznie jak 
w wypadku Hujska, tak też w Krównikach mamy do czynienia z nieuchronnym 
cyklem drobnienia ziemi gromadzkiej. W obu tych wsiach zagrodnicy tworzyli 
górną warstwę ludności. Zagrodnicy byli także główną obok kmieci grupą wło-
ścian w Siedliskach. Najniższy ich procent zastajemy w Jaksmanicach, w których 
trzon osadników, aż ¾, rekrutował się z kmieci. 

Konfrontacja liczby ludności zagrodniczej w Cisowej, Jaksmanicach, Lesz-
czynach i Pikulicach skłania do wniosku, iż ta kategoria chłopów w latach 1623, 
1624 i 1626 uchodziła za stabilną i powielaną w protokołach urzędników rewi-
dujących dobra królewskie, czy oficjalistów grodzkich pieczętujących zeznania 
poddanych starościńskich. Zmiany wyrażały się tylko w kryterium wielkości go-
spodarstw zagrodników wyposażonych w areał bądź już go nieposiadających.

Niewyjaśnioną sprawą pozostaje wielkość areału gospodarstw zagrodniczych. 
Lustracje zupełnie przemilczają ów problem, z kolei rejestr poborowy z 1628 r. 
dostarcza niekompletnych wiadomości o 2 zagrodnikach pozbawionych roli  
w wójtostwie w Cykowie47. O 13 zagrodnikach bez roli w Wyszatycach, 6 za-
grodnikach na zagrodach i 6 z rolą w Jaksmanicach oraz 3 bez roli w Pikulicach 
nadmieniono w sądownych zaprzysiężeniach odpowiednio z 21 kwietnia 1626 r., 
25 maja 1629 r. i 4 czerwca 1631 r.48 Przykłady te grzeszące lakonicznością wręcz 
uniemożliwiają wysunięcie wniosku o powierzchni i ilości areału przypisanego każ-
demu zagrodnikowi. Pouczającym może być sytuacja w pobliskiej dzierżawie me-
dyckiej, gdzie w skardze zagrodników z Medyki, Szechyń i Bucowa z 9 maja 1628 
r. powiedziano, „iż co jeden kmieć półana to pięć zagrodników nie mają tego”49. 

Przyjrzyjmy się teraz feudalnym formom świadczeń zagrodników na rzecz 
dworu. Podstawą powinności zagrodniczych był czynsz. Rentą pieniężną w 1616 r. 

47 CDIAUL, AGS z lat 1630–1633, f. 15, op. 1, t. 151, s. 45.
48 Idem, AGP z lat 1626–1631, f. 13, op. 1, t. 1072, s. 11–12, 221, 562.
49 CDIAUL,AGP z 1627 r., f. 13, op. 1, t. 347, s. 1837.
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obciążono zagrodników w 3 wsiach: Jaksmanicach, Pikulicach i Siedliskach50. 
Wolnością od czynszów cieszyli się zagrodnicy w Hujsku, Krównikach, Neh-
rybce i Popowicach51. Członków tej grupy chłopów cechowała niejednorodność 
opłat. Najwyższą kwotę odprowadzali zagrodnicy z Pikulic – wynoszącą 12 gr., 
w sumie 1 złp., 18 gr., nieco niższą w Jaksmanicach po 10 gr., ogółem 8 złp., 10 
gr., a najniższą 6 gr. oddawano z Siedlisk, razem 3 złp., 12 gr.52 Wyższy czynsz 
w Pikulicach w 1616 r. sugerowałby, że miejscowych zagrodników nie przywią-
zywano do robocizn lub był on zależny od obszaru zajmowanej przez nich ziemi, 
przekraczającego rozmiarami gospodarstwa zagrodnicze w innych wsiach. Staw-
ki czynszów z 1629 r. praktycznie nie odbiegały od płaconych w 1616 r. Podów-
czas zagrodnicy z Jaksmanic uiścili po 9 gr., ogółem 3 złp., a z Siedlisk każdy  
6 gr., razem 18 gr.53 Z niniejszej powinności zwolniono zagrodników z Krównik54. 
Prawie niezmienną wysokość czynszów, mimo różnic w liczebności gospoda-
rzy, opłacali zagrodnicy z Jaksmanic i Siedlisk. Dwór zebrał największe wpływy  
z czynszów zagrodniczych w 1616 r. – 13 złp., 10 gr., a więc w czasie dwukrotnej 
przewagi liczebnej wsi zagrodniczych aniżeli w 1629 r. Z racji braku informacji 
w juramentach, nie zamieszczono tu dochodów osiągniętych w 1626 r. od za-
grodników z 7 wsi, co dałoby możność odniesienia się do kwot podatkowych 
z takiej samej ilości wsi z 1616 r. Niewielki czynsz u schyłku lat dwudziestych 
potęgował proces zmian w strukturze wsi zrujnowanej agresją tatarską. 

Oprócz zobowiązań czynszowych nieregularnym elementem poddańczym za-
grodników były daniny w naturze. Niestety kwestię tę pomija lustracja z 1616 r. 
Nieco informacji zasięgamy dopiero w lustracji z 1629 r. Wówczas ciężary da-
nin w drobiu w postaci kapłonów spoczywały na zagrodnikach z Jaksmanic  
i Siedlisk, przekazujących staroście po 2 sztuki55. Daniny w naturaliach u zagrod-
ników nie odgrywały donioślejszej roli w powinnościach należnych dworowi, 
w których w dużej mierze dominowały odgórnie narzucone robocizny i posługi.

Fundamentalnym a zarazem najbardziej uciążliwym rodzajem renty feudalnej 
była pańszczyzna. W 1616 r. zasadniczo przeważała ona w wymiarze tygodnio-
wym, po 2 dni żądano od zagrodników z Jaksmanic, Popowic i Siedlisk. Pra-
ce pańszczyźniane odrabiali oni w folwarku usytuowanym w Dziewięczycach, 
przysiółku Popowic56. Lustracje z 1616 i 1629 r. wykazały na 27 wsi 3 folwarki, 
w Bakończycach, przysiółku Krównik, przywoływanych już Dziewięczycach  
i Hujsku, zatem 1 folwark przeciętnie wypadał na 9 wsi57. Folwarki te nastawione 

50 CDIAUK, Lustracja… z 1616 r., s. 526, 527, 530.
51 Ibidem, s. 523v, 525, 526v, 527v.
52 Ibidem, s. 526, 527, 530.
53 LNBNANUWS, Lustracja… z 1629 r., k. 245v, 246v.
54 Ibidem, k. 241.
55 LNNBUWS, Lustracja… z 1629 r., k. 245v, 246v.
56 CDIAUK, Lustracja… z 1616 r., s. 526, 526v, 527.
57 Ibidem, s. 541v, 542, 542v; LNNBUWS, Lustracja… z 1629 r., k. 273–273v, 274–274v.



50 GRZEGORZ POTOCZNY

były na produkcję zbożową takich roślin, jak: żyto, pszenica, jęczmień, tatarka, 
owies, groch i siano. Lustracje nie zapoznają nas z wielkością areału folwarków 
bakończyckiego, dziewięczyckiego i hujskiego. Do trzydniowej pańszczyzny po-
ciągano wyłącznie zagrodników z Hujska, robiących w tamtejszym folwarku58. 
O nieokreślonej bliżej pańszczyźnie zagrodników z Nehrybki lustracja stwier-
dza: „[…] tylko powinni robić do folwarku Bakunczyckiego [bakończyckiego-
]”59. Wolnizna pańszczyźniana przysługiwała zagrodnikom z Krównik i Pikulic. 
Trudno jednobrzmiąco orzec, czy mniejszą liczbę dni pańszczyźnianych po-
dyktowano uposażeniem zagrodników w areały uprawne, czy pracą w folwarku  
i we dworze. Dla przykładu w 1616 r. w sąsiedniej dzierżawie alias starostwie 
niegrodowym medyckim pańszczyzna tygodniowa rozkładała się nierównomier-
nie między 20 zagrodników medyckich, gdzie część z nich obciążono wymiarem  
3 dni, zaś resztę 2 dni robocizn. Dodatkowo zagrodnicy z Medyki mieli wycho-
dzić do szeregu prac polowych w porze żniw, tzw. „powaby”, takich jak: 2 dni 
przy „zażynkach” i 1 dzień „zakosków”, tj. żęcie zboża i koszenie trawy, grabie-
nie i ułożenie siana w stogi. Ze specjalnych robót zwanych „daremszczyznami” 
zlecano im: uprząść po 4 łokcie przędzy z włókna dworskiego; pełnienie po kolei 
straży nocnej o chlebie pańskim, czyli strzeżenie budynków folwarcznych i dwo-
ru w Medyce; odbywanie szarwarków, tj. naprawa jazu i dróg oraz moczenie, 
międlenie i suszenie konopi60. Powszechnie także takim zajęciom musieli się od-
dawać zagrodnicy ze starostwa przemyskiego. 

Rentę odrobkową w 1629 r. wymagano od zagrodników z Jaksmanic, Krów-
nik i Hujska61. Wymiar 3 dni robót obowiązywał jedynie w Hujsku62, 2 dni, jak  
w 1616 r., wykonywali zagrodnicy jaksmaniccy63 a krówniccy w nieznanej ilo-
ści64. Wszyscy zagrodnicy bez podziału na dni pańszczyźniane prace wykony-
wali pieszo. Średnia pańszczyzny zagrodniczej w 1616 r. z Hujska, Jaksmanic, 
Popowic i Siedlisk wynosiła 0,13 dnia, a w 1629 r. z Hujska i Jaksmanic 0,18 
dnia w tygodniu (średnią policzono dzieląc sumę dni roboczych przez ilość za-
grodników).

Świadczenia dworskie chłopów z dzierżawy medyckiej stały się zarzewiem 
ostrego sporu zagrodników z Medyki, Szechyń i Bucowa z kmieciami tychże 
wsi65. Eskalacja konfliktu między zagrodnikami i kmieciami narastała od dłuż-
szego czasu. Uciskani zagrodnicy przeszli do ostatecznego rozrachunku szukając 
sprawiedliwości na drodze sądowej. Otóż 9 maja 1628 r. przed urzędem grodz-

58 CDIAUK, Lustracja… z 1616 r., s. 527v.
59 Ibidem, s. 525.
60 Ibidem, s. 73.
61 LNNBUWS, Lustracja… z 1629 r., k. 241, 244v, 245v.
62 Ibidem, k. 244v.
63 Ibidem, k. 245v.
64 Ibidem, k. 241.
65  Skrócony opis tego zatargu dał M. Horn, Walka…, cz. I: Zbiegostwo…, s. 25–26.



51CHŁOPI-ZAGRODNICY W STAROSTWIE PRZEMYSKIM W PIERWSZEJ POŁOWIE XVII STULECIA

kim przemyskim protestowali: Fedko Kowal, Hawryło Hysiutczyn, Staś Jakubi-
szyn, Fedko Sroka, Piotr Ziemianin, Jasiek Mikl[…], Choma Swiec – zagrodnicy 
z Medyki, i Iwan Kawutka i Jacko Swiec – zagrodnicy z Szechyń, przeciwko 
Dackowi Dachowi, Iwanowi Szafranowi, Maćkowi Haszpakowi (Hapsakowi)  
i Miśkowi Mikule – kmieciom z Medyki, Piotrowi Samborczykowi – kmieciowi 
z Szechyń, i innym kmieciom medyckim, szechyńskim i bucowskim. Zagrodnicy 
zeznali, że zdobywszy wespół ze sługami, chałupnikami i komornikami kwotę 50 
zł., wystarczającą na pokrycie kosztów czynności urzędowych i podróży do War-
szawy, zawierzyli kmieciom, którzy poprzysięgli stać po stronie ciemiężonych 
zagrodników oraz chałupników i komorników, walczących z eksploatującą ich  
w robociznach administracją dworską. Kmiecie, wziąwszy ofiarowane 50 zł., wy-
brali spośród siebie delegację chłopów zaopatrzonych w supliki i pospieszyli do 
króla. Przed majestatem królewskim kmiecie skutecznie bronili „swoich swobód” 
otrzymując dekret królewski zakazujący dworowi egzekwowania ponadwymia-
rowego wykonywania wszelkich prac na nich spoczywających, zaś interes praw 
zagrodników i ludności ubogiej przebrzmiał bez echa. Pokrzywdzeni zagrodni-
cy skarżyli się, że są zmuszani do odbywania 3 dniowej pańszczyzny w ciągu 
tygodnia „po całym dniu”, tj. od wschodu do zachodu słońca, tak w lecie, jak  
i zimie, wbrew dawnym zwyczajom. Wymiarem 3 dni prac w tygodniu obciążono 
też najbiedniejszych chłopów – chałupników, ponadto gnanych do prac w polu. 
Kmiecie zaś siedząc na półłanie odrabiali pańskie 2 dni tygodniowo i mniejsze 
o połowę robocizny. W nurcie zażaleń wyłaniają się również: obowiązek stróżo-
wania, obejmujący też chałupników, w takim zakresie jak kmiecie, podwyższenie 
czynszu zagrodniczego z 3 do 10 zł., przymus 16–dniowej robocizny w „lecie”, 
zwiększenie czynszu chałupnikom z grzywny, tj. 48 gr. (1 złp., 18 gr.) do kopy, 
tj. 60 gr. (2 złp.) i odrabianie przez nich 16 dni prac żniwnych, uiszczanie na 
zaciąg żołnierzy dań pół korca zboża, tj. 65 l.66 i 5 gr., od chałupników 1,5 gr., 
gdy tymczasem kmiecie dawali korzec, tj. 130 l. oraz 10 gr., obarczanie pra-
cami melioracyjnymi polegającymi na kopaniu i grodzeniu rowów przy polach 
uprawnych; tego rodzaju posługę nałożono na chałupników, czego oni nie winni 
czynić będąc osadzeni na kawałku ziemi mniejszym niż połowa zagonu (281,25 
łokci²)67, narzucanie na ich barki ciężarów niewspółmiernych do uposażenia  
w ziemię, „iż co jeden kmieć półana to pięć zagrodników nie mają tego”68. Kon-

66  K. Sochaniewicz, Terminologia czerwonoruskich miar nasypnych (zbożowych) w XV  
i XVI wieku, „Zapiski Numizmatyczne”: Nr 2, 3: 1925, s. 41–42, 70: korzec = ¼ kłody = 32/32,5 
garncom. Garniec = 4 litry (korce).; A. Brückner, Encyklopedia staropolska, t. 1, Warszawa 1990, 
kol. 598: kłoda przemyska liczyła 130 garnców – każdy garniec po 4 litry.

67  I. Rychl ikowa, Staropolskie miary ziemi, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1970, 
R. XVIII, nr 1, s. 88. Zob.: E. Stamm, Miary długości w dawnej Polsce, Warszawa 1935, s. 12.

68 CDIAUL,AGP z 1627 r., f. 13, op. 1, t. 347, s. 1837. Dowodzi to zgodnej tezie o gospo-
darstwach zagrodniczych o rozmiarach nawet poniżej ¼ łanu i wyraźnie rosnącej parcelacji gospo-
darki chłopskiej ugiętej pod jarzmem dworu dążącym do odbudowy i powiększenia gospodarki 
folwarcznej w trakcie najazdów tatarskich na ziemię przemyską w latach 20. XVII w.
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tynuując zagrodnicy zarzucali urzędnikom dworskim, że każą im raz na tydzień 
moczyć, międlić i suszyć konopie, tkać płótno i odprawiać szarwarki, tj. naprawę 
dróg, grobel, jazów i mostów, nie wliczając tych powinności do dni pańskich, co 
kmieciom za tę samą robotę dwór doliczał w dni pańszczyźniane. Sumę szkód  
z tytułu nadmiernych obciążeń zagrodnicy wycenili na 300 grzywien (480 złp.)69. 
Bezowocny i przeciągający się w sądzie grodzkim przemyskim lament zagrodni-
ków znalazł rozstrzygnięcie u ks. Henryka Firleja, referendarza koronnego70. Sąd 
referendarski był najwyższą instancją dla chłopów z dóbr królewskich walczą-
cych na drodze prawnej ze starostami i dzierżawcami, czy aparatem administra-
cji dworskiej71. W dokumencie oblatowanym w księdze grodzkiej przemyskiej  
14 lipca 1628 r. czytamy, że dla zbadania sprawy zagrodników referendarz ko-
ronny z mandatu króla zesłał do Medyki swojego powiernika, niejakiego Mar-
kuszewskiego. Przybywszy do Medyki polecił on zwaśnionym stronom zgroma-
dzić się w dworze medyckim. Tenże Markuszewski po wysłuchaniu powodów  
i oskarżycieli ogłosił wyrok przychylający się do pozwu zagrodników, skazując 
jednocześnie kmieci na więzienie w dworze medyckim. Nie respektując orzecze-
nia referendarskiego, nakazującego nie wypuszczać kmieci na wolność tak długo 
dopóki nie wyjednają – rekompensując złamane przyrzeczenie – królewskiej afir-
macji zwalniającej zagrodników z obciążeń dworskich, kmiecie Maćko Hapszak 
i Dacko Dach uciekli z więzienia, o czym donosił Piotr Szwuga z Bucowa, woź-
ny koronny: „[…] iż on dnia wczorajszego […] do dwora medyckiego schodził  
i tam będąc pomienionych Hapszaka i Dacha wsadzonych w więzieniu nie zastał 
[…]72. W świetle niekompletności akt grodzkich przemyskich w zbiorach autora, 
nie wiemy jak potoczyły się dalsze losy tej palącej sprawy.

Tarcia wewnątrz warstw chłopskich z jednej lub kilku wsi tej samej dzierżawy 
ilustrują poniekąd słabość więzi gromady zwykle wspólnie broniącej się przed 
podnoszeniem ciężarów feudalnych. Jak widać, częstotliwość nadużyć we wsze-
lakiej jej formie ze strony dworu pomyślnie wpływała na rozluźnienie stosunków 
między chłopami troszczącymi się o „prywatny interes” i „przywileje”.

69 Ibidem, s. 1838.
70  A. Boniecki, Herbarz Polski…, t. V, s. 294; Herbarz szlachty polskiej, opr. S. Uruski,  

t. IV, Warszawa 1907, s. 38: urząd referendarza piastował od 1625 r. do nominacji na biskupa prze-
myskiego w 1632 r. Por.: K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. IV, Lipsk 1839, s. 39.

71  O genezie sądu referendarskiego, składzie i kompetencjach referendarzy obszernie pisali:  
I. T. Baranowski, Sądy referendarskie, „PH”, T. IX, 1909, z. 1–2, s. 170–184; Księgi referen-
darskie, t. I: 1582–1602, wyd. I. T. Baranowski, Warszawa 1910; Idem, Wieś i folwark. Studia 
z dziejów agrarnych Polski, Warszawa 1914, s. 141–177; J. Rafacz, Sąd referendarski koronny.  
Z dziejów obrony prawnej chłopów w dawnej Polsce, [w:] Studia na historią prawa polskiego, pod 
red. Z. Wojciechowskiego, t. XX, z. 1, Poznań 1948, s. 1–123; J. Matuszewski, W sprawie 
genezy sądu referendarskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1954, T. VI, z. 2, s. 338–366; 
Z. Ćwiek, Z dziejów wsi koronnej w XVII w., s. 61–82; A. Falniowska-Gradowska, Ostatnie 
lata działalności sądu referendarskiego koronnego (1768–1793), Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk 1971.

72 CDIAUL, AGP z 1627 r., f. 13, op. 1, t. 347, s. 2376–2377, 2380–2382.
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Konkludując, zagrodnicy w starostwie przemyskim, jako najliczniejsza obok 
kmieci kategoria ludności wiejskiej, byli wartościową i niezbędną rezerwą rąk 
pańszczyźnianych w tętniącej ekonomicznie do lat 20. XVII w. gospodarce 
folwarcznej, przeżywającej swój rozkwit nim nadeszły lata najazdów nieprzy-
jacielskich począwszy od Tatarów, Kozaków, Siedmiogrodzian a skończywszy 
na Szwedach. Prześledzenie zarysowanych danych statystycznych pozwala spo-
strzec, że u progu lat 20. XVII stulecia nastąpił wzrost liczby zagrodników, co 
związane było z polityką dworską ukierunkowaną ku powiększeniu folwarków, 
a co za tym idzie rozdrobnieniem ziemi chłopskiej. Procentowo poważną naów-
czas ich liczbę osiągnęlibyśmy poprzez doszacowanie członków osób składają-
cych się na rodzinę zagrodniczą. Przełomowym momentem dla ludności zagrod-
niczej w sferze gospodarczo–demograficznej były „wypady” tatarskie w latach 
20. XVII w. sukcesywnie uderzające w stan zaludnienia oraz naruszające jej ele-
mentarne podstawy gospodarcze, tj. gospodarstwa rolne z areałem pól ornych. 
Użytkowanie pewnej części ziemi lub ogrodów, mając na myśli zagrodników bez 
roli, było wyznacznikiem świadczeń zagrodniczych. Brak danin zbożowo-zwie-
rzęcych wśród zagrodników mógł decydować o wliczaniu ich do czynszu lub 
zastępowaniu pańszczyzną. Powszechnym procederem, leżącym w gestii dworu 
zmierzającego do podniesienia wydajności koniunktury gospodarki folwarcznej, 
było zazwyczaj najmowanie zagrodników do prac folwarcznych bądź dworskich, 
zwłaszcza w okresie żniw, tudzież chodzili oni na roboty do gospodarstw bogat-
szych kmieci. W dysponowanym materiale nie dopatruję się wprawdzie najmu 
zagrodników u kmieci, ale mniemam, że mogło to być nieuniknione zjawisko. 

Rozpatrywane tu zagadnienie pod żadnym pozorem nie rości sobie prawa do 
wyczerpania istoty stosunków feudalnych panujących w starostwie przemyskim 
w pierwszej połowie XVII stulecia. Wynika to ze szczupłości zasobu źródłowe-
go i niedługiego odcinka czasowego, rzutujących na całokształt i nieuchwycenie 
niezbadanego dotąd aspektu wielkości gospodarstw zagrodniczych. Jakkolwiek 
proces uwarstwienia i zróżnicowania majątkowego chłopów w omawianych do-
brach starościńskich nasilał się wraz z rozwojem folwarków, to w całej złożono-
ści systemu folwarczno-pańszczyźnianego zagrodnicy stanowili jego integralny 
składnik.
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Tabela 1: Zagrodnicy w starostwie przemyskim*

L.p. Wsie

Zagrodnicy

Rok

1616 1623 1624 1626 1628 1629

1 Bandrów – – – – – –

2 Berehy – – – – – –

3 Cisowa – 3 3 6 – –

4

Cyków – – – – – –

Cyków
(tamże wójto-

stwo)
– – – – 2 –

5 Hujsko 13 – – – – 12

6 Jaksmanice 25 – – 11 – 9

7 Katyna – – – – – –

8 Korosno – – – – – –

9 Krówniki 12 – – – – 6

10 Leszczyny – – 5 5 – –

11 Liskowate – – – – – –

12 Łodzinka – – – – – –

13 Łopusznica – – – – – –

14 Łopuszanka – – – – – –

15 Makowa – – – – – –

16 Nehrybka 11 – – – – –

17 Pikulice 4 – – 8 – –

18 Popowice 3 – – – – –

19 Prosik alias 
Nanowa – – – – – –

20 Smereczany – – – – – –

21 Siedliska 17 – – 8 – 3

22 Smolnica – – – – – –

23 Smolnik alias 
Rudawka – – – – – –

24 Starzawa – – – – – –

25
Wola Korosteń-

ska
alias Wolica

– – – – – –

26 Wyszatyce – – – 13 – –

27 Zasanie – – – – – –

Suma 85 3 8 51 2 30
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Średnia 
na 1 wieś 12 3 4 7 2 7,5

Średnia 
na ogół 

wsi  
(w %)

25,9 0,3 0,7 25,9 0,7 14,8

* W tabeli podano zagrodników łącznie, bez podziału na klasyfikację, tj.: zubożałych, zdewastowanych gospo-
darczo, uprowadzonych bądź pozbawionych życia.
Źródło: CDIAUK, Lustracja…z 1616 r., s. 523v, 525, 525v, 526, 526v, 527, 527v, 528, 528v, 529, 529v, 530, 
531, 531v–532, 532v–533, 533–533v, 533v–534, 534v–535, 535–535v, 536, 536v–537, 537–537v, 537v–538, 
538–538v, 539–539v, 539v–540, 540–540v; A.  Gliwa, Najazd tatarski…w 1624 roku, s. 56, 60; Idem, Kra-
ina…, Aneks nr 3, s. 700; Aneks nr 4, s. 706, 711; Idem, Zimowy najazd…w 1626 r.…, s. 33, 34, 35, 37, 38, 
40; Idem, Kraina…, Aneks nr 5, s. 736, 737, 738, 740, 741, 742; Rejestr… z 1628 roku, s. 45, przyp. 174; 
LNBNANUWS, Lustracja… z 1629 r., k. 240v–241, 241v–242v, 242v–243v, 243v–244, 244v, 245v, 246–
246v, 246v–248, 248, 248–248v, 249–250, 250–250v, 250v–252, 254–255v, 255v–256v, 256v–258, 258–259v, 
259v–261, 261–262, 262v–263, 263–264v, 264v–266, 266–267, 267–268v, 268v–270, 270–271, 271–272v; 
CDIAUL, AGP z lat 1633–1659, f. 13, op. 1, t. 1069, s. 117–118; AGP z lat 1626–1630, f. 13, op. 1, t. 1072,  
s. 11–12, 13, 14, 221, 222, 562; AGP z lat 1633–1726, f. 13, op. 1, t. 1075, s. 1543, 1544; AGP z lat 1633–1659, 
f. 13, op. 1, t. 1069, s. 117–118.

Tabela 2: Procentowy udział zagrodników  
na tle stanu kmiecego w 1616 i 1629 r.

L.p. Wsie

Rok

1616 1629

Zagrod-
nicy

(w %)

Kmiecie
(w %)

Ogólna 
liczba pod-

danych

Zagrod-
nicy

(w %)

Kmiecie
(w %)

Ogólna 
liczba pod-

danych

1 Bandrów – – – – – –

2 Berehy – – – – – –

3 Cisowa – – – – – –

4
Cyków – – – – – –

Cyków (tamże 
wójtostwo) – – – – – –

5 Hujsko 34 60,5 38 48 35 25

6 Jaksmanice 43 54 57 20 72 44

7 Katyna – – – – – –

8 Korosno – – – – – –

9 Krówniki 46 42 26 42 35 14

10 Leszczyny – – – – – –

11 Liskowate – – – – – –

12 Łodzinka – – – – – –

13 Łopusznica – – – – – –

14 Łopuszanka – – – – – –
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15 Makowa – – – – – –

16 Nehrybka 36 36 30 – – –

17 Pikulice 11 80,5 36 – – –

18 Popowice 23 76,9 13 – – –

19 Prosik alias 
Nanowa – – – – –

20 Smereczany – – – – –

21 Siedliska 50 47 34 37,5 50 8

22 Smolnica – – – – – –

23 Smolnik alias 
Rudawka – – – – – –

24 Starzawa – – – – – –

25
Wola  

Korosteńska
alias Wolica

– – – – – –

26 Wyszatyce – – – – – –

27 Zasanie – – – – – –

Źródło: CDIAUK, Lustracja… z 1616 r., s. 523v, 524v–525, 526, 526v, 527,527v, 530; LN N BU WS, Lu-
stracja… z 1629 r.,k.240v–241, 244v, 245v, 246–246v.

Tabela 3: Czynsze zagrodnicze w latach 1616, 1628 i 1629

L.p. Rok Wsie
Suma Średnio

z 1 wsi złote/groszeW złotych W groszach

1

1616

Jaksmanice

13 10 4,362 Popowice

3 Siedliska

4 1628 Cyków
(tamże wójtostwo) – 8 0,8

5
1629

Jaksmanice
3 18 1,59

6 Siedliska

Źródło: CDIAUK, Lustracja … z 1616 r., s. 526, 527, 530; Rejestr … z 1628 roku, s. 45, przyp. 174; LNN -
BUWS, Lustracja … z 1629 r., k. 245v, 246v.
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GRZEGORZ POTOCZNY

the zagrodnik peaSantS in the przemyśl diStrict in the firSt half 
of the seVenteenth century

Key words: the zagrodnik peasants, demographic potential, serfdom, rent, economy

Summary

The aim of this article is to present the socio-economic situation of the zagrodnik peasants in 
the Przemyśl district in the 1630s. The group of peasants known by this name was regarded, besides 
regular peasants, as the most numerous and it participated considerably in the manorial system 
of the described Crown lands. The manorial system, which had been developing dynamically 
until the 1620s, was stopped by recurrent Tartar invasions between 1620 and 1629, which ruined  
the population and economic potential. At that time the number of the zagrodniks decreased; in some 
villages they were not even recorded by the royal estate managers or tax collectors. The zagrodniks 
were similar to the chałupniks (serfs – owners of a simple dwelling and not more than that), which 
sometimes made it difficult to distinguish between them. There were villages in the Przemyśl 
district where the zagrodniks were a largest group or almost equal in number to the regular peasants. 
A characteristic feature of the zagrodniks was possessing land consisting of 1/4 lan, which was 
hardly ever revealed during inspections or in tax registers. As the zagrodniks did not have enough 
money to maintain their own farms and the farms were very small, they would hire themselves out 
for work in the landed estates, especially during harvest time; they would also get employed in  
the farms of richer peasants. Out of the obligations for the landed estate corvée was the hardest;  
the zagrodniks from the Przemyśl royal estates worked 2-3 days a week, additionally watching over 
farm buildings, repairing roads and bridges, spinning flax and hemp, scything, raking, bringing in 
hay from the field and binding it in sheaves. One of the major obligations towards the lord was rent; 
paying rent in kind, hardly present in the sources, was not very important in the zagrodniks’ case. 
The fact that the size of the zagrodnik farm is hard to estimate, as it is largely missing from source 
materials, has not helped this research. It needs to be said that the zagrodniks from the Przemyśl 
district, like in other royal estates of that kind, were an integral part of the developing manorial 
system economy, indispensable manpower, bending under the burden of the lords’ politics.

Translated by Agnieszka Andrzejewska
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GOSPODARSTWO FOLWARCZNE  
W MIEJSCU W 1788 ROKU

Inwentarze, czyli rejestry zawierające ilościowy i wartościowy stan ele-
mentów materialnych danego obiektu czy podmiotu gospodarczego, były  
i nadal są wielokrotnie wykorzystywane w badaniach historycznych. O warto-
ści i zaletach tego rodzaju źródeł historycznych, pozwalających obserwować 
dany obraz z przeszłości w sposób dość dokładny i precyzyjny, pisało wielu 
historyków1. Jednocześnie wielu z nich zwracało uwagę na konieczność szcze-
gólnie krytycznego podejścia do materiałów inwentarzowych, przestrzegając 
przed bezgranicznym zawierzeniem autorowi przekazu, aby mając na uwadze 
relatywizm oceny, nie popaść w swoistą pułapkę oczywistości, o której pisał 
A. Pośpiech analizując pośmiertne szlacheckie spisy ruchomości2. Nie ujmując 
jednak bezspornej wartości inwentarzy w badaniach natury społeczno-gospo-
darczej czy kultury materialnej danej społeczności, podkreślić należy, że często 
zawierają one dane niekompletne i pochodzące z różnych przekrojów czaso-
wych, co z kolei uniemożliwia zauważenie istotnych tendencji rozwojowych 
analizowanych zagadnień3. 

Z taką sytuacją mamy po części do czynienia w przypadku wsi Miejsce, która 
od końca XIX w. po dzisiejsze czasy funkcjonuje pod nazwą Miejsce Piastowe. 
Poza nielicznymi zapisami inwentarzowymi z wiejskich ksiąg sądowych, in-

1 J. Leskiewicz, Znaczenie inwentarzy dóbr ziemskich dla badań historii wsi w Polsce XVIII 
wieku, „Kwartalnik Historyczny” 1953, R. LX, nr 4, s. 353–378; W. Kula, Problemy i metody 
historii gospodarczej, Warszawa 1983, s. 121–129; J. Rutkowski, Studia z dziejów wsi polskiej 
XVI–XVIII wieku, Warszawa 1956, s. 150–153; K. Zamorski, Folwark i wieś: gospodarka dwor-
ska i społeczność chłopska Tenczynka w latach 1705–1845, Wrocław 1987, s. 17–20; A. Woź-
niak, Kultura mazowiecka wsi pańszczyźnianej XVIII i początku XIX wieku (Wybrane zagadnie-
nia), Wrocław 1987. 

2  A. Pośpiech, Pułapka oczywistości: pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej  
z XVII wieku, Warszawa 1992. 

3  Materiały inwentarzowe w badaniach dawnej ziemi sanockiej wykorzystywali m.in.:  
R. Lipelt, Rodzina chłopska na terenie ziemi sanockiej w drugiej połowie XVIII wieku, „Prace 
Historyczno-Archiwalne”, t. 12, Rzeszów 2002,  s. 5–11; T. Łopatkiewicz, Paulińskie folwar-
ki w Długiem i Żarnowcu-nieznane karty osiemnastowiecznej historii gospodarczej regionu 
krośnieńskiego, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, red. F. Leśniaka, t. IV, Krosno 
2002, s. 81–167; F. Zacny, Inwentarz klucza myscowskiego z 1758 roku, [w:] Krosno. Studia  
z dziejów…, s. 167–176.
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formującymi najczęściej o posiadanym przez chłopów majątku ruchowym4, nie 
dysponujemy innymi zachowanymi źródłami tego typu z XVIII w. W okresie 
staropolskim wieś ta znajdowała się w granicach ziemi sanockiej, stanowiącej 
część województwa ruskiego. Najstarsza wzmianka dotycząca tejże miejscowo-
ści pochodzi z 1358 r.5, a jej początek należy przypuszczalnie wiązać z polityką 
kolonizacyjną Kazimierza Wielkiego po przyłączeniu obszaru Rusi Czerwonej 
w 1340 r.6 Do czasów pierwszego rozbioru stanowiła ona własność królewską, 
przechodząc w posiadanie kolejnych dzierżawców, aż do czasu dostania się jej 
pod panowanie austriackie w 1772 r. W II połowie XVIII w. wieś zamieszkiwa-
na była przez niewiele ponad 500 mieszkańców przy zdecydowanej dominacji 
wyznawców religii rzymskokatolickiej w liczbie 495 osób (tj. 98,2 %) i nielicz-
ną mniejszością mojżeszową w liczbie 9 Żydów (tj. 1,8 %).  Powierzchnia wsi 
wynosiła wówczas 7,31 km2, co przy jej ogólnej populacji (504 osób), dawało 
gęstość zaludnienia 69 mieszkańców na km2 7.

Z końca XVIII w. pochodzi zachowany do dzisiaj i analizowany w niniejszej 
pracy inwentarz posiadłości dworskich zatytułowany: „Inwentarz dóbr wsiów 
Miejsca i Lubatówki w cyrkule sanockim leżących, podczas urzędowej detak-
sacji na rzecz Pawła Lipskiego z dyspozycji Wysokiego Sądu Szlacheckiego 
Lwowskiego pod dniem 14m grudnia r. 1788 wypadłej przez urząd komorniczy 
cyrkułu rzeszowskiego na gruncie dieba January 1790 r. spisany”. Rękopis ten, 
stanowiący podstawę niniejszego artykułu, przechowywany jest obecnie w Cen-
tralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie8. Na inwen-
tarz składają się dwie części. Pierwszą z nich stanowi opis zabudowy miejstec-
kich budynków dworskich i zabudowań folwarcznych, natomiast druga zawiera 
tabelaryczne zestawienie informujące o wartości podatku gruntowego płaconego 
przez poddanych wsi Miejsca i Lubatówki (wymienionych z imienia i nazwiska 
wraz z podaniem numeru domu) na rzecz dziedzica, który posłużyć może do ana-
lizy sytuacji majątkowej tamtejszej społeczności chłopskiej.  

Analizowany dokument dotyczy inwentarza martwego. Zawiera dokładny 
opis dworu miejsteckiego, obejmującego szlachecki budynek mieszkalny i za-
budowania gospodarcze, czyli pomieszczenia przeznaczone na przechowywanie 
zboża, narzędzi, sprzętów rolniczych i inwentarza żywego. Z opisu inwentarza 
dowiadujemy się, że układ rzutu pionowego dworu nie odbiegał zasadniczo od 

4 Informacje o majątku ruchomych chłopów w Miejscu pochodzą najczęściej z tzw. wypustu 
oraz z zapisów testamentowych. Zob. Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta wsi Miejsce Pia-
stowe (1521…1850), (dalej: APP, AMP), sygn. 2, s. 6, 37–38, 43, 60–61; Centralne Państwowe 
Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (dalej: CPAH), Urząd gromadzki wsi Miejsca Piasto-
wego 1697–1862, f. 100, op. 1, spr. 1, s. 16, 42, 64–65, 78. 

5 Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, t. 3, 1333–1386, Kraków 1887, s. 117.
6 A. Fastnacht, Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340–1650, Sanok 2007, s. 18. 
7 Z. Budzyński, Ludność pogranicza polsko-ruskiego w II połowie XVIII wieku, t. 2, Prze- 

myśl-Rzeszów 1993, s. 244. 
8 CPAH, f. 134, op. 1, spr. 518. 
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budownictwa typu dworskiego ukazanego przez ówczesną literaturę9. Nowo-
postawiony budynek dworski zbudowany został z drzewa jodłowego i pokryty 
był słomianym dachem. Konstrukcja dachu wzmocniona była dwoma rzędami 
gontów, które dodatkowo chroniły jej najważniejsze i najbardziej newralgicz-
ne partie, tj. kalenicę, czyli szczytową część dachu oraz wystające zazwyczaj 
przed płaszczyznę budynków – okapy. Sposób pokrycia dachu uzależniony był 
oczywiście od stanu majątkowego właściciela, najczęściej używano do tego celu 
słomy, natomiast zamożniejsi mogli sobie pozwolić na drewnianą dachówkę. Na 
omawianym obszarze do dworów wchodziło się przez ganek, pokryty dachem 
i oparty na czterech słupach, który stanowił nieodłączny element dworów szla-
checkich w XVII i XVIII w. Tak też było w przypadku miejsteckiego dworu, 
przez którego ganek (także pokryty gontem) wiodła droga do sieni, która stano-
wiła środkową część budynku. Prowadziły do niej drzwi wykonane z tarcic ze 
skoblem, żelaznym wrzeciądzem na zawiasach i hakiem, kierujące do dalszych 
pokoi i pomieszczeń. Po obu stronach sieni znajdowała się reszta pomieszczeń 
(izby, alkierze, komórki)10. 

Dworski kompleks mieszkalny obejmował pięć pokoi o różnym przeznacze-
niu i wyposażeniu, które rozdzielone były ściankami wykonanymi z tarcic. Do 
pierwszego pokoju, znajdującego się po prawej stronie od wejścia, wchodziło 
się przez dębowe drzwi. Wyposażony był on w murowany komin, kaflowy piec 
oraz w dwa drewniane okna z sześcioma szybami. Obecność wychodzącego na 
dach komina sugeruje, że miejstecki dwór w końcu II połowy XVIII w. był co 
najmniej obiektem półkurnym, wyposażonym w pełni wykształcone urządzenia 
ogniowo-kominowe, a dym wyprowadzano zapewne bezpośrednio na zewnątrz 
budynku11. 

 Naprzeciw zlokalizowany był drugi pokój, do którego wchodziło się przez 
podwójne drzwi zamykane na zawiasy i żelazne haki. W pokoju tym były drzwi 
do garderobki, z której prowadziły dwa wyjścia: do galeryjki i do sieni12. Na-
przeciwko wejścia do sieni umiejscowione były drzwi do trzeciego pokoju, do 
którego wchodziło się przez podwójne drzwi na zawiasach, hakach z klamką do 
zasuwania i dużą żelazną gałką do ich przyciągania. Obok znajdował się pokój 
czwarty, w którym podłoga i powała – identycznie jak we wszystkich innych 
pomieszczeniach – wykonane były z tarcic. Do ostatniego piątego pokoju wcho-
dziło się przez pojedyncze drzwi na zawiasach, hakach ze skoblem i haczykiem 
do zakładania. Okna i okiennice pokoi wykonane były z tarcic, szyby w postaci 
owalnych płytek zwanych gomółkami osadzone były zazwyczaj w drewniane lub 

9 A. Gostomski, Oekonomia abo gospodarstwo ziemiańskie dla porządnego sprawowania 
ludziom politycznym dziwnie pożyteczne, wyd. S. Inglot, Wrocław 1951, s. 125 i n. 

10 CPAH, f. 134, op. 1, spr. 518, s. 1.
11 T. Łopatkiewicz, op. cit., s. 86. 
12 R. Lipelt, Stosunki społeczno-gospodarcze w dobrach małopolskich księcia Jerzego Ignacego 

Lubomirskiego w pierwszej połowie XVIII wieku, Rzeszów 2002, s. 107.
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żelazne spojenia, do których  zamknięcia służyły skoble z żelaznym kołem13. Za-
skakujące i zarazem zastanawiające jest, że lustrator, opisując wygląd dworskich 
pomieszczeń mieszkalnych, nie wzmiankował o ich niezbędnym wyposażeniu  
w meble, naczynia czy inne sprzęty domowe, być może z powodu niewielkiej 
wartości materialnej tychże obiektów. Wspomniane luki archiwalnego inwenta-
rza z pewnością mogłyby posłużyć do poznania szlacheckich elementów kultury 
materialnej ziemi sanockiej – przedmioty codziennego użytku, ich przeznacze-
nie, materiał i sposób wytworzenia, stan techniczny czy też ich użyteczność. 

Niezbędnym elementem domu folwarcznego była piekarnia z izbą kuchen-
ną. Pomieszczenia te z racji możliwości łatwego zaprószenia ognia, budowano 
zazwyczaj w bezpiecznej odległości od pozostałych obiektów jako osobne bu-
dynki14. Z opisu lustratora dowiadujemy się, że piekarnia była częścią miejstec-
kiego dworu i zajmowała połowę jego powierzchni. Najważniejszą jej część 
stanowiła kuchnia z kominem murowanym z cegły, wychodzącym na dach, 
oraz ceglany piec, który stanowił zazwyczaj najważniejszy element jej wyposa-
żenia. Spełniał on zapewne podobne funkcje jak w zabudowaniach chłopskich. 
Służył więc głównie do ogrzewania izby, do pieczenia chleba oraz jako miejsce 
do przygotowywania posiłków15. Piekarnia w znacznej części opisana została 
jako obiekt stary i nachylony, co sugeruje, że jej stan wymagał koniecznych 
prac remontowych. Obraz jego niezadbanej i złej kondycji potęgują ponadto 
przestarzałe drzwi zamykane tylko na jeden zawias oraz stare i nieco potłuczo-
ne szyby okienne16.

W dalszej części inwentarza lustratorzy przechodzą do przedstawienia sta-
nu właściwych budynków gospodarczych folwarku. Zapewne w bezpośrednim 
sąsiedztwie piekarni zlokalizowana była grodza, ułożona ze starych drzewek 
i przeznaczona na trzymanie zwierząt oraz jarła z przeznaczeniem do dojenia 
krów. W części tego budynku była komórka zbudowana z tarcic (z drzwiami na 
kłódkę) do przechowywania nabiału, jak również dwie izdebki, z których jedna 
wyposażona była w prosty piec kaflowy wylepiony z gliny, natomiast druga sta-
nowiła pomieszczenia mieszkalne dla służby dworskiej. Także w rogu budynku, 
od strony wjazdu, znajdował się lamus zbudowany z tarcic i pokryty słomianym 
dachem. Przeznaczony był on do przechowywania zapasów żywności, narzędzi 
i sprzętów gospodarczych oraz zapewne innych cennych przedmiotów, o czym 
świadczą pojawiające się po raz kolejny żelazne elementy służące do zamykania 
(zawiasy, haki, skoble, wrzeciądze, kłódki), które wyraźnie zwracają uwagę na 
to, jak ogromne znaczenie przywiązywano do zapewnienia solidnego zabezpie-
czenia majętności17. 

13 CPAH, f. 134, op. 1, spr. 518, s. 1.
14 R. Lipelt, op. cit., s. 108.
15 M. Kutrzeba, Dzieje majętności błażowskiej od XVII do XIX w. Ludność, Błażowa 2011, s. 166.
16 CPAH, f. 134, op. 1, spr. 518, s. 1.
17 CPAH, f. 134, op. 1, spr. 518, s. 1v. 
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Budownictwo folwarczne omawianego obszaru charakteryzowało się tenden-
cją do budowania dużej liczby małych obiektów gospodarczych (np. stajenek, 
szopek itp.), co było zjawiskiem typowym także dla innych terenów Rzeczypo-
spolitej18. Niemniej jednak, niejednokrotnie zdarzały się przypadki, kiedy pod 
jednym dachem umiejscowiono kilka pomieszczeń gospodarczych19. Tak było  
w przypadku dworskiej stajni (zbudowanej z drzewa jodłowego), pod której 
słomianym zadaszeniem była także wozownia i komora z żelaznymi kratami 
w oknach. Wyposażenie omawianej stajni stanowiły m.in. dwa żłoby oraz dwie 
drabiny. Z innych obiektów folwarcznych postawionych na podwórzu inwentarz 
wymienia: spichlerz, oborę, piwnicę, stodołę, gumno i sieczkarnię20.

Podwórze folwarczne, na którym znajdowały się zabudowania mieszkalne  
i gospodarcze, otoczone było ogrodzeniem, zaś w jego środku umiejscowiona 
była furtka z daszkiem i drzwiczkami. Opłotowanie zabudowań folwarcznych 
służyło ochronie dworskiego majątku przed kradzieżą oraz stanowiło zabezpie-
czenie przed dzikimi zwierzętami. Ważne miejsce wśród zabudowań gospodar-
czych zajmował także dwupiętrowy spichlerz pokryty słomianym dachem, znaj-
dujący sie tuż za wejściem na podwórzec. Inwentarz przedstawił jego wygląd 
jako zrujnowany21. Składał się on zazwyczaj z kilku komór, podzielonych tarci-
cami na zagrody, które służyły do przechowywania wymłóconego zboża. Ówcze-
sna literatura zalecała sypać zboże w kopy, których wysokość nie powinna być 
większa niż 14 cali (ok. 35 cm), aby uchronić je przez gniciem. Powierzchnię 
użytkową spichlerzy powiększano najczęściej budowaniem obiektów kilkupię-
trowych, tak jak w przypadku miejsteckiego22. Przy spichlerzu była murowana 
piwnica z jodłowymi drzwiami, która jako jeden z nielicznych obiektów była 
murowana. Idąc dalej ku browarowi mijało się oborę i stodołę o dwóch sąsie-
kach. Budynki te znajdowały się już poza dworskim ogrodzeniem. Od obory 
prowadziły wrota do gumna, które służyło jako miejsce gromadzenia i przecho-
wywania zboża przed młóceniem, zaś w tyle obory znajdowała się sieczkarnia.  
W skład gumna wchodziła ponadto stodoła z dwoma sąsiekami, młocarnia z trze-
ma sąsiekami oraz szopy23. 

Naprzeciw tych zabudowań były wrota prowadzące do browaru, który także 
był budynkiem nowo wstawionym, zaś jego dach w całości pokryty był gontem. 
Nie służył on zapewne do przemysłowej produkcji piwa na szeroką skalę, ale 

18 B. Baranowski, Gospodarstwo chłopskie i folwarczne we wschodniej Wielkopolsce w XVIII 
wieku, Warszawa 1958, s. 89–90; S. Cackowski, Gospodarstwo wiejskie w dobrach biskupstwa  
i kapituły chełmińskiej w XVII–XVIII wieku, cz. II: Gospodarstwo folwarczne i stosunki rynkowe, 
Toruń 1963, s. 28–32.

19 R. Lipelt, op. cit., s. 109. 
20 CPAH, f. 134, op. 1, spr. 518, s. 1v.
21 Ibidem.
22 Budownictwo wiejskie do gospodarskich potrzeb stosowane a do użycia krajowego podane, 

Warszawa 1788, s. 227.
23 Ibidem, s. 216.
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jedynie na potrzeby posesora folwarku oraz okolicznej ludności. Spełniał on nie-
wątpliwie także funkcje budynku mieszkalnego, o czym informują wymienione 
w jego planie przestrzennym dwie izdebki, jednak inwentarz nie podaje przez 
kogo były zamieszkiwane. W pierwszej izbie odnajdujemy piec kaflowy, który 
spełniał funkcję grzewczą, zaś całość konstrukcji browaru uzupełniały: trzecia 
izba z niewielkim piecem, dwie murowane piwniczki ze sklepieniem, w którym 
przechowywano jarzyny, oraz palarnia24.

Szczególnie miejsce w życiu staropolskich społeczności chłopskich stanowiły 
karczmy25. Miejsteccy poddani także niepozbawieni byli tego rodzaju miejsca spo-
tkań i zabaw. Austeria zlokalizowana była na gościńcu cesarskim, prowadziły zaś 
do niej drzwi na żelaznych zawiasach z wrzeciądzem i klamką. W środku izby był 
komin murowany do powały, wychodzący na dach drewniany, nad dachem znowu 
murowany, co sugeruje, że ponownie mamy do czynienia z obiektem półkurnym. 
Jego wyposażenie stanowił także piec kaflowy w kolorze zielonym oraz trzy okna. 
Z izby prowadziły drzwi do komory z wrzeciądzem i skoblem, w której znajdowało 
się okno z szybek małych, jak również schody prowadzące na górną kondygnację. 
Naprzeciw tej izby ulokowane było wejście do gościnnego pokoju wyposażonego 
w mały kominek, piec wyłożony białymi kaflami, który wymagał reparacji, oraz 
dwa okna z kwaterami i haczykami do zamykania. W pomieszczeniu tym znaj-
dowało się także zabite wejście do alkierza, do którego wchodziło się od strony 
sieni, a w którym podłoga i powała wykonana była z tarcic. Alkierze stanowiły 
typowy element budownictwa dworskiego i pałacowego w XVI–XIX w., były 
usytuowane zazwyczaj w narożnikach budynków i pokryte odrębnym dachem, 
nieraz traktowano je jako elementy obronne budynku26. W karczmie miejsteckiej 
alkierz służył najprawdopodobniej jako nieogrzewana izba mieszkalna (sypialnia). 
W skład zabudowań austerii wchodziła także: stajnia z dwoma żłobami w dobrym 
stanie i wymagającymi naprawy drabinami oraz stajenka. W okresie staropolskim 
miejscowa karczma spełniała różnorakie funkcje: wykorzystywano ją jako miejsce 
rozrywki, pijatyk, zabaw weselnych, dom zajezdny dla podróżnych, miejsce zawie-
rania transakcji handlowych, dyskretnych spotkań czy jako sklep zaopatrzeniowy 
dla okolicznych mieszkańców27. W życiu społeczności wsi Miejsca stanowiła miej-
stecka austeria także miejsce zebrań gromadzkich oraz posiedzeń sądu wiejskiego, 
co potwierdzają liczne zapisy z ksiąg sądowych28. 

Wielkość dworów szlacheckich i zabudowań folwarcznych w okresie staro-
polskim uzależniona była przede wszystkich od pełnionych funkcji, jak również 

24 CPAH, f. 134, op. 1, spr. 518, s. 1v.
25 J. Burszta, Wieś i karczma, Warszawa 1950; idem, Społeczeństwo i karczma, Warszawa 1951.
26 W. Szolginia, Architektura,  Warszawa 1992, s. 9.
27 M. Borucki, Temida staropolska, Warszawa 1979, s. 203–204.
28 APP, AMP, sygn. 1, s. 69, 70, 72. Zapiski z ksiąg wiejskich informują także o odbywaniu 

się sądów miejsteckich w młynie oraz w domu wójta. Zob. APP, AMP, sygn. 2, s. 14, 29, 50, 51).
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często miała odzwierciedlać zamożność danego właściciela29. W kontekście ana-
lizowanych zabudowań gospodarczych w Miejscu w końcu II połowy XVIII w. 
wydaje się, że spełniały one praktyczne zadania wynikające z ich przeznaczenia. 
Kompleks budynków dworsko-folwarcznych wykonany był z drzewa zazwyczaj 
miękkiego (najczęściej jodły), które stanowiło również podstawowy budulec 
chłopskich domostw i zabudowań gospodarczych (brogów, stodół, szop, wozow-
ni, stajen itp.)30. Analizowane zabudowania miejsteckie znajdowały się w rożnej 
kondycji użytkowej. Część z nich bowiem była budynkami nowymi, jak np. dwór 
szlachecki czy browar, stan zaś innych, z racji wielu lat użytkowania, wymagał 
koniecznych prac remontowych. Przypuszczać można, że ich reperacja następo-
wała pomimo tego, że w wielu wypadkach traktowano je jako „zło konieczne”, 
gdyż bezpośrednio nie przynosiły żadnego dochodu i nie podnosiły wartości ma-
jątku, a wymagały nakładów finansowych31. Niemniej jednak racjonalne rozpla-
nowanie dworów z zabudowaniami folwarcznymi, które stanowiły podstawowy 
element wiejskiego obrazu w XVI–XIX w., w połączeniu z ich odpowiednią eks-
ploatacją, wpływało na właściwy poziom gospodarowania i organizacji miejstec-
kiego folwarku. 

29 B. Baranowski, op. cit., s. 87–92.
30 M. Kutrzeba, op. cit., s. 162–170; R. Lipelt, op. cit., s. 111–112. 
31 B. Kwiatkowski, Folwarki Lubelszczyzny. Historia rozwoju i zabudowy, Lublin 2012, s. 80.
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Summary

Inventories, i.e. registers containing  the number and value of material elements of a given 
object or business entity, have often been used in historical research. A lot of historians have written 
about the value of historical sources of that kind which allow to see a given image from the past 
more clearly and precisely. The author reconstructs the condition of the 1788 farm in Miejsce, 
making use of the local inventory.
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ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ  
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН НА ВОЛИНІ  

В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ  
РОСІЙСЬКОГО УРЯДУ В 1795–1862 РОКАХ

Тема польсько-українських відносин будь-якого періоду є надзвичайно 
важливою для обох народів. Протягом століть два етноси жили на одній 
території, багато в чому визначаючи напрями розвитку історії один одно-
го. У кінці ХVІІІ ст. склалася непроста ситуація на території Правобереж-
ної України. Російська влада приєднала регіон зі складною соціоетнічною 
структурою та історією міжетнічних взаємин. 

Залежно від коливань у національній політиці та особливостей регіо-
нального життя влада по-різному трактувала українсько-польські відноси-
ни на Волині в окремі відрізки досліджуваного періоду. Насамперед, при-
чиною цього була складна етноконфесійна та соціальна структура суспіль-
ства. Майже всі поляки на Правобережній Україні були шляхтою, займали 
привілейоване становище, а також сповідували католицизм. Українці були 
представлені майже виключно греко-католицьким, а пізніше православним 
та греко-католицьким, закріпаченим селянством.

Проблемі українсько-польських відносин присвячено небагато робіт. Се-
ред них переважають праці узагальнюючого характеру [26, 38, 92]. Є до-
слідження, в яких відносини двох народів висвітлено комплексно 
та повноцінно [18, 19, 33, 34, 35]. Дуже популярними серед науковців різ-
них періодів є проблеми політичного та соціально-економічного характеру. 
Проте міжетнічні відносини, складні для вивчення, часто залишалися без 
належної уваги.

Історіографію цієї проблеми можна умовно поділити на три періоди: 
1) дослідження до 1917 р.; 2) історіографія періоду 1917–1991 рр.; 3) на-
укові праці з 1991 р. Такий поділ зумовлений впливом ідеології та полі-
тичних курсів у державах, де проводили дослідження, а також науковою 
методологією, яку використовували під час наукових розробок. Доречно 
виділити кілька основних тем, безпосередньо пов’язаних з досліджуваною 
проблемою, які висвітлені у роботах істориків кожного із запропонованих 
періодів: національна політика російського уряду на Волині, зокрема щодо 
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«польського питання»; формування та розвиток чиновницького апарату  
у Волинській губернії; становище селян і шляхти та їхні взаємні уявлення; 
селянсько-поміщицькі відносини та вплив влади на них; міжконфесійна бо-
ротьба.

Дослідження до 1917 р. були першими спробами проаналізувати найваж-
ливіші процеси розвитку регіону. Наукові засади історичного краєзнавства 
тільки формувалися. У цей час тему польсько-українських відносин не ви-
світлювали у спеціалізованих наукових розвідках. Проте деякі вчені розгляда-
ли питання, дотичні до проблеми польсько-українських відносин1. 

Домінуюча роль у розвитку історичного краєзнавства в першій половині 
ХІХ – на початку ХХ ст. повністю належить польським науковцям. Це зу-
мовлено специфікою становлення науки та розвитку освіти, а також стійкими 
традиціями польського державотворення на Правобережжі. Проте питання 
українсько-польських відносин у працях польських вчених не набуло свого 
розвитку через домінуюче в науковому середовищі переконання про неви-
знання українців як окремого народу. Як слушно зауважив М. Зашкільняк, 
польська історіографія кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. (школа Й. Лелевеля) 
стала одним із засобів міфологізації братніх відносин між польським та укра-
їнським народами [41, 96], зокрема Й. Лелевель обґрунтовував у своїх робо-
тах тезу про спорідненість трьох слов’янських сімей: поляків, росіян та чехів 
[127, 22–23]. Пізніше польська історіографія визнала за українцями право на 
титул нації, проте вважала українців надто малоцивілізованими [41, 96]. 

Разом з тим, польські дослідники намагалися викрити репресивну та 
антипольську політику російської влади на приєднаних у кінці ХVІІІ 
ст. територіях. Наприклад, В. Студницький вважав Росію головною ви-
нуватицею падіння Польщі та першорядним неприятелем «польського 
питання», яке особливо яскраво постало на міжнародній арені під час 
наполеонівських війн. Він визнавав, що успішне відновлення польської 
державності тісно пов’язане з «селянським питанням» [94, 14–17]. Чи-
мало польських краєзнавців кінця ХІХ – початку ХХ ст. розглядали 
проблеми розвитку «української школи» на Волині2. 

Відмічаючи безсумнівний науковий вклад польських дослідників другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст. в розвиток проблем, тісно пов’язаних з пи-
танням українсько-польських відносин, варто погодитися з думкою Н. Щер-
бак про те, що праці більшості з них були тенденційними, з негативним 

1 Зокрема, в 1807 р. було опубліковано книгу В. Суровецького, велику увагу в якій звернено 
на селян, їхнє ставлення до «панів» та боротьби за свої права. Автор виділяв важливе значення 
селянства в контексті боротьби польського національного руху за відновлення державності, 
що було нетипово для громадських та політичних діячів того часу [136]. 

2 Однією з ґрунтовних книг стосовно цього можна вважати працю Ю. Третяка «Богдан 
Залеський». Науковець мав на меті прослідкувати різні етапи життєвого шляху відомого 
представника «української школи» за кордоном, при цьому частково висвілюючи питання 
ставлення еміграційних польських романтиків до Волині [138, 23].
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ставленням стосовно українців як окремого народу, навіть з фальсифікаці-
єю статистичних даних [109, 24–25].

В дослідженнях польських науковців того часу боролися дві провідні 
ідеї: польський месіанізм та слов’янофільство. Загалом, ці концепції мали 
спільне коріння. Вони були зумовлені домінуванням романтизму в ХІХ ст. 
в Європі. У цьому випадку ці ідеї були взаємозаперечуючими, оскільки 
польський месіанізм,, ідея якого стала популярною серед значної частини 
польської інтелігенції та шляхти, означав невизнання українського народу 
рівноправним, а тільки таким, який потребує «спрямування» з боку «циві-
лізованого» етносу. З іншого боку, слов’янофільство пропагувало єднання 
та взаємодопомогу усіх слов’янських етносів. Концепція цього месіанізму 
ґрунтувалася на розвитку та популяризації історичних студій, що проводи-
лися польськими науковцями та краєзнавцями. Вони розглядали Правобе-
режну Україну як частину так званих «кресів», ідею яких можна вважати 
результатом взаємодії цих двох ідей.

Європейський романтизм значною мірою вплинув також на науку в Росій-
ській імперії. Низка українських істориків ХІХ – початку ХХ ст. зверталася 
до проблем, пов’язаних з темою українсько-польських відносин у кінці ХVІІІ 
– 60-х роках ХІХ ст. Проте незважаючи на безсумнівну важливість спостере-
жень та коментарів М. Костомарова, В. Антоновича, О. Єфименко та Д. До-
рошенка про українсько-польські відносини, загалом науковці не йшли далі 
поверхових та слабо аргументованих положень3. Очевидно, деякою мірою це 
можна пояснити несприятливою для дослідження цього питання науковою 
інфраструктурою та тим фактом, що проблема українсько-польських відно-
син на Правобережній Україні залишалася на той час досить гострою в соці-
альному, економічному, конфесійному та політичному аспектах.

3 Зокрема, М. Костомаров писав про ситуацію на Правобережній Україні в першій поло-
вині ХІХ ст.: «Після приєднання до Росії […] південноруський народ залишився надовго під 
владою польських поміщиків, і […] тільки силі російського уряду ці польські пани повинні 
бути вдячні за безтурботне збереження своєї влади над давньоруськими землями і поневоле-
ними руськими землеробами […]» [63, 111]. Роздуми В. Антоновича про українсько-польські 
відносини обмежилися багатозначною ремаркою: «[…] з двох сусідів ні один […] не хоче 
признати їх за окремого індивідуума етнографічного […]». На основі аналізу етнографічних 
даних та порівняння психологічно-ментальних особливостей трьох народів В. Антонович 
доводив окремішність та самобутність українців [4, 92–96]. Непрості відносини, які склали-
ся між польською шляхтою та українським селянством на Правобережжі, відзначала дослід-
ниця О. Єфименко. Вона писала, що українське населення ставилося до шляхти «з відвер-
тою ворожістю». Уявлення польської шляхти про етнічну самобутність українського народу 
характеризували так: «[…] для польського шляхетства України української національності 
не існувало. Місцевий шляхтич не міг собі й уявити серйозно, що […] українська народ-
ність може посісти своє місце серед інших правоздатних культурних народностей, до яких 
належала й польська […]» [40, 194–195]. Д. Дорошенко вважав, що «українська школа» як 
напрям у польській літературі 20–30-х років ХІХ ст. була проявом усвідомлення польською 
шляхтою етнічної спорідненості з українським селянством. Крім того, науковець у своїх пра-
цях звертався до проблем розвитку Кременецького ліцею, «змови Конарського» та інших 
питань, дотичних до об’єкта дослідження [39, 506–508].
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Напевно, цими ж причинами пояснюється обмеженість інтелектуаль-
них потуг та зауважень щодо цієї проблеми засновника української істо-
ричної науки М. Грушевського. Видатний український історик відзначав 
залежність місцевої адміністрації від польських поміщиків та пов’язану 
з цим їхню безкарність4. Крім того, він зауважував, що «українська шко-
ла» позитивно впливала на підвищення самоповаги в українців [32, 477, 
488].

У 60–80-х роках ХІХ ст. було започатковано джерелознавчі студії, при-
свячені історії Волинської губернії5. Вони сприяли популяризації історії 
Волині та формували тогочасну парадигму її дослідження. Основну увагу 
традиційно приділяли вивченню елітарних прошарків суспільства та всіх 
пов’язаних з ними подій, явищ і процесів. 

Продовжувачем волинезнавчих студій став М. Теодорович наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ ст. Його роботи присвячено церковній історії регіо-
ну та окремим містам, зокрема Кременцю, Ізяславу та іншим. Дослідник 
відмічав, що боротьба між православною та римо-католицькою церквами 
на Волині була особливо напруженою в першій половині ХІХ ст. [96, 97]. 
Незважаючи на епізодичну тенденційність, роботи М. Теодоровича стали 
важливим підґрунтям розвитку волинезнавства та сприяли вивченню теми 
українсько-польських відносин на Волині. Подібну функцію наукової бази 
для соціологічних студій відігравала низка досліджень з історії населених 
пунктів, наукових розвідок щодо демографічних процесів у губернії, які 
було проведено в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.6 

Хоча традиційно проблема українсько-польських відносин не мала права 
на визнання чи тим більше окремішність у роботах російських науковців, вже 
за часів Російської імперії їхні окремі праці порушували важливі для питання 
українсько-польських відносин на Волині аспекти, наприклад, розвиток ро-
сійської суспільно-політичної думки та вплив особистих уявлень імператорів 
і світоглядних пріоритетів монарха на курс у внутрішній політиці, зокрема 
в національній [62; 89]. Здійснено спроби охарактеризувати національну по-
літику щодо Західного краю [91]. Визначний російський історик В. Ключев-
ський розглядав «селянське питання» та проекти його вирішення за Олек-

4 Він писав про посилення польської шляхти після приєднання регіону до складу Росій-
ської імперії: «[…] сильна рука нового, російського начальства надала пануванню польсько-
го пана над українським хлопом ще більшої моци і певности, якої не мало воно за безсилої, 
розколиханої держави Польської»  [32, 477, 488]. 

5 У цьому відношенні можна виділити видання Тимчасовою комісією для розгляду давніх 
актів у Києві «Архива Юго-Западной России»  [5, 6], публікації Товариства Приятелів Науки 
у Варшаві [147].

6 Крім згаданих праць М. Теодоровича, сюди можна віднести дослідження П. Кеппена 
«Девятая ревизия» [58], А. Братчикова «Материалы для исследования Волынской губернии 
в статистическом, этнографическом, сельскохозяйственном и других отношениях» [20, 21], 
роботи соціологів Волинського губернського правління [93]. 
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сандра І та Миколи І [61, 273–282]. Безсумнівно, проблеми, які висвітлено  
у згаданих роботах, є важливою частиною досліджуваної теми. 

Окрему групу складають праці, що містять елементи офіційної ідеоло-
гії, яка пояснювала політичні претензії на Волинь та інші землі, які нібито 
повернули з-під польського гноблення. М. Катков у статті «Що нам роби-
ти з Польщею?» писав, що сама постановка такого запитання є образою 
для Росії. Він доводив, що включення всього регіону, як і падіння Польщі, 
було частиною закономірного процесу посилення Російської держави [57]. 
У російській суспільній думці домінувала думка про те, що багато віруючих 
греко-католицької церкви стали уніатами «через крайню необхідність» і по-
вернулися до православ’я добровільно, як тільки з’явилася можливість [44, 
149–155]. Яскравим прикладом політичної заангажованості та тенденцій-
ності у висвітленні історичного розвитку Волині є робота П. Батюшкова 
[13], в якій обґрунтувано приєднання регіону до Російської імперії.

У контексті досліджень проблем дворянства, зокрема співвідношен-
ня польської шляхти з російським дворянством, питання селянсько-по-
міщицьких відносин на Правобережжі розглядали дослідники А. Ро-
манович-Славитинський [89, 145–169], О. Левицький [68; 69], Н. Васи-
ленко [24, 94–109], С. Корф [62] та ін. Вони відмічали складність процесу 
включення польської шляхти до російського дворянства та пов’язане з цим 
балансування влади на межі інтересів католицької шляхти і переважно пра-
вославного селянства7. Деякі із зауважень цих вчених мають наукову цін-
ність і сьогодні.

Популярними за часів Російської імперії були і проблеми становлення 
та функціонування бюрократичного апарату в Західному краї, формуван-
ня окремих інституцій у чиновницькій системі. Зокрема, відомою є робота 
І. Блинова [15]. Він охарактеризував обов’язки та повноваження губернато-
ра в адміністративній, політичній, соціальній і судовій сферах діяльності, 
еволюцію цієї інституції за Катерини ІІ, Павла І, Олександра І та Миколи І.

Загалом перші наукові розробки теми польсько-українських відносин на 
Волині характеризуються підпорядкованістю певній ідеологічній системі. 
Поодинокими були випадки намагання істориків відобразити процеси роз-
витку регіону об’єктивно та неупереджено. Більшість науковців того часу 
акцентувала увагу у своїх дослідженнях на питанні інтеграції регіону до 
Російської імперії, ігноруючи або применшуючи значення проблеми міжет-
нічних відносин, зокрема польсько-українських.

7 Н. Василенко досліджував політику влади щодо захисту селян від утисків та зловжи-
вань владою поміщиків. Він відзначав особливе значення інвентарної реформи, описував 
її реалізацію на практиці [24, 94–109]. О. Левицький показав соціально-етнічну структуру 
суспільства, еволюцію політики влади щодо регіону. Він охарактеризував польську шляхту 
як «нахлібника» суспільства. З іншого боку, в описі українського селянства простежується 
співчуття. За О. Левицьким, це була велика неосвічена маса, що майже не мала інтелігенції 
[68, 69].
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Період 1917–1991 рр. У дослідженнях, які проводили на території 
Радянського Союзу, відчутний значний політичний тиск на науковців. 
Зокрема, стимулювали роботи, присвячені соціально-економічній істо-
рії. Вивчення міжетнічних відносин на території Волині було практич-
но заборонене для українських істориків. М. Зашкільняк зауважив, що  
у міжвоєнний період історію переписували на нових методологічних за-
садах під диктат компартійних ідеологів [41, 103]. Проте, незважаючи на 
негативні фактори розвитку історичної науки в Радянському Союзі, в цей 
час з’явилася низка наукових робіт, які дають змогу окреслити загальну 
картину розвитку суспільства Волинської губернії кінця ХVІІІ – першої 
половини ХІХ ст. Особливо вдалими та багатими на фактаж стали праці, 
присвячені соціально-економічному розвитку регіону та демографічним 
процесам.

У зв’язку з об’єктивними обставинами, особливо добре висвітленими 
темами в радянській науці були проблеми національно-визвольних рухів 
народів, Листопадового та Січневого повстань. У цьому контексту варто ви-
ділити роботи Г. Марахова  [74, 75]8 та Л. Баженова9.

Вагоме значення мають дослідження фольклору, поширеного серед во-
линських селян. Цікавими для дослідження проблеми українсько-поль-
ських відносин є наукові розвідки Р. Кирчіва [59, 60], який проаналі-
зував твори українського фольклору, зібрані польськими перекладачами  
в літературних альманахах 20–40-х років ХІХ ст. З одного боку, це дало 
можливість простежити уявлення селян, самоідентифікацію і бачення 
ними соціальної картини суспільства. З іншого боку, вибір творів для пе-
рекладу та їхня інтерпретація показали сприймання польськими сучас-
никами головних героїв українського фольклору та різних соціальних 
явищ і процесів.

Окрему групу досліджень складають наукові праці українських дослід-
ників-емігрантів, які не зазнавали політичного й ідеологічного тиску та 
могли об’єктивно вивчати проблеми міжетнічних взаємин, однак вони не 
мали належної джерельної бази для наукових розвідок. М. Демкович-До-
брянський у своїй роботі «Українсько-польські стосунки у XIX сторіччі» 
дослідив насамперед міжетнічні відносини в Галичині, тільки подекуди ви-
світлюючи проблеми Волині [38, 39–43]. Тим не менш, згадана праця стала 

8 Історик вивчав особливості розвитку польського національного руху 20–60-х років 
ХІХ ст. в Україні. У фокусі його досліджень були проблеми діяльності польських таємних 
товариств, Листопадове та Січневе повстання на території Правобережної України, 
зокрема і на Волині. Проте особливу увагу в його роботах привертає висвітлення соціальної 
боротьби між українським селянством та польською шляхтою, оскільки вчений зробив 
акцент на міжкласових конфліктах, при цьому відзначаючи й етнічний аспект питання [74, 
102–105].

9 У роботі проаналізовано характерні особливості повстання в регіоні, визначено роль 
сільського населення та польської шляхти в ньому [8]. 
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першим науковим дослідженням питання українсько-польських відносин,  
в чому і полягає її цінність10. 

Серед еміграційних українських істориків також варто виділити Н. По-
лонську-Василенко [85, 296–300] та І. Лисяка-Рудницького [73], які у своїх 
працях з історії України розглядали окремі питання розвитку Волині пер-
шої половини ХІХ ст. Традиційно в роботах Н. Полонської-Василенко темі 
українсько-польських відносин відведено невелику частину, а самим від-
носинам – незначну роль у процесах розвитку регіону [85, 296–300]. Проте  
в історичних есе І. Лисяка-Рудницького є цінні зауваження концептуального 
характеру щодо об’єкту дослідження [73, 155–156], яким деякі сучасні нау-
ковці надають дуже важливе значення.

У Польщі міжвоєнного періоду «українське питання» посідало цен-
тральне місце у внутрішній політиці, тому чимало політичних діячів та 
публіцистів розуміли важливість налагодження конструктивного діалогу  
з українцями11. Зважаючи на це, у 1832 р. було засновано «Польсько-україн-
ський бюлетень», який став символом польсько-українського порозуміння. 
Крім політичних статей, тут друкували тексти, присвячені українській куль-
турі та історії. У досліджуваному аспекті головним досягненням часопису 
можна вважати принцип редакції про першочерговість визнання складних 
проблем в українсько-польських відносинах, чого не було раніше. В. Бонч-
ковський вважав, що слід відмовитися від польського романтизму як основи 
сприймання поляками України [81, 145–146].

Цікаві дослідження етнополітичного характеру опубліковано в альманасі 
«Волинський щорічник». Наприклад, С. Пжевальські вивчав відозви 1831 р. 
повстанців до жителів Правобережної України: поляків, росіян та російських 
солдатів [132], а Я. Гофман досліджував становлення польських таємних това-
риств на Волині у першій третині ХІХ ст. та їхній вплив на розгортання Листо-
падового повстання [119]. «Українська справа» стала предметом дослідження 
у праці Л. Василевського «Українська національна справа в її історичному 
розвитку» («Ukraińska sprawa narodowa w jej rozwoju historycznym») [142]. 

Історію часто використовували як метод підняття патріотичного духу. 
Яскравим прикладом цього може слугувати твір, виданий 1917 р., – «Поль-
ська справа на східних землях» («Sprawa polska na ziemiach wschodnich») 
[134]. У ньому огляд еволюції теми «кресів» протягом ХІХ ст. в польському 
суспільстві використаний для обґрунтування претензій на різні території,  
в тому числі і Волинь [134, 9–12].

10 Вчений намагався дослідити порушену проблему, використовуючи епістолярну 
спадщину, при цьому органічно вплітаючи результати її аналізу в роздуми над переважно 
суспільно-політичними процесами, що відбувалися в регіоні.  

11 П. Дунін-Борковський так писав на початку 30-х років ХХ ст.: «З боку Польщі стає 
все важче ігнорувати існування українців на наших землях. Місце такого ігнорування тепер 
посідає концепція національно змішаної території» [81, 121].
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У польській післявоєнній історіографії питання міжетнічних відносин 
перебувало під пильним контролем ідеології та політики, тому його прак-
тично не розглядали у своїх роботах польські дослідники. Домінував науко-
вий інтерес до вивчення політичних тем, зокрема таких державних інститу-
цій першої третини ХІХ ст., як Царство Польське, Сейм. У цьому контексті 
варто виділити роботи та наукові розвідки істориків З. Станкєвіч [135] та 
А. Роснер [133]12. Праці цих вчених дають змогу краще уявити розвиток 
польського національного руху як важливий чинник розвитку польського 
суспільства, а також як фактор еволюції світоглядно-ментальної структури 
польської шляхти, зокрема побачити поступову демократизацію у цих про-
цесах.   

Польському національному руху першої половини ХІХ ст. присвячено 
праці В. Бориса [117], В. Заєвського [131]. У деяких роботах провідною є тема 
польської ідеології та суспільно-політичної думки. Це питання досліджува-
ли польські науковці Г. Ольшевський [128], А. Зайончковський [144] та ін.13.

Проблему розвитку польської шляхти як досить замкнутого соціуму на 
«забраних» землях у ХІХ ст. вивчали А. Зайончковський [144] та Т. Байра-
саускайте [110; 111; 112]. Зокрема, Т. Байрасаускайте показала у своїх на-
укових працях роботу литовських сеймиків першої половини ХІХ ст., які 
мали багато спільного з дворянськими зібраннями на території Волинської 
губернії.

Отже, дослідження періоду 1917–1991 рр. зазнавали подібного ідео-
логічного та політичного тиску, як і в епоху царської Росії. Разом з тим, 
у Радянському Союзі було створено значну аналітичну базу щодо соціаль-
но-економічної історії регіону. З іншого боку, часто вчені без достатнього 
обґрунтування акцентували увагу на соціальній частині проблеми відносин 
між українськими селянами та польською шляхтою. У Польщі міжвоєнно-
го періоду проводили цікаві наукові розвідки етнополітичного характеру, 
проте загалом через несприятливу наукову інфраструктуру, що включає зга-
даний ідеологічний і політичний вплив та обмеженість варіативності мето-
дологічної парадигми, тема польсько-українських відносин не мала достат-
нього розвитку.

Наукові праці з 1991 р. На думку М. Зашкільняка, після 1991 р. національ-
ні історіографії почали позбуватися старих схем історіописання [41, 107–
108]. Крім того, процес зміни методологічних засад досліджень – складний 

12 А. Роснер вивчала питання державотворення ХІХ ст. на основі аналізу роботи поль-
ського представницького органу – Сейму [133]. З. Станкєвіч досліджував проблеми поль-
ського державотворення у період від Віденського конгресу до Листопадового повстання, 
розглядаючи питання шляхетської ідеології, яка, на його думку, суперечила національним 
інтересам [135]. 

13 Наприклад, Г. Ольшевський вивчав проблеми ідеології Речі Посполитої як «передмур’я 
християнства», що є важливим аспектом мотивуючої частини діяльності польської шляхти 
на Волині [128]. 
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та довготривалий. Він триває в українській історіографії і сьогодні. Відразу 
після здобуття Україною незалежності часто використовували методологіч-
ні кліше, напрацьовані за радянського періоду14. 

Окремої уваги заслуговують роботи французького вченого Д. Бовуа. 
Його дослідження складаються з трилогії, присвяченої вивченню «україн-
ського трикутника» на Правобережній Україні в кінці XVІІІ – на початку 
ХХ ст. та низці інших наукових розвідок [16, 17, 18, 19, 113, 114, 115], що 
дають комплексне уявлення про ситуацію в регіоні в етнічному, конфесійно-
му, соціальному та політичному аспектах. Д. Бовуа описав боротьбу між ро-
сійською владою та польською шляхтою Правобережжя, охарактеризував-
ши національну політику уряду і відповідну реакцію польського нобілітету. 
За його словами, «ставкою» у цій боротьбі були місцеві селяни. Дослідник 
розглянув проблеми відносин між польськими поміщиками-католиками та 
українськими селянами-православними в контексті конфесійної та майно-
вої боротьби між російським урядом і польською шляхтою. Саме його праці 
зробили кардинальний переворот в баченні проблеми та зробили поштовх 
до новітніх інтерпретацій вітчизняними та зарубіжними істориками цієї 
теми. Зважаючи на першочергову важливість студій Д. Бовуа при вивченні 
історії Правобережної України в ХІХ ст., треба відмітити певні проблеми 
засвоєння вітчизняною наукою його тез та положень.

Продовжувачем роботи французького історика є Б. Гудь [33, 34, 35, 36]. 
Проте у порівнянні з дослідженнями Д. Бовуа акцент у його працях зміщено 
з теми російсько-польської боротьби за регіон на вивчення проблеми поль-
сько-українських відносин ХІХ–ХХ ст. Фактично, це єдине спеціалізоване 
дослідження українсько-польських відносин новітнього часу. Проте мета на-
уковця полягала в тому, щоб прослідкувати характер міжетнічних взаємин на 
території всієї Правобережної України протягом періоду з кінця XVIII ст. до 
середини ХХ ст. Він зробив важливі висновки щодо природи цих відносин, 
охарактеризувавши їх як конфлікт. Зокрема, вчений вважає, що на території 
Волині вони складали етносоціальний конфлікт аж до початку ХХ ст. Він оха-
рактеризував значення російської національної політики та соціальної скла-
дової частини для українсько-польських відносин загалом [35, 17–19].

У тритомній роботі М. Сивіцького окремий розділ присвячено перебу-
ванню українських та польських народів під владою Російської імперії, 
щоправда, він описує переважно розвиток польсько-українських відносин  
у Галичині, що перебувала у складі Австрійської імперії, а тему міжетніч-
них відносин на Правобережжі висвітлено схематично [92, 38–48]. 

14 Зокрема, у роботі Г. Казьмирчук, Т. Соловйова комплексно висвітлено такі аспекти 
соціально-економічного розвитку Правобережної України у першій чверті ХІХ ст., як 
фільварково-панщинна система, знаряддя праці, промисли, промисловість, чумацтво, 
торгівля. Разом з тим, не можна не відзначити використання поняттєвого апарату радянської 
історичної науки [46, 16].



76 ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ ДЕНИСЮК

Серед небагатьох дослідників, які вивчали етнодемографічну історію 
Російської імперії XVI–XIX ст., є А. Каппелер [47]15 та В. Кабузан [45, 162–183]16. 
Деякі наукові праці, зокрема дисертаційні дослідження, присвячено пробле-
мам соціально-економічного, суспільно-політичного та релігійного аспектів 
історії Правобережної України кінця ХVІІІ – 60-х років ХІХ ст. Проте, як  
і загалом в історичній науці незалежної України, тема міжетнічних відносин 
залишається, за словами Д. Бовуа, «білою плямою» [18, 11–14]. 

У цей період особливо популярними стали дослідження державних ін-
ституцій на території Правобережжя в ХІХ ст. За останніх 15 років опубліко-
вано чимало досліджень українських та російських науковців, присвячених 
проблемі становлення російської влади, зокрема чиновницької структури, 
на Правобережній Україні в кінці ХVІІІ – середині ХІХ ст., а також темі на-
ціональної політики царського уряду щодо польської шляхти й українсько-
го селянства. У цьому контексті варто згадати роботи М. Бармак [11, 12], 
В. Шандри [102, 103, 104, 105, 106], Л. Горизонтова [30], О. Міллера [79, 
80], Н. Щербак [108, 109], В. Брославського [22] та ін.

Слід погодитися із твердженням М. Бармака про чиновництво як голов-
ний інструмент урядової політики. Науковець дослідив головні його «хво-
роби» (корупцію, хабарництво, безініціативність), а також проаналізував 
основні фактори кар’єрного зростання службовця17 [11, 99–105, 123]. 

Згадана теза М. Бармака про чиновництво як невід’ємну частину реа-
лізації національної політики на Волині тісно перегукується з баченням 
В. Шандри. Вчена показала роль чиновника в досягненні поставленої уря-
дом цілі повноцінно інкорпорувати регіон до держави. Вона дослідила ста-
новлення бюрократії на Правобережжі у ХІХ ст. [106], показала генерал-гу-
бернаторство як головну інституцію управління складних для уніфікації 
регіонів [103, 104]18. 

Важливими науковими працями щодо національної політики на Пра-
вобережжі є роботи Н. Щербак [108; 109]. Вона комплексно дослідила 
національну політику уряду в регіоні, зокрема щодо «польського питан-
ня» [109, 81–201]. Н. Щербак поділяє думку про те, що на Правобережжі 

15 У своїх дослідженнях він висвітлив проблеми збільшення частки українців в імперії, 
співвідношення польської шляхти з російським дворянством та ін.

16 На основі аналізу статистичних матеріалів науковець дав повноцінну характеристику 
демографічних процесів, що відбувалися в Російській імперії у ХІХ ст., зокрема і на Волині. 

17 Він відносив сюди освіту, здатність до покірності, старанність, уміння пристосову-
ватися до волі інших людей, особисту близькість до начальників, здатність залучитися їх 
патронатом та ін.

18 Кріс того, В. Шандра проаналізувала процеси становлення Київського генерал-губер-
наторства, висвітлила закономірності та особливості його розвитку в ХІХ ст., розглянула ді-
яльність окремих особистостей на цій посаді. Вона зробила висновок, що в першій половині 
ХІХ ст. Київське генерал-губернаторство перетворилося з територіально-адміністративної 
одиниці на адміністративно-політичну, а його роль у реалізації національної політики влади 
значно зросла [104, 8]. 
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існувало польсько-українське протистояння у ХІХ ст. Очевидно, із твер-
дженням про те, що російська влада слабо використовувала напруженість 
у відносинах між польською шляхтою та українським селянством у період 
до Листопадового повстання, оскільки намагалась завоювати симпатії поль-
ського нобілітету завдяки підтвердженню його давніх привілеїв [109, 207–
225], слід повністю погодитися19. 

 «Польське питання» у Російській імперії вивчав також російський на-
уковець Л. Горизонтов. Крім того, він досліджував політику щодо католи-
цизму як частину національної політики уряду, польський національний 
рух загалом та його вплив на державу [30]. Науковець зробив висновок, що 
влада ставила за мету асимілювати поляків, проте на шляху до досягнення 
цього натрапила на певні перешкоди. У середовищі наближених до імпера-
тора осіб існувало багато варіантів вирішення «польського питання», однак 
непослідовне їх виконання та боротьба не сприяли цьому20. 

Серед поодиноких праць, присвячених «українському» напряму націо-
нальної політики уряду Російської імперії, – робота О. Міллера [80]. Об’єк-
том дослідження у ній є конфлікт між українським проектом національно-
го будівництва та проектом формування «великої російської нації». Хоча  
у дослідженні акцент зроблено на вивчення періоду правління Олек-
сандра ІІ, теза про боротьбу кількох моделей націотворення на території 
Наддніпрянської України, зокрема і на Правобережжі, є надзвичайно важ-
ливою. Крім того, вчений проаналізував концептуальну сутність російської 
політики щодо нацменшин та їхніх суспільних еліт, а саме відому «тріаду 
Уварова» [79]. Його зауваження про співвідношення складових елементів 
цієї «тріади» є необхідними під час вивчення національної політики уряду 
на Волині. 

Проблеми законодавства в Російській імперії та окремих елементів чи-
новницької структури у регіоні розглядали також Н. Івчик [42; 43], О. Мар-
кевич [76; 77]. Окремі аспекти бюрократичної структури як головного важе-
ля реалізації національної політики уряду досліджували польський дослід-
ник С. Вєх [143, 58], американський науковець Р. Робінс [88]. 

Окремі вітчизняні та зарубіжні історики мали на меті описати міс-
це польської шляхти в суспільстві Російської імперії та вивчити зміни  
у її положенні на Правобережжі. Наприклад, роботу О. Буравського при-

19 Цю думку поділяють і польські дослідники, зокрема Є. Здрада. Він вважає те, що 
боротьба за симпатії українських селян двох агітаційних систем (російської та польської)  
у вирішальний момент (під час Листопадового повстання) закінчилася повною перемогою 
Росії [145, 167–168].

20 Особливе місце у баченні російської влади відводилось конфесійній сфері. Л. Горизон-
тов вдало відмітив, що на методику уряду визначення приналежності людей до польської 
нації (а значить, і об’єкта дискримінації) вплинуло часте дублювання поділу суспільства  
у соціальній та конфесійній сферах [30, 48–74, 100–105], що є особливо цінним для нашого 
дослідження.  
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свячено дослідженню становища поляків на Волині в другій половині ХІХ 
– на початку ХХ ст. [23].  Це питання розглянув також В. Брославський 
[22, 178]21. Результати таких праць дають змогу повноцінно уявити стано-
вище різних прошарків шляхти, визначити соціальні імперативи поведін-
ки її представників та наслідки цього для українсько-польських відносин 
на Волині. 

Низку робіт, присвячених становищу польської шляхти під владою Росій-
ської імперії, видано після 1991 р. Тут варто виділити працю Є. Чернецького 
«Правобережна шляхта за російського панування (кінець XVIII – початок 
XX ст.). Джерела, структура стану, роди» [101] та багатотомний довідник, 
який він уклав у співавторстві зі С. Лисенко. Три томи праці присвячено 
шляхті Волинської губернії [70, 71, 72]22. 

Іншою надзвичайно важливою темою поряд із питанням еволюції поль-
ської шляхти як соціуму є проблема становища селян у першій половині 
ХІХ ст. У дослідженнях після 1991 р. соціальний аспект цього питання і на-
далі залишився найпопулярнішим у наукових розробках. Проте у цей період 
вчені вже не були зобов’язані використовувати методологію міжкласової бо-
ротьби як основу наукового пізнання. Збільшилась варіативність застосова-
них методів дослідження.

Наприклад, праці О. Крижановської, присвячені становищу правобереж-
ного селянства в 30–50-ті роки ХІХ ст., зокрема кріпосницькій системі та  
її впливу на селян [66; 67], показали також бачення «селянського питан-
ня» царськими особами, а саме Миколою І, що було реалізацією персо-
нологічного методу. Помітне місце у цих дослідженнях належить темі 
інвентарної реформи 1847–1848 рр., її позитивних та негативних сторін 
для селянства. Особливо важливими є окремі аспекти роботи, присвячені 
соціальним настроям та уявленням селян, а також питанню стосунків між 
українськими селянами та польськими поміщиками. 

Подібну проблему висвітлено у дослідженнях К. Мацузато [78], В. Ор-
лика [84]. К. Мацузато вивчав зміни на селі Правобережної України, що 
відбулися у 40–50-х роках ХІХ ст. Великою мірою вони були зумовлені 
введенням інвентарних правил. Японський історик визначив вплив інвен-
тарної реформи та деяких елементів модернізації в сільському господарстві 
на збільшення піших господарств за рахунок зменшення кількості тяглових 
[78]. У наукових розробках В. Орлика висвітлено становище державних се-

21 Він зробив висновок, що в політиці російського уряду були різні підходи до великих 
землевласників та незаможної шляхти. Більшість магнатів, які брали участь у польських пов-
станнях, через деякий час було прощено, а окремим навіть повернули майно, проте бідна 
шляхта повною мірою відчула на собі репресії влади. Це відобразилось на землеволодінні  
у регіоні [22, 178].  

22 Зокрема, у цих томах укладено список майже 2500 шляхетських родин, визнаних у кін-
ці ХVІІІ – середині ХІХ ст. російськими дворянськими родами, а також вміщено різноманітні 
відомості про них.
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лян у політиці Російського уряду в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст., 
зокрема види оподаткування та їхня кількість [84]23. 

Важливою і дискусійною частиною вивчення проблеми міжетнічних 
відносин є етап націогенезису, який характерний був для українців та 
поляків у першій половині ХІХ ст. Ускладнює ситуацію те, що Волинь 
була регіоном, де відбувався цей процес для обох народів, причому в ба-
гатьох випадках характеризувався неоднозначними властивостями. І якщо 
багато специфічних рис польського соціуму на Волині можна пояснити 
відірваністю від польського народу шляхти, в межах якої представлено 
польську етнічну групу в регіоні, то подібних питань, пов’язаних з україн-
ським селянством, є більше. У зв’язку з цим між російським істориком О. 
Міллером та українським вченим Ю. Присяжнюком зав’язалася дискусія. 
Останній критикує колегу за сміливе зауваження про «усвідомлену лю-
бов» селянина до своєї землі як частини його етнокультурної самобутно-
сті. Ю. Присяжнюк пише, що на сьогодні це не можливо аргументовано 
стверджувати [87, 56–57]. Мова йде про рівень усвідомленості та самоі-
дентифікації українського народу. Очевидно, слід говорити про умовність 
етапу націогенезису, коли справа стосується таких досить об’ємних хро-
нологічних рамок, як 60–70 років в «довгому дев’ятнадцятому столітті» 
(мається на увазі представлене дослідження)24. 

Одним із головних пунктів проблеми польсько-українських відносин  
є міжконфесійна боротьба між православною церквою, з одного боку, та 
греко- і римо-католицькою – з іншого. Цю проблему розглянуто у роботах 
та наукових розвідках багатьох дослідників.

У четвертому томі видання «Історія релігії в Україні» [44] висвітлено 
становище католицької церкви25. Цьому ж питанню присвячене досліджен-
ня О. Крижанівського. Він охарактеризував конфесійну політику уряду  
в регіоні щодо католицької церкви як репресивну. Через підтримку владою 
наступу православної церкви після Листопадового повстання, деякі монас-
тирі та маєтки католицької церкви було передано православній, що мало 
важливі наслідки для селян, які проживали там [65].

23 Вчений зробив висновок, що відбувалося поступове збільшення стягнень із селян. Цим 
можна частково пояснити загострення поміщицько-селянських протиріч у досліджуваний 
час.

24 О. Міллер розвиває думку про те, що станом на середину і навіть другу половину ХІХ 
ст. існувало кілька варіантів розвитку націогенезису на території Російської імперії загалом 
та України зокрема, а боротьба таких етнонімів, як «малорос» і «українець», підтверджують 
цю тезу [64]. 

25 Автори запропонували свою періодизацію історії католицької церкви під час перебу-
вання Правобережжя під владою Російської імперії. У досліджуваному періоді вони виділя-
ють два етапи: 1) 1772–1830 рр. – становлення нової інституційної структури, усієї системи 
церковного правління; 2) 1830–1863 рр. – політичне зростання соціотворчих функцій като-
лицької церкви, зокрема активізація пов’язаних з церквою національно-політичних чинників 
[44, 93].  
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Питання становища греко-католицької церкви розглянуто в кількох до-
слідженнях Р. Шеретюк [107], Ю. Хитровської [98; 99; 100], а також у робо-
тах польських дослідників В. Колбука [122, 123], З. Опацького [359]. Зокре-
ма, Р. Шеретюк вивчала зміни в етноконфесійній політиці влади стосовно 
греко-католицької церкви у першій чверті ХІХ ст., намагаючись визначити 
вплив світоглядних позицій Олександра І [107, 51–52]26. 

Більшість спеціалістів з вивчення міжконфесійної боротьби в кінці XVІІІ 
– середині ХІХ ст. на Правобережній Україні погоджуються з думкою про 
те, що російський уряд кваліфікував уніатську церкву як осередок соціаль-
ної, політичної, релігійної нестабільності і вважав її приєднання до право-
славної церкви надійним способом забезпечення спокою в регіоні [100, 12].

Польський історик В. Колбук [122, 123] зробив подібні висновки. Він 
проаналізував еволюцію духовенства греко-католицької церкви під тиском 
держави [123]. Крім того, науковець розглянув проблеми участі уніатського 
духовенства в Листопадовому повстанні. На його думку, за окремими винят-
ками, уніатське духовенство ставилося до повстанців переважно нейтраль-
но або рідше прихильно [122, 28]. Вивчаючи роль Й. Семашка у ліквідації 
греко-католицької церкви, В. Колбук зробив висновок, що «…в історії було 
мало настільки детально обґрунтованих планів, які… були повністю реалі-
зовані» [123, 22]. Із цим твердженням погоджувався З. Опацькі. Він відмі-
чав, що ліквідації греко-католицької церкви передувала низка сприятливих 
для цього факторів: загострення польсько-російського конфлікту, Листопа-
дове повстання як привід до початку репресивної політики, пришвидшення 
націогенезису росіян, а також поляків [129, 121–127].

Проблемам становища православної церкви та її духовенства на території 
Правобережжя після приєднання регіону до складу Російської імперії присвя-
чено низку наукових робіт. Цю тему розглядали Г. Стародубець [94], Д. Бла-
жейовський [14], І. Вібе [25] та вже згадувана Ю. Хитровська [98, 100].

Прикладом тенденційності може бути робота Д. Блажейовського, наси-
чена джерельними даними. Він небезпідставно трактує православну церкву 
як інструмент ведення політики російською владою на приєднаних землях 
(не тільки українських). Разом з тим, у роботі наявні елементи осуду цієї 
організації, що є нехарактерним для об’єктивних наукових досліджень [14, 10–
23]. Натомість І. Вібе за допомогою аналізу судових справ про перехід  
з православ’я в католицизм у Західному краї розглянула такі важливі питан-
ня: причини, які спонукали людей до таких рішень, реакція влади, етнокон-
фесійна ситуація в суспільстві у Російській імперії в 1830–1855 роках При 
цьому вона зробила висновок про те, що російська політика в релігійній 

26 Дослідниця зробила висновок, що, незважаючи на показову економічну та суспільну 
самостійність і незалежність католицької церкви у першій третині ХІХ ст., вона перебувала 
під постійним контролем влади 
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сфері була не однозначно репресивною, а досить гнучкою і залежала від 
конкретної ситуації [25]. Очевидно, це узагальнення є прийнятним з кілько-
ма застереженнями щодо місця та часу реалізації цієї політики.

Актуальними є дослідження уявлень та стереотипів, що були поширені 
серед представників конкретних соціоетнічних груп. Цей напрям вивчен-
ня суспільства дає змогу повноцінно розуміти процеси, які відбувалися на 
Правобережжі після приєднання регіону до 60-х років ХІХ ст. Надзвичайно 
цікаві та важливі зауваження щодо стереотипів, схеми їхнього формуван-
ня і важливості в системі історичної свідомості етносу зробив Б. Миро-
нов [82, 327–332], М. Зашкільняк [41, 93–94], Ю. Присяжнюк [86, 87]27.

Проблемою взаємного уявлення різних соціоетнічних груп (російського 
чиновництва та дворянства, польської шляхти, українського селянства) за-
ймалися деякі науковці (Є. Годований  [28, 29]28, польські дослідники Л. Пі-
онтковський  [130]29 та М. Дещинська  [118]. Це покращує розуміння роз-
витку політичної програми польського національного руху в ХІХ ст. 

Важливою є робота С. Баженової «Проблеми історії та культури України 
в історико-краєзнавчих і художніх творах представників «української шко-
ли» в польській літературі 1820–1890-х років». Дослідниця розглянула різ-
ні варіанти бачення майбутнього українсько-польських відносин місцевою 
польською общиною в першій половині ХІХ ст. Більшість поляків бачила 
Правобережну Україну у відновленій Речі Посполитій, де «не було місця 
українській нації», інша частина намагалася налагодити конструктивний ді-
алог з українцями [7, 70–71]. 

Зі згаданою роботою перегукуються праці Л. Баженова [9, 10]. Він по-
казав «українську школу» в польській романтичній літературі як частину 
польського соціуму, що першою відійшла від усталеного в суспільстві сте-
реотипу про Правобережну Україну як невід’ємну частину Речі Посполитої 

27 Зокрема, можна порівняти визначення такої важливої для оцінки уявлень та стереоти-
пів категорії, як «ментальність». Ю. Присяжнюк вважає «ментальністю» усвідомлені та не-
усвідомлені орієнтири, що «наповнюють» і визначають «внутрішню сторону» історичного 
процесу, конкретної історичної епохи чи спільноти та пов’язаний із таким баченням метод 
історичного дослідження [86, 25]. Російський вчений Б. Миронов дав інші, але загалом дуже 
подібні, дефініції «ментальності»: 1) соціально-психологічні стереотипи, автоматизми і звички 
свідомості, закладені вихованням та культурними традиціями, ціннісні орієнтири, уявлення та 
погляди, що належать не окремим особистостям, а соціокультурним групам; 2) ціннісна пара-
дигма сприйняття, розуміння та оцінка дійсності, вироблена суспільною свідомістю в рамках 
окремої групи [82, 327]. Розуміння цієї категорії є надзвичайно важливим у контексті вивчення 
світоглядних структур українського селянства та польської шляхти, оскільки дає змогу показа-
ти значну частину соціальних та етнічних імперативів обох соціумів. 

28 Проаналізувавши західноєвропейську і польську пресу ХІХ ст., дослідник отримав важ-
ливий висновок про те, яким було бачення суспільством окремих тогочасних проблем [27, 28]. 
Він також розглядав суспільно-політичний рух в Україні у 30–60-х роках ХІХ ст. [29]. 

29 Він вивчав ставлення російського суспільства до Листопадового повстання 1830–1831 
рр., відзначивши, що велика частина ліберально налаштованого дворянства ставилася до 
польського національного руху зі співчуттям. 
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(незалежно від того, про яку Річ Посполиту йде мова: розділену сусідніми 
державами в кінці XVІІІ ст. чи відновлену в майбутньому). Важко переоці-
нити значення цієї зміни. У подальшому це стало необхідною передумовою 
для розвитку двостороннього міжетнічного діалогу.

Тему сприйняття образу Правобережжя польською суспільно-політич-
ною елітою розглянув В. Ададуров у своїх наукових розвідках, присвячених 
співпраці польської шляхти з французьким урядом Наполеона. Його робо-
ти дають змогу реконструювати бачення польською шляхтою Волині зага-
лом і місцевого селянства зокрема [1, 2, 3]. Учений показав багато в чому 
стереотипні уявлення шляхти. Вони не суперечать висновкам Л. Баженова,  
а навіть підкреслюють те, що «нове бачення» Волині представниками 
«української школи» було нетиповим для польського соціуму того часу.

У цьому контексті варто згадати роботу П. Мірошниченка. Він проана-
лізував уявлення українських та російських селян у період 1760–1861 рр.,  
а саме такі важливі їхні частини, як «правда», «поміщик», «чиновник», 
«цар», «церква» [83], що є важливими фрагментами світоглядної структури 
волинських хліборобів.

Феноменом Правобережної України в цей час залишалися містечка як по-
селення перехідного між містом і селом типу. Воно мало свої особливості роз-
витку. Ці питання досліджує О. Карліна [49, 50, 51, 52, 53, 54, 55]. У серії до-
сліджень вона проаналізувала історичні передумови їхньої еволюції у першій 
половині ХІХ ст., зміни, які відбулися в цей час і були зумовлені зіткненням 
регіональних особливостей розвитку суспільства з уніфікаційною політикою 
уряду. На основі архівних матеріалів висвітлено характерні риси міського са-
моврядування. Крім того, О. Карліна дослідила шкільну освіту в містах [56] 
та етноконфесійну ситуацію на Волині в першій половині ХІХ ст. [49].

Одним із найважливіших факторів польсько-українських відносин пер-
шої половини ХІХ ст. була польська суспільно-політична думка. Бачення 
шляхтою Правобережжя як частини Польщі та місцем захисту «християн-
ства» багато в чому визначало її ставлення до селян-схизматиків. У цьому 
аспекті варто відзначити роботи Н. Громакової [31]30, Я. Кольбушевського 
[124, 125], Р. Вапінського [140, 141], Д. Бовуа [17]. 

30 Роботи Н. Громакової присвячені суспільному руху польської шляхти Правобережжя  
у період з 1795 р. по 1830-ті роки ХІХ ст. [31]. Дослідниця також розглянула проблему Пра-
вобережної України як об’єкта реалізації «теорії “східних кресів”» у першій половині ХІХ ст., 
що є надзвичайно цікавим матеріалом у контексті суспільних та етнічних уявлень польської 
шляхти першої половини ХІХ ст. Я. Кольбушевський дослідив передумови виникнення «теорії 
“східних кресів”» та територію поширення «кресів» [124, 61]. Р. Вапінський вивчав проблеми 
польської ідеології та співвідношення польського народу з етносами, що були залежними від 
нього на т. зв. «східних кресах» (українці, білоруси) [140, 141]. На його думку, поляки були 
ближчими в ментальному аспекті з українцями та білорусами, ніж із західними сусідами (че-
хами та німцями). Проте відносини цих етносів ускладнювались неоднозначним спадком Речі 
Посполитої та зверхнім ставлення польської шляхти до українських селян, що пояснювалось 
патерналістичним баченням суспільства багатьма представниками шляхти [141, 333].
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На думку Б. Єдинак, елементами польської ідеологічної схеми були такі 
категорії, як «дім», «матір», а також національні звичаї і традиції («патріо-
тичне хрещення», поминки) та оборонний релігійно-національний характер 
культури. Особливо це стосується територій, що в кінці ХVІІІ ст. були при-
єднані до Росії [120]. Окремі аспекти «сарматизму» як частини ідеологіч-
ної системи польської шляхти вивчала К. Зеньковська. Вона вважала, що 
поширення середньої та вищої освіти у першій третині ХІХ ст. на тери-
торії колишньої Речі Посполитої зумовило підвищення рівня патріотизму 
серед освічених верств населення. Дослідниця поділяє думку про те, що  
в цей час відбувалась заміна «сарматизму» як ідеологічної системи поль-
ської суспільної думки на національну програму, з чим пов’язана певна де-
мократизація переконань та поглядів [146, 26–27]. Деякі особливості поль-
ського суду та права в ХІХ ст. на «забраних землях», порушуючи проблему 
«теорії “східних кресів”» та національної політики російського уряду, до-
сліджували А. Коробовіч, В. Вітковський [126]. 

Одним із показових явищ в українсько-польських відносинах є став-
лення селян до Листопадового повстання на Волині. Це питання розгля-
дали польські вчені М. Карпінська [121], В. Заєвський [131], А. Здрада 
[145], В. Токаж [137]. Зокрема, М. Карпінська вивчала проблеми ста-
новлення польських державних інституцій під час Листопадового пов-
стання, порушуючи питання участі в них вихідців з Волинської губернії 
[121]. В. Заєвський нарікає на те, що тему Листопадового повстання на 
території Правобережжя відсунули на маргінес, а історіографія є дуже 
бідною [131, 413]. Із представників польської історіографії цього періо-
ду варто виділити А. Здраду. У його роботі показано Листопадове пов-
стання на Волині та ставлення до нього селян, які становили абсолютну 
більшість населення регіону. Він відмічав, що саме цей фактор був ви-
значальним для успіху повстання на Правобережжі [145, 166–170]. Це  
ж питання досліджував В. Токаж [137]. На його думку, важливе значення 
для розвитку повстання на Правобережній Україні відігравала недостат-
ня підтримка польських великих землевласників, які не хотіли ризикува-
ти своїми маєтностями [137, 297–298].

Отже, історіописання досліджуваної теми часто характеризувалося тен-
денційністю та політичною заангажованістю. Разом з тим, було створено 
широку дослідницьку базу, що показує соціально-економічну і культур-
но-релігійну сфери відносин у регіоні, повноцінно висвітлює особливості 
та закономірності формування і реалізації російської національної політи-
ки щодо приєднаних від Польщі земель, зокрема Волині. Проте спеціалі-
зованого дослідження проблеми українсько-польських відносин на Волині  
в першій половині ХІХ ст. поки що немає. 
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Summary

The author has attempted to collect and systematize the opinions of various historians on  
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ROCZNIK PRZEMYSKI, t. 50: 2014
z. 3, HISTORIA

IZABELA WODZIŃSKA (Rzeszów–Kolbuszowa)

PRZEPIS KULINARNY  
JAKO ŹRÓDŁO DO BADAŃ  

NAD KULTURĄ ŻYWIENIA W POLSCE

Źródłami historycznymi nazywamy, najogólniej mówiąc, wszystkie zachowa-
ne ślady działalności człowieka. Są to nie tylko pamiętniki, listy i wspomnienia, 
ale także przedmioty codziennego użytku, bibeloty, książki a nawet, co będę sta-
rała się tu udowodnić, przepisy kulinarne.

Według enigmatycznej definicji zapisanej w Słowniku Języka Polskiego  
z 1909 r., przepis kulinarny to wskazówka pisana, jak coś wykonywać, recepta1. 
Podobnie termin ten określa współczesny Słownik Języka Polskiego: przepis – 
wskazówka zwykle pisana określająca sposób wykonywania, robienia czegoś; 
recepta, zasada, prawidło2. Nieco więcej informacji podaje Encyclopedia of food 
and culture: A recipe is a set of instructions or advice for preparing food (…).  
A recipe can also include explanatory notes, which might give advice about in-
gredients, including possible substitutions; tips on method3. Reasumując, przepis 
kulinarny należy do tzw. literatury użytkowej i jest zapisem składników potra-
wy, określającym sposób jej przygotowania i podania4. A zatem, w przypadku 
traktowania go jako źródło historyczne, należy zwrócić uwagę na czas i miejsce 
powstania, osobę autora, szeroko pojęty kontekst historyczny i kulturowy. Nie 
bez znaczenia jest również jego struktura literacka. Według W. Żarskiego przed-
stawia się ona następująco:

  

1 Przepis [w:] Słownik Języka Polskiego, red. W. Niedźwiedzki, Warszawa 1909, s. 162. 
2 Przepis [w:] Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1988, s. 994.
3 Encyclopedia of food and culture, red. S.H. Katz, t. 3, 2003, s. 167.
4 W. Żarski, Książka kucharska jako tekst, Wrocław 2008, s. 152. Por. A.M. Bąbel, Garnek  

i księga – związki tekstu kulinarnego z tekstem literackim w literaturze polskiej XIX wieku, „Teksty 
Drugie” 2000, nr 4, bns.
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Początkowo przepisy kulinarne przekazywano sobie ustnie lub zapisywano 

w formie notatek na marginesach ksiąg gospodarskich i kalendarzy. Dopiero  
w wiekach średnich i epoce nowożytnej zaczęły pojawiać się książki kuchar-
skie, których odbiorcami i autorami byli zawodowi kuchmistrzowie6. Niestety 
podawane tam receptury nie posiadały precyzyjnej informacji o przygotowaniu 
potrawy, czasie jej pieczenia i gotowania. Doskonale widać to na przykładzie 
pierwszej polskiej książki kucharskiej7. Jej adresatem Stanisław Czerniecki uczy-
nił doświadczonych kucharzy, którym nie tylko dawał istotne wskazówki gastro-
nomiczne, ale także wpajał podstawowe zasady zachowania higieny i porządku8. 
Podobny charakter miał poradnik Pawła Tremo9. Przeznaczony dla niego i jego 
uczniów rękopis powstał w II połowie XVIII wieku i zawierał receptury, które 
– jak można się domyślać – były wynikiem praktyk gastronomicznych wypróbo-

5 W. Żarski, op. cit. s. 136.
6 Autorem jednej ze średniowiecznych książek kucharskich był kuchmistrz Karola V 

Taillevent. Co ciekawe, ze swoich przepisów wykluczył on niemal całkowicie jarzyny, 
uważając je za zbyt pospolite. Mimo to jego dzieło Le Viandier przez długi czas uważane 
było za podstawę jadłospisu w kuchni francuskiej. Por. K. Kowalewski, Słodko-kwaśne 
średniowiecze, „Mówią Wieki” 2009, nr 12, s. 30–36; B. Haber: Cookbooks, [w]: Encyc-
lopedia of Food and Culture, t. 1, s. 452–456. Zob. też np.: R. Hryszko, Llibre de Sent 
Sovì. Katalońska średniowieczna księga kucharska, Kraków 2010; idem, Media Aeva 
Dulcia Analiza produkcji i konsumpcji słodyczy w Koronie Aragonii w XIV i XV w., Kra-
ków 2013.

7 S. Czerniecki, Compendium ferculorum abo zebranie potraw, Kraków 1682.
8 Por. J. Dumanowski, Weźmij materyją mięśną wołową albo cielęcą…, „Mówią Wie-

ki” 2009, nr 12, s. 36–41.
9 P. Tremo, Kuchnia na Sześć Osób podług przepisu J.P. Tremo pierwszego kuchmistrza 

Stanisława Augusta Króla Polskiego; por. W. Wojtyńska, Paul Tremo – kucharz Stanisława 
Augusta, „Kronika Zamkowa” 1996, nr 1, s. 50–56.

Zamierzony cel 
(nazwa potrawy)

sposób realizacji celu 
(instrukcje)

Dostępne środki 
(składniki, akcesoria, czas)

czynności 
(przyrządzanie)

podstawowe 
(obligatoryjne)
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wanych na samym królu i jego otoczeniu10. W obu przedstawionych przypad-
kach autorzy sięgali do receptur staropolskich, w których dominowały przypra-
wy korzenne, cynamon i pieprz. Jedynie Tremo próbował przemycić wzorzec 
nieco lżejszej kuchni francuskiej. Stąd jego przepisy są ciekawym przykładem 
wzajemnie przenikających się dwóch modeli żywieniowych. Doskonale widać to  
w rejestrze potraw, gdzie obok szczupaka po polsku i flaków, znalazły się kaczka 
po francusku i boeuf à la mode11.

Stopniowe zmiany w polskim jadłospisie zaszły w końcu XVIII wieku.  
W 1786 roku heraldyk Wojciech Wielądko wydał tłumaczoną z języka francu-
skiego książkę Kucharz doskonały12. Pozycja ta promowała nowoczesną fran-
cuską kuchnię mieszczańską, w której nastąpiło odrzucenie ostrych przypraw, 
dominowały lekkie zupy, nabiał i owoce, a poszczególne smaki zostały wyraźnie 
oddzielone13. Ponadto książka zawierała istotne informacje na temat produktów 
sezonowych oraz podstawowych zasad zachowania savoir-vivre’u14. Pewnym 
zmianom uległy też formy stylistyczno-gramatyczne prezentowanych przepisów. 
Wielądko zrezygnował z charakterystycznych dla wcześniejszych epok, rozbu-
dowanych struktur tytularnych, wprowadzając krótkie równoważniki zdań. Po-
zostawił natomiast orzeczenie w drugiej osobie liczby pojedynczej, dodatkowo 
używając trybu rozkazującego (wyjmij, wymocz). Na taką formę wpływ miały 
dwa czynniki. Po pierwsze nadawca przemawiał z punktu osoby bardziej do-
świadczonej i kompetentnej, po drugie komunikował się z odbiorcami z tej samej 
grupy zawodowej. Taki język autora nadawał pozór swobodnego i nieskrępowa-
nego dialogu, w którym z łatwością można było przekazać najbardziej popularne 
sekrety kucharskie15.

Prawdziwa rewolucja kulinarna przypadła na wiek XIX. Zachodzące wów-
czas przemiany ekonomiczne wymusiły na wielu poszukiwanie pracy zarobko-
wej, a także doprowadziły do częściowego zubożenia społeczeństwa. Jak słusz-
nie zauważyła Krystyna Bockenheim: przejście niejako z gospodarki natural-
nej do pieniężnej stanowiło dla wielu ludzi szok i zmuszało ich do oszczędzania.  
W niewielkim nawet majątku zawsze znalazła się jeszcze jedna świnia do za-

10 S. Dubisz, O „urządzeniu” kuchni Króla J. M. Stanisława Augusta, „Napis” 1994, s. 118. 
Por. A.M. Babel, Muza z warząchwią. Uwagi o literaturze i kulinariach, Warszawa 2004, s. 36–37; 
A. Berdecka, I. Turnau, Życie codzienne w Warszawie okresu oświecenia, Warszawa 1969, s. 147.

11 J. Dumanowski, Kuchmistrz króla Stasia, „Silva rerum”, www.wilanow-palac.pl.
12 Książka ta była tłumaczeniem publikacji Menona Cuisinière bourgeoise z 1746 roku.  

W pierwotnej wersji adresatem tego dzieła nie był już doświadczony kucharz, a wywo-
dząca się ze sfer mieszczańskich gospodyni. Wielądko zdecydował się jednak na zmianę 
tytułu i dostosowanie go do polskich realiów kulturowych. 

13 Ibidem. Por. J. L. Flandrin, Wyróżnienie smaku, [w:] Historia życia prywatnego, red.  
R. Chartier, t. 3, s. 307–323.

14 Por. W. Wielądko, Kucharz doskonały w wybornym guście z oszczędnością dogodny, czyli 
sposób gotowania różnych potraw z mięsa i ryb [...]: dla wygody obywateli i obywatelek gospodyń 
do druku podany , t. 1–2, Warszawa 1808.

15 A. Babel, op. cit., s. 57.
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rżnięcia, w mieście konieczność zużycia większej ilości mięsa oznaczała wydanie 
dodatkowej sumy pieniędzy, a dochody były ograniczone i zawsze zbyt szczupłe16. 
W książkach kucharskich poszukiwano przepisów na potrawy przygotowywane 
z łatwo dostępnych i tanich produktów, nieskomplikowanych w przyrządzaniu  
i dostosowanych do potrzeb wielodzietnej rodziny. Stąd popularność wydaw-
nictw, które w tytule posiadały określenia „łatwe” i „tanie”17. Zmienił się także 
adresat publikacji. Coraz częściej kierowano je do kobiet, na które spadł ciężar 
zarządzania gospodarstwem domowym. Motywy takiego postępowania zazwy-
czaj wyjawiano w poprzedzającym całość wstępie, w którym czasem znajdowały 
się również informacje o użytych proporcjach, miarach i wagach. Dodatkowo  
w prezentowanych recepturach zarzucono używanie dotychczasowych form języ-
kowych, które zastąpiono bezokolicznikami lub czasownikiem w formie zwrot-
nej (bierze się, robi się itp.). Jednocześnie zrezygnowano z popularnej dotąd ma-
niery rozległych tytułów, w których autorzy nawiązywali do swoich szerokich 
znajomości i koneksji, a zamiast pełnych imion i nazwisk pojawiły się inicjały. 
W tej przedziwnej skromności – wyjaśnia to zjawisko A. Bąbel – można dopa-
trywać się cech naiwnej kokieterii lub pragnienia ukrycia się w cieniu własnego 
dzieła, na wzór anonimowych, średniowiecznych mistrzów18. Taki sposób zapisu 
autorskiego miały Gospodyni dobra, czyli fundamenta ekonomii gospodarskiey, 
osobom młodym do tego stanu zabieraiącym sie potrzebne (1784), Kuchnia drze-
wo oszczędzająca (1790), Sposób robienia mydła, świc, octów, przyprawienia 
owoców, solenia mięsa, pieczenia chleba, warzenia piwa i robienia krochmalu 
(1801) i Spiżarnia dostatecznie i przezornie urządzona.

Twórcą tej ostatniej był Jan Szyttler, który już w tytule jasno wskazywał od-
biorcę swego dzieła, przeznaczając je dla dogodnego użytku miejskich i wiejskich 
skrzętnych gospodyń19. Przedstawione receptury miały przede wszystkim charak-
ter opisowy, często odwoływały się do doświadczenia pań domu i bazowały na 
autopsji samego autora. To właśnie tym można tłumaczyć nad wyraz lapidarne 
informacje o ilości wykorzystanych ingrediencji. Warto przytoczyć choćby prze-
pis na Ser z gęsich wątróbek [sic!]: biorą się wątróbki krają w plasterki grubości 
pół cala, rozpuszcza się masło na bardzo gorącey pokrywie, w to masło układają 
się plastry wątróbki i smażą, tak jednak aby się nie zrumieniły i dlatego trze-
ba często przekładać na obie strony rzeczone plastry, aby zupełnie nie wyschły  
i zostały białawe (…)20. Dopiero w drugiej części tekstu, przy opisie kolejnych 
etapów przyrządzania, pojawiają się wzmianki o wykorzystanej kwaterce naj-
lepszej oliwy, dwóch łyżkach octu estragonowego, kwaterce wina dreymedery… 
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na zgodne współistnienie polskiej tradycji 

16 K. Bockenheim, Przy polskim stole, Wrocław 2004, s. 116.
17 Ibidem.
18 A. Bąbel, op. cit.. s. 55.
19 J. Szyttler, Spiżarnia dostatecznie i przezornie urządzona, Wilno 1841.
20 Ibidem, s. 6.
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kulinarnej i wpływów francuskich21. Oto lubianej i cenionej gęsinie towarzyszyła 
delikatna oliwa i nieco ostrzejsza madera. Ich zadaniem było nie tylko wydobycie 
oraz podkreślenie smaku dania, ale także podrażnienie apetytu i przygotowanie 
zmysłów do kolejnych etapów degustacji. Ponadto obecne w całej książce zdrob-
niałe określenia składników (szyneczka, szczawik), miały pobudzać wyobraźnię 
czytelnika, zmuszać go do kulinarnych przemyśleń. Tym samym Szyttler stanął 
w opozycji do tych, którzy jedynie popularyzowali przepych stołów ustawionych 
potrawami na widok oko łudzić zdającymi się; ale nie mogącymi zaspokoić ani 
smaku, ani apetytu, który by skutki dobrego zdrowia zaręczał22. Z powodzeniem 
przyprawy korzenne zastępował ziołami i młodą włoszczyzną, czego dobrym 
przykładem są receptury na dziczyznę zawarte w Skrzętnej gospodyni23. Wysoko 
cenił też jarmuż, szczaw i szpinak. Co ciekawe, we wszystkich swoich książ-
kach Szyttler – choć w mniejszym stopniu – nawiązywał do kuchni kresowej,  
w tym białoruskiej i litewskiej. Stąd np. pojawiły się przepisy na kołduny z serem 
i sosem, lub kołduny gotowane z gryczanej mąki. Warto dodać, że autor starał 
się też udzielać swym czytelniczkom różnorodnych porad gospodarskich. I tak  
w Spiżarni dostatecznie i przezornie urządzonej pisał o tym, jak przewozić owo-
ce, sprawdzić stężenie galarety, suszyć kwiaty pomarańczowe i jaśmin. Takie po-
łączenie poradnika z profesjonalną książką kucharską przyniosło mu olbrzymią 
popularność, a z jego dzieł z powodzeniem korzystali następcy m.in. Wincentyna 
Zawadzka24 i Anna Ciundziewicka.

Stopniowo książki kucharskie stawały się nie tylko zbiorem przepisów, ale 
również kompendium wiedzy na temat prowadzenia i urządzenia domu, co bez-
pośrednio wiązało się z pozytywistyczną pracą u podstaw25. Co ciekawe, ich 
autorkami były niemal tylko kobiety (Ciundziewicka, Zawadzka, Ćwierczakie-
wiczowa), które w recepturach używały pierwszej osoby liczby mnogiej („my”, 
„upieczmy”, „zróbmy”, „przygotujmy”). Dzięki temu uchodziły za osoby z tej 
samej warstwy społecznej co czytelniczki, dodatkowo rozumiejące trudy i bo-
lączki życia codziennego. Ponadto dzięki stwierdzeniom „wiem to z doświad-
czenia”, „doświadczyłam tego”, budowały obraz osoby kompetentnej, rzetelnej  
i niezawodnej. Jednocześnie ze względu na powolną, ale systematyczną depre-
cjację zawodu kucharki  często wolały się nazywać publicystkami lub pisarkami, 
a nawet, jak choćby w przypadku Ćwierczakiewiczowej, literatkami26. 

21 Widać to również w rejestrze przepisów, gdzie autor umieścił m.in. Cornichons, czyli małe 
ogórki, Szampiony marynowane  w soku cytrynowym i agrestowym i Ocet estragonowy.

22 J. Szyttler, Kucharz dobrze usposobiony, ułożony przez J. Szyttlera, t. 1, Wilno 1830, b.s.
23 Tenże, Skrzętna gospodyni czyli tom drugi  Kucharki Oszczędnej, Wilno 1846.
24 W. Zawadzka, Kucharka litewska zawierająca przepisy gruntowne i jasne, własnem doświad-

czeniem sprawdzone…, Wilno 1913.
25 Por. I. Wodzińska, Lucyna Ćwierczakiewiczowa. Kobieta niekonwencjonalna, Warszawa 

2014.
26 Por. E. Ihnatowicz, Lucyna Ćwierczakiewiczowa, kucharka i dama, [w:] Kobieta i kultura ży-

cia codziennego, zbiór studiów pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1995, s. 159–169.
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Ewolucja nastąpiła także w formie przepisu kulinarnego. Zdecydowanie 
większą wagę zaczęto przywiązywać do przejrzystego opisu wykonywanych 
czynności, skrupulatnego wyliczenia składników oraz podawania ujednolico-
nych miar i wag. Bardziej koncentrowano się na jakości wykorzystanych pół-
produktów, ich pochodzeniu i oznakach świeżości. Bardzo dokładnie tłuma-
czono nazewnictwo potrawy, wskazywano na rodzaj oraz liczbę potrzebnych 
do jej wykonania naczyń i przyrządów kuchennych. Dobrze widać to na przy-
kładzie przepisów na baby wielkanocne, zawartych w Gospodyni Litewskiej 
Anny Ciundziewidzkiej. Autorka przestrzegała, aby mąka wykorzystywana do 
ich pieczenia była doskonale wysuszona i ogrzana, a miejsce w którym pod-
chodzą ma być ciepłe, ale nie gorące27. Dawała też istotne wskazówki związane  
z zakupem i rodzajem form używanych do wypieku ciasta drożdżowego. For-
my zaś na baby albo się robią umyślnie miedziane lub blaszane, nieco węższe  
u dołu niż u góry i opatrzone rączką; albo też wyklejają się z 2 arkuszy papieru, 
jeden na drugim położonych, stosując ich wielkość do rondla, w którym maj być 
wstawione28. 

Przepisy kulinarne pojawiały się również na łamach prasy kobiecej  
(w „Bluszczu”, „Dwutygodniku dla Kobiet”, „Tygodniku Mód”)29. Ich au-
torki starały się podawać nie tylko informacje na temat przygotowywanej 
potrawy i użytych narzędzi kuchennych, ale również miejsc, gdzie moż-
na było nabyć podstawowe produkty. To dlatego czytane dzisiaj receptury, 
pozwalają na odtworzenie topografii najpopularniejszych sklepów i skła-
dów kolonialnych niektórych polskich miast (np. Warszawy). Duże znacze-
nie ma też korespondencja czytelniczek z redaktorkami czasopism, które 
zajmowały się kwestią gospodarstwa domowego. Wielokrotnie pojawiają 
się tam propozycje jadłospisów dla rodzin z różnych warstw społecznych,  
o wyraźnie zróżnicowanym statusie materialnym. Są one kopalnią wiedzy 
na temat żywienia na ziemiach polskich, w tym: rodzajów mięsa, gatunków 
ryb, odmian owoców i warzyw.

Warto dodać, że wzrost zainteresowania tą formą literatury użytkowej spo-
wodował, że zaczęto wydawać również specjalistyczne poradniki gospodarskie, 
kalendarze i czasopisma. Od 1883 roku w Warszawie wychodził profesjonalny 
„Tygodnik Kucharski”30.

27 A. Ciundziewicka, Gospodyni Litewska czyli nauka utrzymywania porządnie domu  
i zaopatrzenia go we wszystkie przyprawy, zapasy kuchenne, apteczkowe i gospodarskie, 
tudzież hodowania i utrzymywania bydła, ptastwa i innych żywiołów, według sposobów wy-
próbowańszych i najdoświadczeńszych, a zarazem najtańszych i najprostszych, Wilno 1853, 
s. 355.

28 Tamże.
29 Por. K. Dormus, Problematyka wychowawczo-oświatowa w prasie kobiecej zaboru aus-

triackiego w latach 1826–1918, Warszawa 2006;  J. Franke, Polska prasa kobieca 1820–1918, 
Warszawa 1999.

30 Por. „Tygodnik Kucharski”, red. A. Sochacki, Warszawa 1883–1884.
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Prawdziwym bestsellerem było jednak 365 obiadów za pięć złotych Lucyny 
Ćwierczakiewiczowej31. Celny tytuł tego podręcznika gastronomicznego, który 
nawiązywał do wszystkich dni w roku, a jednocześnie obiecywał posiłek za nie-
wielkie pieniądze, nie tylko stał się kluczem do sukcesu dla jego autorki, ale 
przez długie lata był obowiązkową lekturą polskich gospodyń. Obiady miały zde-
cydowanie utylitarny charakter, a zgromadzone w nich przepisy nawiązywały do 
kuchni francuskiej, włoskiej, galicyjskiej, żydowskiej, rosyjskiej i polskiej. Od-
naleźć tu można sandacza au grantin, czyli po parysku, raki a la Bordelaise, rizi 
bizi z groszkiem, makaron zapiekany z szynką, pierogi z serem, bliny lekkie, blinki 
lub racuszki lekkie, lemieszkę, prażuchę i kaszę jaglaną opiekaną.  Oprócz tego  
w książce pojawiły się  nowomodne buliony, zupy rumiane, indyki, kurczęta, ku-
ropatwy, ryby, ciasta, leguminy, soki i konfitury. Wśród mięs królowały wołowina, 
cielęcina i baranina, na drugim planie zaś wieprzowina, którą zgodnie z ówcze-
snymi zasadami dietetyki, uważano za pośledniejszy gatunek mięsa. Mimo to, ze 
względu na szeroki krąg czytelniczek, Ćwierczakiewiczowa umieściła przepisy 
na schab pieczony, szynkę na gorąco, polędwicę wieprzową, kiełbasy smażone z 
sosem i kiszkę smażoną. Zalecała jednak, aby podawać je zawsze w towarzystwie 
surówek i sałaty. Sama zresztą była zwolenniczką kuchni, której integralną część 
stanowiły warzywa i owoce32. Dużą wagę przywiązywała przy tym do świeżości 
używanych produktów, ich jakości i ceny. Co więcej, podawane receptury starała 
się dostosować do lokalnego rynku i panujących w kraju warunków ekonomicz-
nych. Zgodnie z duchem pozytywizmu zachęcała też czytelniczki do wykorzysty-
wania nowych zdobyczy techniki i odkryć z różnych dziedzin nauki.  

Czytając przepisy Ćwierczakiewiczowej, warto przeanalizować język autor-
ki, który był żarliwy, tchnący znawstwem, szczerze przejęty kwestią [kulinarną – 
dop. Aut.] i życzliwością dla czytelnika33. Ponadto, dzięki naturalnemu talentowi 
pisarskiemu, jaki posiadała, udało jej się stworzyć i zastosować gatunek literacki, 
który więcej miał wspólnego z gawędą kulinarną niż z profesjonalną literaturą 
kucharską. Prezentowane przez nią receptury znacząco wpływały na wyobraź-
nię czytelników, podrażniając zmysły wyimaginowanym smakiem i aromatem 
potraw. Podobnego stylu bez powodzenia próbowały używać także następczynie 
Ćwierczakiewiczowej (choćby Maria Gruszecka34). Ostatecznie jednak zdecy-

31 Lucyna Ćwierczakiewiczowa (1826–1901) – autorka książek kucharskich i poradników go-
spodarstwa domowego, publicystka, współpracownica „Bluszczu”. Napisała m.in.: Jedyne prak-
tyczne przepisy wszelkich zapasów spiżarnianych oraz pieczenia ciast; Cokolwiek chcesz wyczy-
ścić, czyli porządki domowe; Podarunek ślubny. Kurs gospodarstwa wiejskiego i miejskiego dla 
kobiet. 

32 Por. L. Ćwierczakiewiczowa, 365 obiadów za 5 złotych, Warszawa 1898, s. 355–391. Autor-
ka podała tu  przepisy m.in. na fasolę zieloną po angielsku, groch szablasty pomidorami, kapusta 
duszona z pomidorami, jarzyny duszone z parmezanem i in.

33 A. Wierzbicka, P. Wierzbicki, Praktyczna stylistyka, Warszawa 1969, s. 26.
34 M. Gruszecka, 366 obiadów: praktyczna książka kucharska zawierająca wypróbowane prze-

pisy do przyrządzania smacznych i zdrowych potraw, ciast itd. Dla oszczędnych gospodarstw, Kra-
ków b.r.w.
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dowały się one na uproszczenie swojej wypowiedzi, ograniczając się jedynie do 
poszerzania jej o wyniki własnych doświadczeń.

Dla historyka ważne informacje przynoszą również bardzo popularne w XIX 
wieku rejestry potraw, które każdorazowo poprzedzały główną część książki ku-
charskiej. Pozwalały one dostosowywać menu do pory roku, świąt oraz waż-
nych uroczystości rodzinnych i to bez naruszania napiętego domowego budżetu. 
Stosowała je zarówno wspominana Ćwierczakiewiczowa, jak i jej konkurentki: 
Paulina Szumlańska i Róża Makarewiczowa. Szczegółowa analiza wykazów po-
zwala odpowiedzieć na pytanie o czas i okoliczności serwowania potrawy oraz – 
w niektórych przypadkach – wskazuje na składniki, z których została wykonana. 
I tak, dzięki menu, podanemu przez Antoniego Teslara w jego książce  Kuchnia 
polsko-francuska, wiadomo na balu w Wydziale Krajowym, wydanym przez Po-
tockich w 1902 r, na którym bawiło się 1200 osób, podano: 10 półmisków roz-
pływnika z bażantów,10 półmisków łososi w majonezie, 20 półmisków rostbefów 
po angielsku, 10 szynek z auszpikiem, 10 półmisków pasztetu strasburskiego, 20 
półmisków pasztetu z zajęcy, 10 półmisków indyków pieczonych, 10 półmisków 
bażantów pieczonych, 10 półmisków combrów sarnich, 10 półmisków ozorów  
w auszpikach, 10 półmisków galantyn z pulard, 20 półmisków sałat, 20 półmisków 
sosów, 20 półmisków kompotów, 20 tac ciast, 10 tortow piramidalnych, 20 etażer 
cukrów, oranżadę, lemoniadę, lody35. Wszystkie receptury na wymienione potra-
wy znalazły swe miejsce w książce. Nie miały one już jednak charakteru opiso-
wego, a raczej przypominały współczesne nam przepisy kulinarne. Autor używał 
krótkich zdań złożonych i orzeczeń w formie bezokoliczników, a za podstawową 
jednostkę masy przyjął kilogram, litr i ich pochodne. Co do godziny, określał też 
czas przygotowania potrawy, dokładnie opisując wykonywane czynności. 

W analizowanych przeze mnie dziewiętnastowiecznych książkach kuchar-
skich rysują są wyraźne wpływy francuskie. Można to zauważyć nie tylko w tytu-
laturze książek (jak np. u Teslara), w nazewnictwie poszczególnych dań (cynadry 
wieprzowe w maderze. Paszteciki z drobiem croquettes, puree z groszkiem, kar-
tofle a la nautre d’hotel), ale i w pojedynczych, a bardzo często występujących 
komponentach, takich jak: turboty, raki, żabie udka i trufle. W menu wystawnych 
obiadów niemal każda potrawa miała dodatek trufli – pisała Beata Meller – np. 
indyczki pieczone nadziewane truflami, filet ze szczupaka z sosem truflowym, po-
lędwica wołowa z truflami, pieczeń barania szpikowana truflami, pasztet z ryb 
w cieście francuskim z truflami36. Zjawisko to można tłumaczyć dwojako. Po 
pierwsze łatwą dostępnością produktów uchodzących dotąd za delikatesowe, 
po drugie chęcią podkreślenia przez burżuazję jej wysokiej pozycji społecznej.  
W żadnym jednak stopniu nie dotyczyło to uboższych warstw (np. mieszczań-

35 A. Teslar, Kuchnia polsko-francuska, Kraków 1910, s. 261.
36 B. Meller, Obce wpływy w kuchni polskiej, [w:] Wokół stołu i kuchni, wybór i opracowanie 

M. i J. Łozińscy, Warszawa 1994, s. 53.
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stwa), które zadowalały się potrawami sporządzonymi „na sposób francuski”, 
czyli z wykorzystaniem ogólnodostępnych i tanich produktów37.

O obcych wpływach na polską kuchnię świadczą też słowniczki nieznanych 
wyrażeń, zamieszczane przez autorów na końcu książek kucharskich. Pierwotnie 
skierowane do odbiorcy dzieła dziś nie tylko pozwalają wyjaśnić ich znaczenie, 
ale także zwracają uwagę badaczy na swą etymologię. W takich zwrotach, jak 
brażować, flamować, glasować, szpikować, zamaskować z łatwością odnaleźć 
można źródłosłów francuski czy niemiecki.

Istotne zmiany w sposobie żywienia nastąpiły u schyłku XIX stulecia. W prasie 
i poradnikach zaczęły pojawiać się artykuły i informacje propagujące zdrowy tryb 
życia, a w książkach kucharskich przepisy na potrawy o obniżonej kaloryczno-
ści. Do minimum ograniczono spożycie mięsa, jednocześnie zwiększając liczbę 
owoców i warzyw. W jadłospisie pojawiły się m.in. polewka z fasoli, zupa z trze-
bulek, chłodnik z kwiatu bzowego, jaja po szwajcarsku, placek cebulowy i pieczeń 
grochowa. Autorzy podawali też przepisy dla osób chorych i rekonwalescentów. 
Dużą popularnością w tym względzie cieszyła się zwłaszcza książka Romualdy 
Tarnawskiej Kuchnia jarska stosowana w lecznicy dra Apolinarego Tarnawskiego 
w Kosowie, która stanowiła kompendium stosowanych w tym czasie kuracji. 

Krótkie wiadomości o pochodzeniu wykorzystywanych produktów, tabele kalo-
ryczne, a nawet wykazy składników odżywczych, obecnych w podstawowych arty-
kułach żywnościowych, zaczęły pojawiać się także w innych publikacjach kulinar-
nych. Coraz popularniejsze były ilustracje i ryciny, będące integralną częścią komen-
tarza autorskiego do podawanych przepisów. Ponadto wielu autorów decydowało się 
na zamieszczenie czarno-białych fotografii, na których można było zobaczyć wnętrze 
dobrze urządzonej kuchni, a nawet przyrządzoną własnoręcznie przez nich potrawę. 
Dobrym przykładem książki kucharskiej, w której obecne są wszystkie opisane ele-
menty, jest Uniwersalna Książka Kucharska autorstwa Marii Monatowej.

Zaprezentowane w niniejszym artykule przykłady jasno wskazują, jak waż-
nym źródłem do poznania życia codziennego jest przepis kulinarny, a w szerszym 
kontekście także, wielokrotnie tu wspominana, książka kucharska38. Dokonując 
ich analizy i interpretacji,  historycy mogą nie tylko uzyskać dane na temat wy-
stępujących w konkretnej epoce podstawowych produktów żywieniowych, ich 
kaloryczności czy zastosowania, ale również odpowiedzieć na pytanie, dotyczące 
panującego w tym czasie i stale zmieniającego się modelu żywienia. Co więcej, 
zamieszczone często mimochodem przez autorów informacje mogą mieć istot-
ne znaczenie w badaniach nad przemianami obyczajowymi, zachodzącymi m.in.  
w podstawach dobrego wychowania i savoir-vivre’u.  

37 Osobny temat na artykuł stanowi problem nazewnictwa lokali gastronomicznych. Właścicie-
le, chcąc uniknąć niewygodnego języka zaborcy, używali właśnie francuskiego. Stąd „Cafe” czy 
„Restaurant”. Por. ibidem, s. 55.

38 Por. H. Ostrowska, Książka kucharska, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” t. 26, z. 1, Łódź 
1984.
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a recIPe as a source In the research on food culture In Poland
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Summary

The examples presented in this article show the importance of a recipe (and in a broader context, 
a cookery book) as a source allowing to learn about everyday life. Analyzing and interpreting them, 
historians can not only obtain data on basic food items in each historical period, their energy value 
and use, but also find out what the nutrition model in that period was. What is more, some casual 
remarks made by authors, may be significant for the research on changes in general manners and 
etiquette.

Translated by Agnieszka Andrzejewska
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Ubiór pełni wiele różnorodnych funkcji – począwszy od praktycznych i czy-

sto użytkowych, na zdobieniu ciała i przekazie niewerbalnym skończywszy.  
W historii ubioru obserwować można wiele rozmaitych zależności pomiędzy po-
szczególnymi funkcjami. Zdarza się, że jedna z nich wysuwa się na dominującą 
pozycję, przez co pozostałe zostają jej podporządkowane. Powstające w ten spo-
sób anomalie bywają często zauważane i stają się przedmiotem dyskursu społecz-
nego. Jest to tendencja wyraźnie widoczna szczególnie w II połowie XIX wie-
ku, z jednej strony ze względu na panujący wówczas w modzie kobiecej gorset,  
z drugiej na rodzącą się świadomość w kwestiach zdrowotnych i higienicznych. 
Dyskurs na temat mody i ubiorów obecny był także w realiach galicyjskich,  
a jego ślady odnaleźć można w różnorodnym materiale źródłowym. Pojawiał się 
on w rozmaitych środkach społecznego przekazu, tj.: prasa, poradniki dobrych 
manier, reklama oraz sklepy z odzieżą. Wachlarz tematyczny związany z kwe-
stiami wyglądu zewnętrznego (w tym także ubioru) był bardzo szeroki. Należały 
do niego kwestie etyczne, estetyczne oraz praktyczne.         

Przywiązywanie uwagi do kwestii związanych z ubiorem jest cechą indywi-
dualną, uzależnioną – jak się wydaje – od osobowości. Z pewnością wpływ na 
postawę względem mody i estetyki ma pochodzenie i wychowanie. Już w domu 
nabywamy nawyków dbania o elegancję, skromność czy też wytworność. Dla-
tego też do analizy tych zachowań najbardziej adekwatnymi materiałami okażą 
się pamiętniki. Nie odzwierciedlają one żadnej generalnej zasady, ale pokazują 
zróżnicowanie poglądów na temat wielu aspektów życia codziennego. Już sama 
obecność zagadnień dotyczących ubioru w pamiętnikach wiele mówi nam o jego 
charakterze. Jeśli autor poświęca mu wiele miejsca, jest to sygnał, że w jego świa-
domości zajmował on ważną pozycję, jeśli zaś brak jakichkolwiek wzmianek, to 
jest to sugestia, że sprawy mody były nieistotnym elementem życia codziennego, 
niewystarczająco interesującym, by poruszać tę kwestię we wspomnieniach.

Niniejsza analiza ma na celu ukazanie roli ubioru i jego funkcji w odniesieniu 
do takich wartości, jak estetyka, wygoda i etyka. Znaczenie ubioru obserwować 
można także we wzajemnym postrzeganiu się ludzi, a także w autorefleksji i au-
toprezentacji. Rola przypisywana ubiorom przez dane społeczeństwo widoczna 
jest też w reklamie i dystrybucji odzieży. Celem artykułu nie jest przedstawienie 
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mechanizmów, jakie rządziły tymi zjawiskami w Galicji w XIX i początkach XX 
wieku, lecz zaprezentowanie społecznej opinii na ich temat.

Wartości estetyczne

Należałoby zastanowić się przede wszystkim nad okolicznościami, w których 
troszczono się o własny wygląd, ponieważ rozważania te prowadzą do cieka-
wych spostrzeżeń na temat szerzej pojętej obyczajowości. Anna Sokołowska, 
udając się z wizytą do swojego brata mieszkającego we Lwowie, miała na so-
bie starą, zniszczoną suknię. Nie martwiła się jednak tym, jak zaprezentuje się  
w obcym mieście i jak będą ją postrzegać inni ludzie. Istotnym problemem była 
dla niej natomiast opinia brata.  Zastanawiała się nad tym, jak on zareaguje, wi-
dząc własną siostrę w mało eleganckim stroju1. Być może autorka wspomnień 
miała również na uwadze jego dobrą opinię we lwowskim środowisku towarzy-
skim i nie chciała przynosić mu wstydu. Niemniej jednak kwestia odpowiedniego 
ubioru pojawiała się już w kręgu rodzinnym, i już na tym poziomie relacji mię-
dzyludzkich należało o niego dbać.

Można również poprowadzić linię pomiędzy przestrzenią domową i publicz-
ną. W innym fragmencie wspomnień Anna Sokołowska pisze następująco: „Za-
uważyłam, że matce nic nie zależało na tym, aby się Danikowskiemu podobać. 
Lubiła ubrać się elegancko i ładnie, kiedy wychodziła na ulicę, albo spodziewała 
się ceremonialnych gości. Przy D. zachowywała strój domowy, w którym wy-
glądała całkiem niekorzystnie, prawie brzydko – watowany kaftan tabaczkowe-
go koloru, spódnicę z byle jakiego materiału i grube, szmaciane pantofle. Raz 
nawet zauważyłam, kiedy D. przyjechał do nas niespodziewanie dosyć późną 
godziną, że matka miała na głowie jakąś dość ordynarną perkalową chustkę, spod 
której sterczała ku górze grzywka skręcona papilotem”2. Pojawia się tutaj kilka 
interesujących kwestii.  Zaznaczona została przede wszystkim owa granica po-
między domem i przestrzenią pozadomową. Dom stawał się jednak miejscem 
publicznym w momencie pojawienia się w nim gości i wówczas obowiązywała 
inna etykieta dotycząca ubioru. Ważnym zagadnieniem była zatem rola estetyki 
stroju w demonstracji postawy względem przyjmowanych gości. Niezachowanie  
elegancji i odpowiedniego wyglądu sugerowało ignorancję wobec gościa, było 
wyrazem braku szacunku lub zainteresowania.    

Stosunek wobec ubioru ujawniał się nie tylko w przywiązywaniu wagi do wła-
snej aparycji, ale także w trosce o wygląd swoich dzieci. Zaniedbanie Pelunii, córki 
Skarbków, która w opisie pamiętnikarskim nosiła skromną, ciemną i nieco ponisz-
czoną, nieposiadającą żadnych ozdób suknię, świadczyło przede wszystkim o jej 

1 A .  S k a r b e k - S o k o ł o w s k a , Czas udręki, czas radości. Wspomnienia, Wrocław 1977,  
s. 93.

2 I b i d e m , s. 107.
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rodzicach. Oczywiście pojawia się pytanie o przyczynę takiego stanu rzeczy, którym 
mogła być albo postawa względem ubioru, albo stan majątkowy. Chomińscy, myśląc 
o stroju własnego syna, mieli na uwadze nieco inną kwestię: „[...] bali się próżności  
i płytkości wielkiego świata i nie pozwolili mu na sprawienie sobie nowego fraka 
lub smokingu, bo w ich pojęciu strój wieczorowy oznaczał pokusę [...]”3. Odnośnie 
do tego fragmentu nasuwa się jeszcze jedno, dość istotne spostrzeżenie – tekst ten 
pokazuje, że rodzice mieli wpływ nawet na strój dorosłego już syna.

Należy mieć na uwadze, że wszystkie opisane tu zjawiska widziane są oczy-
ma autorki wspomnień, niemniej jednak pokazują one pewne cechy zachowań  
i obyczajowości. Warto przytoczyć także fragment dotyczący jej własnej posta-
wy wobec mody jako przykład autorefleksji skupionej na omawianym problemie. 
Sokołowska pisała: „Nie byłam nigdy skrajną modnisią, nie nosiłam kosztow-
nych materiałów, ubierałam się przeważnie biało, a nigdy w pierwszorzędnych 
magazynach, które lubiły puszczać na salę balową równocześnie po kilkadzie-
siąt jednakuteńko ubranych dam, co wywołało monotonię i przypominało nieco 
asystę koło feretronu w czasie procesji. [...] Unikałam zbyt wielkiej krynoliny, 
zbyt długich trenów u sukni, zbyt modnych fryzów, lubiłam wyglądać choć tro-
chę inaczej niż ogół – słowem, trzymałam się złotej miary. Nigdy ręka fryzjera 
nie dotknęła nawet mej głowy, toalety wymyślałam sobie sama, biorąc czasem 
wzory z dawniejszych żurnali, suknie szyła mi poczciwa Honorata, dawniej do-
mowa krawczyni [...]”4. Uwagę zwraca tu umiar, a nawet powściągliwość wobec 
dyktatów mody, ale jeszcze bardziej dążenie do zachowania indywidualizmu. 
Ilość wzmianek na temat ubioru w całości wspomnień autorki świadczy jednak  
o ważnej pozycji tego elementu codzienności w jej świadomości. Zupełnie ina-
czej przedstawia się ten problem w pamiętnikach pierwszych studentek uniwer-
sytetów galicyjskich, które poświęcają sporo miejsca kwestiom życia codzien-
nego, sytuacji materialnej i obyczajowości, natomiast bardzo niewiele piszą na 
temat swojej garderoby. Moda znajduje się całkowicie poza obszarem ich zain-
teresowań5. Klemensiewiczowa wspomina jedynie ubiory z okresu swego dzie-
ciństwa, a więc z lat sześćdziesiątych XIX wieku. Po wielu latach, kiedy ubiór 
kobiecy uległ już wielu przemianom, dostrzegła, jak bardzo niewygodną odzież 
nosiły kobiety, a także młode dziewczęta w przeszłości6. Pachucka wprowadza 
natomiast opis ubioru do charakterystyki niektórych postaci, z którymi zetknęła 
się na studiach lub w swojej dalszej działalności. 

Maria Bogucka uważa, że w XIX wieku do ubioru przywiązywano dużą 
wagę. Osoby, które nie mogły na niego wydać dużo pieniędzy, starały się pomi-

3 I b i d e m , s. 202.
4 Ib idem, s. 244.
5 J .  K l e m e n s i e w i c z o w a , Przebojem ku wiedzy. Wspomnienia jednej z pierwszych stu-

dentek krakowskich z XIX wieku, Wrocław 1961; R .  P a c h u c k a , Pamiętniki z lat 1886–1914, 
Wrocław 1958.

6 J .  K l e m e n s i e w i c z o w a , op. cit.,  s. 112. 



106 MARTA KARGÓL 

mo wszystko dotrzymać kroku ludziom bogatym7. Wydaje się jednak, że był to 
raczej pewien stan idealny, czy też wymagany, rzeczywistość mogła przedstawiać 
się różnie. Włodzimierz Dzieduszycki, poseł i członek Koła Polskiego, nie dbał 
na przykład w ogóle o swój strój. Nosił czarny surdut, spod którego wygląda-
ły spodnie (nie zawsze wyprasowane). W zimie wkładał długi, futrzany płaszcz  
i wysoką czapkę, wzbudzające ogólne zainteresowanie Wiedeńczyków. Wśród 
tłumu przechodniów wyróżniał się strojem i swoją aparycją. Był bardzo wysokim 
i szczupłym mężczyzną o pociągłej, „inteligentnie brzydkiej twarzy”, ozdobio-
nej długimi, zwisającymi wąsami. Dążenie do perfekcyjnej elegancji przejawia-
ło się we wszelkich działaniach jego rodziny, nie przynosiło to jednak w jego 
przypadku żadnych rezultatów: „Kiedyś przed podróżą do Budapesztu, sekretarz 
kupił mu nowy, drogi kapelusz. Po przyjeździe wstąpił do jakiejś kawiarni, a gdy 
później znalazł się na ulicy, miał na głowie stary, zatłuszczony szapoklak, który 
spokojnie zabrał z wieszaka, sądząc, że nie popełnia zamiany”8.

Funkcje praktyczne      

O niepraktyczności czy nawet niebezpieczeństwach ubioru XIX-wieczne-
go pisali już współcześni. Józef Gintler wspominał w swoich opowiadaniach 
młodą dziewczynę, która zmarła w dniu ślubu. „Winnym” tego zdarzenia – 
według autora – miał być gorset. „Ileż to córek tracą matki przez te nieszczę-
sne sznurowadła”9 – pisał Gintler. Problem ten nie był jednak zbyt wyraźnie 
widoczny w czasopismach lekarskich. Trudno znaleźć jakąkolwiek wzmiankę 
na ten temat w „Lwowskim Tygodniku Lekarskim”. W artykule poświęconym 
powstawaniu wąskich miednic u kobiet nie łączy się w ogóle tego problemu 
z gorsetem, a jedynie z niezdrowym, pozbawionym ruchu trybem życia10.  
W „Przewodniku Gimnastycznym Sokół” znajdujemy natomiast artykuł na te-
mat gorsetu, świadczący o tym, że doskonale zdawano sobie sprawę z zagrożeń 
dla ciała kobiecego, jakie powodować mogło jego noszenie11. Wydaje się, że 
sytuacja zmieniła się dopiero wraz z upowszechnieniem promieni Rentgena, 
które pozwoliły zobaczyć zwyrodnienia powstające w układzie kostnym kobie-
ty. Nie było bowiem łatwo usunąć ze świadomości kobiet przekonania o nie-
zbędności gorsetu dla eleganckiego wyglądu oraz jako atrybutu kobiecości12. 
Proces przemiany świadomości wpisywał się w europejską ewolucję postawy 

7 M .  B o g u c k a , Dzieje kultury polskiej do 1918 roku, Wrocław 1987, s. 335.
8 A .  P r y s t o r , Siedem ekscelencji i jedna dama, Warszawa 1939, s. 296–298. 
9 K .  G i r t l e r, Opowiadania, t. 2, Kraków 1971, s. 315. 
10 W sprawie częstości, powstawania i ograniczenia ilości miednic wąskich, „Lwowski Tygo-

dnik Lekarski” 1909, nr 7, s. 7.
11 Że ściskanie ciała gorsetem szkodliwie wpływa na zdrowie kobiet…, „Przewodnik Gimna-

styczny Sokół” 1889, nr 11, s. 88.  
12 M .  M o ż d ż y ń s k a - N a w o t k a , O modach i strojach, Wrocław 2010, s. 246.
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wobec mody kobiecej tego czasu13. Zdrowie i wygoda schodziły na dalszy plan, 
kiedy pojawiała się kwestia eleganckiego wyglądu. Niepraktyczność wyrażała 
się także w inny sposób. Czasem niedostosowanie ubioru do okazji i warunków 
zewnętrznych powodowało odwrotny rezultat i zamiast zamierzonej elegancji 
osiągano efekt komiczny. A oto przykład ze wspomnień Marii Kietlińskiej: „Do 
wzmianki o niepraktyczności dawniejszej mody chcę dodać następującą przy-
godę. Ekwipując nas elegancko na wyjazd do Gardzienic, kupiła nam ciotka 
Kucieńska u najpierwszej modniarki Thiemowej kapotki z białej cieniuchnej 
krepy, ozdobione krepowymi, zielonymi kłosami. Zaraz w pierwszą niedzielę 
pobytu w Gardzienicach wyjechałyśmy o dwa wiorsty do kościoła w Piaskach 
Luterskich. Tumany kurzu zasypały naszą świeżą biel [...] W kościele ksiądz 
pokropił kapelusze, a potem z powrotem z kościoła nowa warstwa kurzu  i stały 
się one szaro-żółte”14.  Fatalnie zakończyła się także wycieczka do Szczawnicy 
i Pienin: „[...] dziadek wyjeżdżając z Krakowa obmyślił parasol ogromny, na 
kształt tych, jakich używają przekupki na placach, żeby ochronić podróżnych 
na wózku przed spiekotą i deszczem [...] Lecz w drodze do Szczawnicy złapała 
naszych wojażerów nieprzebrana górska ulewa. Niebawem poczuli, że parasol 
zamiast ich chronić, dziwnie i coraz bardziej przyciska ich do środka, to fiszbi-
ny zmoczone stulały się [...] Temu samemu losowi uległy i krynoliny, zrobione 
z fiszbinów”15. Maria Kietlińska przyznaje jednak, że: „[...] wówczas pokazać 
się bez krynoliny było wprost nieprzyzwoicie, jakby w ogóle bez dolnego okry-
cia [...]. Pewna kuzynka matki, szykowna a maleńka, która jedna w Krakowie 
wyłamała się spod terroru krynolinowego, była celem pocisków wszystkich 
dowcipnisiów”16. Fragment ten prowadzi nas do kolejnego etapu rozważań, do-
tyczącego zagadnień moralnych, związanych z ubiorem.

Wartości etyczne
              
Trzecim zagadnieniem – obok estetyki i wygody – które pojawia się w kon-

tekście rozważań o ubiorze jest etyka, a więc kwestie moralności. Spośród nich 
jest ona najmniej uwarunkowana przez osobowość a najbardziej przez czynniki 
zewnętrzne, takie jak presja społeczna. Czytając pamiętniki, można odnieść 
bowiem wrażenie, że nieuleganie modzie w sensie estetycznym nie było tak 
napiętnowane, jak niepodporządkowanie się „dobrym obyczajom”. Poświę-
cenie wygody na rzecz efektownego wyglądu nie zawsze bywało osobistym 
wyborem. Kwestia etyki ubioru była elementem jeszcze ściślej związanym 
z komunikacją interpersonalną i jako taka wychodzić musiała poza ramy indy-

13 L.  Przesmycki , Fin de siècle po polsku, Warszawa 1966, s. 211–213.
14 M .  K i e t l i ń s k a , Wspomnienia, opr. I. Homola-Skąpska, Kraków 1986, s. 175.
15 I b i d e m , s. 321.
16 I b i d e m . 
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widualizmu i być postrzegana w kategoriach społecznych. Z moralnością łączy 
się przede wszystkim problem nagości, o której Zofia Ordyńska wypowiadała 
się w następujący sposób: „Nagość w życiu codziennym była jak najsurowiej 
zakazana. Moda zakuwała kobiety w gorsety – pancerze, najeżone stalkami  
i brylkami, niczym zbroja średniowiecznego rycerza. Biedne kobieciątka nawet 
podczas upalnego lata nosiły suknie z długimi rękawami i wysokimi kołnie-
rzykami, usztywnionymi na dodatek fiszbinkami, na nogach grube bawełnia-
ne pończochy i wysokie trzewiki oraz spódnice po pięty, którymi elegantki 
zamiatały trotuary, jak wówczas nazywano chodniki. Również i na scenie nie 
wolno było pokazać aktorce ani kawałka nagiego ciała, bo to wstyd i obraza 
publicznej moralności. Wyjątek stanowiły dekolty balowych toalet, ale nogi, te 
musiały być całkowicie zakryte. Jeżeli jakiś kostium wymagał niezbicie uka-
zanie gołej łydki, to cenzura pozwalała na to pod warunkiem, że nogę zasło-
ni trykot w cielistym kolorze”17. Powyższy fragment wspomnień pokazuje, iż 
wygoda podporządkowana była nie tylko estetyce, ale także etyce, znajdowała 
się więc najniżej w hierarchii ważności. Wnioski te potwierdza również inny 
passus z cytowanego pamiętnika, mówiący o właścicielce Hotelu Pod Różą: 
„Każdorazowy jej przyjazd do Krakowa jest sensacyją nie tylko dla miejsco-
wych elegantek, ale i całego miasta. Przywozi sobie bowiem z Paryża, czy też 
innej stolicy najświeższe modele sukien i kapeluszy i gdy się w tych kreacjach 
pokaże... staje się przedmiotem ogólnego podziwu i zainteresowania. Wówczas 
były modne tak długie spódnice, że się nimi wprost zamiatało trotuary. Był to 
drakoński nakaz mody, na uchylenie którego nie odważyłaby się przyzwoita 
kobieta, bo to groziło skandalem i rozpustą. I oto pewnej niedzieli owa pani 
zjawiła się w kościele Mariackim na tzw. dwunastówce, na której krakowskie 
modnisie zwykły prezentować swe toalety, w sukni skróconej co najmniej o ja-
kieś piętnaście centymetrów, tak że odsłaniał nóżkę powyżej kostki. Szum zro-
bił się w kościele niesamowity, bo każdy chciał zobaczyć z bliska ten wybryk 
zagranicznej mody. Nawet damy z high-life’u zaczęły się niespokojnie wiercić 
i wychylać z ławek, już nie mówiąc o starszych paniusiach i dewotkach, któ-
re podniosły formalny alarm. Niektóre zaczęły wprost głośno wykrzykiwać, 
że sodoma i gomora, że takich, co to pokazują nogi, nie powinno się wpusz-
czać do Domu Bożego i że należy czym prędzej zawiadomić księdza prałata”18. 
Historia ta dowodzi tego, jak dalece etyka ubioru była sprawą o charakterze 
publicznym. Presja społeczna rzeczywiście posiadała zdolność manipulowania 
zachowaniem innych. Ujawnia się tutaj także pewna prawidłowość zachowań 
społecznych. Mianowicie zetknięcie się po raz pierwszy z nowym, nieznanym 
zjawiskiem wywołuje największe emocje, gdyż ludzie potrzebują czasu, żeby 
się do czegoś przyzwyczaić i to zaakceptować.    

17 Z .  Ordyńska , To już prawie sto lat. Pamiętnik aktorki, Wrocław 1970, s. 41.
18 I b i d e m ,  s. 46–47.
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Powiedzenia, komplementy, krytyka

Moda oraz wszelkie kwestie związane z ubiorem istnieją również na płasz-
czyźnie języka, dlatego nie można nie wspomnieć o powiedzeniach i słownic-
twie związanym z wyglądem zewnętrznym. W analizie tej dają się wyróżnić 
dwie zasadnicze grupy powiedzeń: są to uwagi pozytywne i krytyczne, które 
wyrażano pod adresem innej osoby. Jednym z najciekawszych komplementów, 
jaki znajdujemy w pamiętniku Marii Potockiej, są słowa Jerzego Mycielskiego, 
wypowiedziane do autorki a dotyczące jej matki. Widząc ową kobietę w deli-
katnej, aksamitnej sukni koloru bordowego, profesor powiedział: „Matka pani 
wygląda do stu piorunów”19. Powyższe zdanie wyraża przede wszystkim ogól-
ne wrażenie Mycielskiego na temat matki Potockiej, które wydaje się bardzo 
szczere i spontaniczne. Na kartach pamiętnika Sokołowskiej odnaleźć można 
ocenę jej wyglądu zewnętrznego: „[...] ja przecież  także nie przywiązywałam 
uwagi do stroju i jak mówiła pani Ulanowska ‘nie byłam nigdy ubrana’ […]”20. 
Określenie to sugeruje, że „być ubranym”  oznaczało  „być dobrze ubranym”, 
zaś „nie być ubranym” było tożsame z „być tylko okrytym”. Warto podkreślić, 
że pierwsze z omawianych zdań odnosiło się do sytuacji jednorazowej, tu zaś 
spotykamy się z opinią na temat długotrwałego stanu rzeczy. U Sokołowskiej 
odnaleźć można także przykłady pokazujące radykalne przemiany w stosunku 
do własnego ubioru. Taka zmiana zaszła na przykład w postawie jednej z córek 
pani Węcławowiczowej, która była ciotką autorki wspomnień: „Maryńka cho-
dziła we fioletowej bluzce w paski, przepasana skórzanym paskiem, z ciężkim 
węzłem rudych włosów, spiętym na tyle głowy i w filcowym, miękkim kape-
lusiku. Jej prostota i surowość miały posmak zakonny, a właśnie ona zmieniła 
się potem na elegantkę, rozmiłowaną w wygodach i zbytkach”.  Na poziomie 
językowym zwrócić tu trzeba uwagę przede wszystkim na pojawienie się przy-
miotnika „zakonny” – w odniesieniu do tego, co skromne i zwyczajne. Drugim 
ważnym określeniem jest słowo „elegantka”, które w tym kontekście przyjmuje 
pozytywne konotacje. Inne słowa oznaczające kogoś eleganckiego znajdujemy 
w opisie Jana Kucińskiego: „Niegdyś ozdoba salonów krakowskich, wykwint-
niś i szaławiła, przemienił się w demokratę i gardził blichtrem i wystawnością 
wszelką, którą nazywał pańskimi fumami”21. Uwagę zwraca przymiotnik „pań-
skie”, który w tym kontekście nabiera negatywnego wydźwięku. Pejoratyw-
nym określeniem był także „surdutowiec”, które chłopi stosowali względem 
wyższych warstw społecznych. Ubiór charakterystyczny dla tych warstw stał 
się okazją do kpiny, a nawet szyderstwa22.  

19 M.  Po tocka , Z moich wspomnień, Londyn 1983, s. 158–159.
20 A .  S k a r b e k - S o k o ł o w s k a , op. cit., s. 132. 
21 I b i d e m , s. 131.
22 S .  P i g o ń , Z Komborni w daleki świat. Wspomnienia młodości, Kraków 1957, s. 66. 
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Porady, zalecenia, uwagi

Dyskurs mody i związanej z nią obyczajowości realizował się także na płasz-
czyźnie narracji i związany był z poradnictwem w kwestiach życia codziennego. 
Należy zwrócić uwagę na dwa zjawiska wydawnicze: tzw. podręczniki dobrego 
wychowania, w których kwestie ubioru poruszane były jako jeden z elementów 
savoir-vivru, oraz porady w czasopismach.

Podręczniki dobrego wychowania dzieliły się na różne rodzaje, w zależności 
od prezentowanej treści. Najbardziej popularnymi były te, zawierające wskazów-
ki dotyczące zachowania w ogóle. Ciekawą odmianą były kodeksy uczące podo-
bania się innym. Ich treść bogata była w porady na temat pielęgnowania zdrowia 
i urody, sposobu ubierania głowy, obuwia, a nawet nabierania prawidłowej posta-
wy i eleganckich gestów23.                                     

Kwestie dotyczące ubioru pojawiały się w osobnych rozdziałach, specjal-
nie im poświęconych oraz w kontekście innych zagadnień, jak na przykład 
żałoby24. Ważnym wymogiem stawianym w tych kodeksach była stosowność 
ubioru do sytuacji. Tak na przykład czarna suknia była nieodpowiednia na uro-
czystość ślubną, jak najbardziej stosowna była natomiast w dniu pogrzebu. Pre-
cyzowano nawet, w jaki sposób należało ubierać się w poszczególnych porach 
dnia oraz przy wykonywaniu konkretnych czynności. Podręczniki nie zachę-
cały do ślepego podążania za modą: „Kobieta elegancka stosuje się do mody, 
ale nie kopiując jej ślepo – przeciwnie zachowując swoją oryginalność”25. Nie 
należało też w myśl zasad dobrego wychowania wzorować się zbytnio na in-
nych: „Prawdziwa elegancya zabrania również dobrze ubierającej się kobiecie, 
kopiować toalety innych osób, sprawiając sobie takie, jakie mają jej przyjaciół-
ki i znajome”26. Ubiór powinien był pozostawać adekwatny do wieku. Matka 
nie powinna ubierać się tak samo jak córki. Podkreślano także, że nie należy 
przesadzać z ozdobami: „Elegancya nie znaczy bogactwa, ale wykwintność,  
a raczej dobry gust. Kobieta elegancką nie jest ta, która obładowała się brylan-
tami i drogimi kamieniami, jak gablotka jubilerska, ale ta, której strój świadczy 
o dobrym guście [...]”27. Oczywiście istniały również porady dla eleganckiego 
mężczyzny, on też zobowiązany był dbać o swój wygląd28. Autorzy podręczni-
ków chcieli, aby ich czytelnicy rozumieli: „[...] że wygląd dużo mówi o czło-

23 J .  S z y m c z a k - H o f f , Drukowane kodeksy obyczajowe na ziemiach polskich w XIX wieku 
(studium źródłoznawcze), Rzeszów 1982, s. 14–23.

24 Sztuka życia, Lwów–Warszawa 1926, s. 116–117. Rok wydania wykracza poza ramy czaso-
we omawianego problemu, jednak fakt, że podręczniki dobrego wychowania były bardzo często 
wznawiane i powtarzały te same wskazówki, pozwala wykorzystać powyższe źródło.

25 Kodeks światowy, czyli znajomość życia we wszelkich stosunkach z ludźmi, Kraków 1913, 
wyd. IV, s. 70.

26 Zwyczaje Towarzyskiew ważniejszych okolicznościach życia przyjęte, Kraków 1876, s. 149.
27 Kodeks światowy..., s. 69.  
28 Zwyczaje Towarzyskie..., s. 154.
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wieku”, a istotą elegancji nie jest tylko odpowiedni ubiór, ale także schludność 
i czystość ciała29. 

Porady dotyczące ubioru pojawiały się także w czasopismach. Jednym z przy-
kładów są „Nowości Ilustrowane”, w których sprawom mody poświęcona była 
osobna rubryka, zatytułowana „Ze Świata Kobiecego”. Analizując tę rubrykę na 
przestrzeni 1911 roku, zauważyć można, że zawierała ona bardzo zróżnicowa-
ne porady. Towarzyszyły jej zawsze fotografie lub ilustracje pokazujące panie  
w kreacjach na różne okazje lub też same ubiory. Rubryka ta podążała w swoich 
poradach za zmianą pór roku. Oczywiście nie mogła pominąć okresu karnawału, 
w czasie którego ukazywały się propozycje sukni wieczorowych i balowych30. 
Doradzano też w kwestiach stroju na inne okazje, takie jak spacer czy popołudnio-
wa herbata31. Ciekawym wątkiem była też uroczystość ślubna, której poświęcono 
dwa numery „Nowości Ilustrowanych”. W pierwszej części mowa była o stroju 
panny młodej, w drugiej zaś o toaletach gości32. W okresie letnim pisano o stro-
jach kąpielowych i ubiorach wycieczkowych. W kwestii tych ostatnich wyrażano 
krytykę stanu istniejącego i zalecano odpowiednie zmiany. Poruszono też pro-
blem ochrony przed nadmiernym opaleniem skóry, stwierdzając, że nie można 
tego całkiem uniknąć, ale należy ograniczać tak bardzo, jak to tylko możliwe33.  
W niektórych numerach cała rubryka poświęcona była jednemu elementowi ubio-
ru, na przykład kapeluszom34. Spośród innych interesujących zagadnień wspo-
mnieć można także wskazówki dla mniej zamożnych kobiet. Doradzano, jak 
kupić tanie i modne kreacje lub też jak przerobić stare rzeczy, tak aby nabrały 
nowego blasku i czyniły kobietę bardziej elegancką35. Nie brakowało też uwag 
na temat estetyki, unikania przeładowania w ozdobach czy konieczności dbania  
o czystość36.  Ówczesne kobiety mogły tam również znaleźć informacje o propo-
zycjach najsłynniejszych sklepów krakowskich. Był to oczywiście rodzaj rekla-
my, z którego najczęściej korzystał Magazyn Schwartza37. W rubryce tej nie bra-
kło także miejsca dla modniarskich plotek, zwłaszcza na temat kreacji w okresie 
karnawału. Przeczytać można było między innymi o stroju balowym żony Józefa 
Leo – prezydenta Krakowa38. Ta i jej podobne wzmianki świadczą o istnieniu spo-
łecznego zainteresowania względem wyglądu zewnętrznego osób publicznych.

29 O przyzwoitym zachowaniu się młodej panienki. O pielęgnowaniu jej zdrowia, opr. J .  S w o -
b o d ó w n a ,  E .  H o r o s z k i e w i c z o w a , Kraków 1913, s. 32–33.

30 Ze świata kobiecego, „Nowości Ilustrowane”  1911, nr 1, s. 19; nr 3, s. 17; nr 4, s.17; nr 5, 
s. 18.

31 Ibidem, nr 4, s. 17.
32 Ibidem, nr 14, s. 18; nr 15, s. 18.
33 Ibidem, nr 17, s. 18; nr 22, s. 18.
34 Ibidem, nr 28, s. 18.
35 Ibidem, nr 9, s. 18.
36 Ibidem, nr 11, s. 18.
37 Ibidem, nr 8, s. 18.
38 Ibidem, nr 6, s. 18.
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Osobliwe porady zawierało również pisemko dla kobiet „Kalina”. Istniała  
w nim rubryka poświęcona nie tyle modzie, ile krawiectwu. Znaleźć tam można 
było opisy strojów oraz wykrojów. Analiza tych porad na przestrzeni jednego roku 
(1869) pozwala stwierdzić, że jej autorzy również dostosowywali swoje porady do 
poszczególnych pór roku. Czasopismo to było tygodnikiem, ale tylko trzeci numer 
każdego miesiąca posiadał tę właśnie rubrykę. Nazywała się ona „Mody na...” 
luty, marzec, kwiecień itd. W okresie zimowym doradzano, jak uszyć płaszcz lub 
ciepłe ubranie dla dziecka39. Nie brakowało także opisów sukni karnawałowych. 
W „Modach na czerwiec” pisano o letnich, delikatnych sukienkach, czapeczkach 
i innych dodatkach40. Był to rodzaj domowego kursu szycia i robótek ręcznych.      

Dyskurs marketingowy
             
Kolejną przestrzenią, w której dochodził do głosu dyskurs na temat ubioru, była 

ikonosfera publiczna, a jej elementem była przede wszystkim reklama. Celem tej 
analizy jest nie tyle ukazanie mechanizmów rządzących reklamą odzieży, ile do-
tknięcie fragmentu mentalności zapisanej w tym wizualnym nośniku informacji. 

Reklamy ubiorów zamieszczane były przede wszystkim w czasopismach, ale 
także w innych wydawnictwach, takich jak na przykład kalendarze. W „Nowo-
ściach Ilustrowanych” reklamy pojawiały się przeważnie na ostatniej stronie lub 
jako element wspomnianej już rubryki „Ze Świata Kobiecego”. Proporcjonalnie 
do reklam innych przedmiotów czy usług, oferty ubiorów stanowiły niewielki 
procent. Głównymi i prawie zawsze obecnymi składnikami tych ogłoszeń była 
nazwa firmy, jej adres oraz nazwa artykułów41. Zwroty zachęcające do zakupu 
czy też podkreślające jakość wyrobów nie odgrywały zbyt dużej roli. Określenia, 
pojawiające się w tym kontekście, to: nowość, pierwszorzędność, duży wybór, 
solidność oraz zagraniczne pochodzenie towarów42. Bardzo ciekawe ogłoszenie, 
warte wyeksponowania, zamieścił magazyn Henryka Schwartza. W owej rekla-
mie nie było mowy o jakości oferty, a jedynie o „korzystnej wymianie rubli przy 
zakupie”43. Istotna była także długa tradycja czy doświadczenie danego zakładu, 
mówiono na przykład o „najstarszym, specyalnym domu spódniczek damski-
ch”44. Reklamom towarzyszyły często niewielkie ilustracje ubiorów lub obuwia45.

Warto zwrócić też uwagę na kilka ogłoszeń zamieszczanych w „Kalinie”, na 
jej łamach publikowana była oferta skierowana do wąskiego grona pań. Dlatego 
też znaleźć możemy wśród nich takie zwroty jak: „Donoszę Szanownym Damo-

39 Mody na luty, „Kalina” 1869, nr 3, s. 15–16.
40 Mody na czerwiec, „Kalina” 1869, nr 11, s. 13–14. 
41 Reklamy, „Nowości Ilustrowane”1911,  nr 1, s. 19; 1913, nr 13, s. 18; 1913, nr 20, s. 23.
42 Reklamy, „Nowości Ilustrowane” 1911, nr 3, s. 20; nr 35, s. 23; 1913, nr 1, s. 19–20.
43 Reklama Magazynu Schwartza, „Nowości Ilustrowane” 1911, nr 10, s. 23.
44 Reklama Domu Spódniczek Damskich, „Nowości Ilustrowane” 1911, nr 45, s. 23.
45 Reklama kaloszy rosyjskich i amerykańskich  „Nowości Ilustrowane” 1911, nr 3, s. 23.
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m”46. Charakterystyczne jest bardzo bezpośrednie zwracanie się do odbiorców. 
Przykładem może być następujące ogłoszenie: „Handel galanteryjny, zaopatrzo-
ny w wielki wybór rozmaitych artykułów tak damskich, jak i męskich, przeto 
ma nadzieję, iż rzetelną obsługą i umiarkowanymi cenami, zjedna sobie względy 
zacnej publiczności”47. Była to bardziej reklama sklepu jako instytucji, więc nie 
było w niej mowy o samych ubiorach. Było to dość charakterystyczne zjawisko 
w dyskursie na temat obecnego w reklamie ubioru. 

Jak już wyżej wspomniano, ogłoszenia dotyczące sprzedaży odzieży pojawia-
ły się również w kalendarzach. W „Ilustrowanym Kalendarzu Polskim – Krako-
wianka” reklamy umieszczono na ostatnich stronach. Pojawiały się tam charak-
terystyczne, dość schematyczne elementy, a więc podkreślanie, że produkt był 
zagraniczny, m.in.: „ podług najnowszych żurnali paryskich”48. Jedną z ciekaw-
szych ofert była ta zamieszczona przez „Magazyn” i pracownię obuwia A. Wer-
nera, gdyż wychodziła ona naprzeciw potrzebom ludzi mieszkających z dala od 
dużych miast. Oznajmiała, że: „[...] na prowincye wykonuje się według nadesła-
nego starego bucika”49. Wyraźne było rozróżnienie na zakłady szyjące ubiory na 
miarę oraz składy gotowych strojów50.

Sklepy, zakupy, przesyłki 
              
W rozważaniach dotyczących mentalności ważne jest pokazanie znaczenia skle-

pów odzieżowych i sposobu ich postrzegania, nie tylko przez pryzmat ich liczebno-
ści czy sposobu funkcjonowania51. Ilustracją tego problemu może być następujący 
opis pamiętnikarski: „Praussowa, umieszczona po drugiej stronie Sukiennic, opo-
dal od wylotu ulicy Grodzkiej, jako magazyn materiałów i strojów damskich, na-
leżała do potęg lokalnych. Przyjezdny, nie znający obyczajów krakowskich, mógł 
zatrzymać się w sklepie na dole. Ale wtajemniczeni szli w głąb, po ciemnych scho-
dach na piętro, gdzie w dwóch pokojach, obszernych i głębokich pokojach starego 
pałacu mieściło się sanktuarium mody. Na stołach leżały materiały i żurnale mód, 
a między nielicznymi klientkami krążyły dwie stare panny, panna Emilia i panna 
Stanisława [...] Żaden mistrz ceremoni, w lot, tak jak one nie chwytał półcieni to-
warzyskich, nikt lepiej nie odmierzał swoich usług i nie wdawał w konspiracyjne 
szepty z wybranymi damami” 52.  Uwagę przyciągają takie zwroty jak: „sanktu-

46 Reklama Zakładu Zapytalskiego, „Kalina” 1907, nr 1, s. 12.
47 Reklama Zakładu Dzieduszyckiego, „Kalina” 1907, nr 3, s. 8.  
48 Reklama Salonu Mód oraz Pracownia Sukien Damskich Franciszki Molinkiewicz, „Krako-

wianka” 1869, strona nienumerowana.
49 Reklama Magazynu Obuwia Męzkiego i Damskiego A. Wernera, „Krakowianka” 1869, strona 

nienumerowana.
50 Reklama  Magazynu Mód Maryi Strauss, „Krakowianka” 1869, strona nienumerowana.
51 Szerzej na ten temat zob. S  G a r l i c k i , Sklepy Krakowa na początku XX wieku, Kraków 

2008, s. 174–208.  
52 J .  Ż ó ł t o w s k a , Inne czasy, inni ludzie, Londyn 1959, s. 151.   
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arium mody”, „mistrz ceremonii” czy też „konspiracyjne szepty”, które wprowa-
dzają szczególny nastrój, sprawiając wrażenie jakby dziewiętnastowieczne zakupy 
ubiorów były swoistym rytuałem. Wydaje się, że kupowanie strojów było przede 
wszystkim spotkaniem towarzyskim, a moda bardzo ważnym tematem łączącym 
odmienne nieraz charaktery. Rola ubioru objawia się tutaj już na etapie kupowania, 
którego przedłużeniem był następnie etap noszenia. 

Prestiżem samym w sobie okazywało się sprowadzanie ubiorów z zagranicy. 
Podkreślanie, że jakaś część garderoby pochodziła z Paryża bądź Wiednia, było 
czymś bardzo widocznym na kartach pamiętników. Powszechną uwagę zwróci-
ła na przykład suknia z wiśniowego aksamitu dla hrabiny Tarnowskiej, przybrana 
francuskimi koronkami, która została przesłana z Paryża53. Ubiory sprowadzano 
indywidualnie, ale przede wszystkim istniały sklepy, słynące z tego, że ich towary 
były produktami wyłącznie zagranicznymi: „Najciekawszy był chyba na rogu ul. 
Sławkowskiej Magazyn Nowości dla Pań i Panów Smidowicza. Na wystawach 
tego sklepu widniały ostatnie modele paryskie, czy też wiedeńskie, boa ze stru-
sich piór, wytworne długie poza łokieć rękawiczki balowe, kapelusze z olbrzymimi 
rondami, przybrane kwiatami lub piórami [...]”54. Drugą – obok Paryża – „stolicą 
mody” był Wiedeń. Już od lat pięćdziesiątych zaczęto dostarczać stamtąd nakrycia 
głowy. Pierwszy sklep w Krakowie powstał przy ulicy Stradom, a jego właściciel-
ką była Amelia Flinter. Obok standardowego asortymentu oferowała ona również 
czyszczenie kapeluszy, i to „na sposób równy wiedeńskiemu”, używając do tego 
specjalnych austriackich urządzeń. Z Wiednia dostarczano ponadto do Krakowa 
gotowe ubrania, rękawiczki, skarpetki, parasole, obuwie. Znany w Wiedniu fabry-
kant bielizny M. Bayer otworzył swój sklep w Sukiennicach, w którym można 
było nabyć płócienne lub bawełniane koszule, perkale, obrusy stołowe, a nawet 
wyprawy ślubne. Bieliznę z Wiednia zamawiały tylko zamożne rodziny. Zasypy-
wano Kraków także materiałami, głównie jedwabnymi i aksamitnymi, a wiedeńscy 
kuśnierze reklamowali w prasie krakowskiej swoje futra „podróżne i miastowe”55.

Sposobami na zaopatrzenie się w modne, eleganckie i oryginalne stroje okazy-
wały się zaradność, pomysłowość i odrobina fantazji. Maria Kietlińska w swoich 
wspomnieniach opisuje, w jaki sposób powstała jej suknia na bal, która zrobiła tak 
wielką furorę, że pisano o niej w „Czasie” i uznano ją za sprowadzoną z Paryża56:  
„W żurnalu francuskim sprzed kilku lat spodobała mi się tunika z białego atłasu 
[...] szło więc już tylko o nabycie potrzebnego materiału po cenie możliwie niskiej,  
w panieńskiej kieszeni pozostało tylko 25 zł. W owym czasie nie było jeszcze  
w handlu owych cieniutkich atłasów oraz aksamitów, które później po guldenie za 
łokieć nabyć można było, nie tylko u Żydów. Liońskie, piękne materiały, kupowano 

53 I b i d e m , s. 256–257.
54 Ib idem,  s .  65–66 .
55 I .  H o m o l a - S k ą p s k a, Mały Wiedeń nad Wisłą, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego. Prace Historyczne” 1997, z. 121.
56 M .  K i e t l i ń s k a ,  op. cit., s. 256–257. 
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w magazynach pierwszorzędnych Schwartza, Wojczyńskiego i Zawadzkiego, lecz 
tam z 25 reńskimi nie było się po co zapuszczać, wybrałam się więc na Kazimierz, 
gdzie w bogatym składzie bławatnym Jelonka trafiło mi się kupić piękny atłas, 
gdzieniegdzie splamiony od wilgoci, co łatwo było przy krajaniu odrzucić, znalazł 
się i aksamit w kolorze koralowym [...] Sama uszyłam tunikę i pokryłam atłasem 
staniczek. Suknię tiulową, odświeżoną nieco, miałam już gotową z poprzedniego 
balu. Po kochanej matce posiadałam wachlarz z kości „à jour” z pokryciem białego 
atłasu, do którego brzegu przylepiłam pomniejszy szlaczek koralowy...”57. 

Podsumowanie

W źródłach i w dyskursie historiograficznym, skupionych wokół Galicji oraz 
kwestii związanej z ubiorem, zaobserwować można kilka charakterystycznych 
zjawisk. Dostrzegano kuriozalność pewnych zachowań, np. przedkładanie war-
tości estetycznych oraz etycznych ponad wygodę i zdrowie. Wyśmiewano nie-
praktyczność rozwiązań, niedostosowanie ich do realiów codzienności. Zwra-
cano uwagę na prowincjonalność społeczeństwa galicyjskiego. Powyższe wnio-
ski oparte zostały przede wszystkim na źródłach pamiętnikarskich i tutaj należy 
wziąć pod uwagę znaczenie czasu i wpływ przemian zachodzących w obyczajo-
wości i ubiorze omawianego okresu. 

Nieco inaczej rzecz się ma w przypadku porad w prasie oraz podręczników 
dobrych manier. Były one głosami swojej epoki, namacalnym dowodem kształ-
tującego się gustu. Reklama z historycznego punktu widzenia dostarcza materia-
łu, którego analiza pozwala określić cechy towarów odzieżowych, uchodzące za 
wartościowe w oczach współczesnych. Znaczenie miały nie tylko same ubiory, 
ale także zakupy, które stanowiły ważny element obyczajowości. 

Ubiór oraz powiązane z nim kwestie pojawiały się zatem w dwóch rodzajach 
przestrzeni społecznej: pierwszą z nich należy rozumieć abstrakcyjnie, drugą zaś 
dosłownie. Pierwszą tworzyły opinie, dyskusje, obserwowanie i krytykowanie 
innych, prawienie komplementów. Była to bardziej sfera prywatna, dotycząca 
wąskiej grupy osób. Dyskurs ten odbywał się w gronie rodzinnym, wśród przy-
jaciół i znajomych. Przestrzeń w sensie dosłownym tworzona była przez tzw. 
tkankę miejską, w której funkcjonowały sklepy odzieżowe, pojawiały się afisze 
i reklamy. Miejscem dyskusji była również prasa, która nie tylko pouczała, ale 
również komentowała zastaną sytuację. Tutaj język opisu posiadał znacznie szer-
sze możliwości i dotyczył raczej natury zjawisk, nie zaś konkretnych, indywi-
dualnych postaw lub poglądów. Dlatego właśnie wszystkie opinie, obrazy oraz 
fizyczna obecność ubiorów w sklepach odzieżowych interpretowane były jako 
głos w dyskusji, nie zaś jako odzwierciedlenie powszechnych zachowań społecz-
nych.  

57 I b i d e m , s. 251.
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Summary

Dress as an element of everyday life is an important subject in social discourse. One of the basic 
issues is its function: practicality, aesthetic qualities and ethics. The discussion on dress is taking 
place both in private and in public space. The information channels are advertisements, shops and 
the press. Also the linguistic plane is important here, as it reflects social conventions. The above 
mentioned phenomena have been described here in the light of source material on Galicia between 
1850 and 1914.
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PAWLIKOWSCY Z MEDYKI  
WOBEC POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863–1864

W 1863 r. wybuchło w Królestwie Kongresowym powstanie skierowane prze-
ciwko uciskowi rosyjskiego zaborcy. Za zadanie stawiano sobie uwolnienie Pol-
ski z kajdan niewoli. Mimo że kampanie wojskowe toczono na obszarze zaboru 
rosyjskiego, doniosły wkład organizacyjny i logistyczny w powstanie wniosła 
również Galicja znajdująca się pod berłem Habsburgów. Spośród wielu mieszka-
jących tu patriotów istotną rolę, choć zapomnianą i niezbyt eksponowaną w naj-
nowszej historiografii, odegrali Helena i Mieczysław Pawlikowscy z Medyki pod 
Przemyślem. W 150 rocznicę wybuchu powstania nie sposób nie przypomnieć 
ich ogromnego trudu poniesionego na rzecz Ojczyzny w 1863 r. 

Wybuch powstania styczniowego w 1863 r. zastał Mieczysława Pawlikow-
skiego we Lwowie1.  Początkowo właściciel Medyki nie uległ euforii wywo-
łanej decyzją Centralnego Komitetu Narodowego, wydawał się przeciwny 
nieprzygotowanemu i przedwczesnemu wybuchowi powstania2, z dystansem 
oceniał wyprawę młodzieży lwowskiej, która 30 stycznia 1863 r. wyruszyła  

1 Mieczysław Gwalbert Pawlikowski (1834–1903), syn Gwalberta Józefa Pawlikowskiego  
i Henryki z hr. Dzieduszyckich, właściciel Medyki i klucza medyckiego, poeta, pisarz, publicysta 
(powieść „Baczmaha”), ukończył studia we Lwowie. W 1855 r. poznał osobiście Adama Mickie-
wicza, przyjaźnił się z Cyprianem Kamilem Norwidem, który zadedykował mu wiersz „Do Mie-
czysława” oraz Mieczysławem Romanowskim, w Medyce gościł Kornela Ujejskiego. W 1859 r. 
poślubił swoją kuzynkę, Helenę z Dzieduszyckich (1837–1918). W czasie powstania styczniowe-
go aprowizował oddziały powstańcze, był pomocnikiem komisarza pełnomocnego RN na Gali-
cję Wschodnią i naczelnikiem policji narodowej we Lwowie. W latach 1864–1866 więzień stanu, 
osadzony w twierdzy w Ołomuńcu. Po powstaniu zamieszkał z rodziną najpierw w Radziszowie, 
następnie w Krakowie na Kleparzu. Pozostawał tu w przyjaźni z Adamem Asnykiem i Ignacym 
Maciejowskim – „Sewerem”. Współzałożyciel Towarzystwa Narodowo-Literackiego (1867)  
i wiceprezes krakowskiego Towarzystwa Rolniczego (1879–1883), założyciel i mecenas krakow-
skich dzienników „Kraj” (1869) i „Nowa Reforma”, mecenas sztuki (malarka Aniela Pająków-
na), działacz „Sokoła” i Towarzystwa Szkół Ludowych, fundator szkoły w rodzinnej Medyce.  
W 1875r. przeniósł z Medyki do Lwowa słynne zbiory medyckie, które udostępnił zwiedzającym. 
Jako jeden z pierwszych propagował piękno przyrody tatrzańskiej (po raz pierwszy przyjechał  
w Tatry około 1855 r.). W 1879 r.  wraz z Adamem Asnykiem dokonał drugiego wejścia na Wysoką. 
Jest pewne, że 19 I 1863 r. w Medyce go nie było. Biblioteka Jagiellońska. Oddział Rękopisów 
[dalej Rkps BJ], sygn. 11166 III. Listy Heleny z Dzieduszyckich Pawlikowskiej. T. 2: Listy do męża, 
Mieczysława Pawlikowskiego z lat 1862–63, k. 53. 

2 M. Pawlikowski, Biją w tarabany, „Prosto z Mostu” 1936, nr 27, s. 5; M. Tyrowicz, Pawli-
kowski Mieczysław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXV, Wrocław [et al.] 1980, s. 461.
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w pole po dowództwem mierosławczyka Jana Czarnieckiego3. Dał temu wyraz 
w liście do żony, Heleny z Dzieduszyckich Pawlikowskiej, pisanym ze Lwo-
wa – rozentuzjazmowanego wieściami z Królestwa Polskiego. „[…] To, cośmy 
przewidywali, stało się – donosił 3 lutego 1863 r. – Działy się szaleństwa, bo 
przedwczoraj werbowano otwarcie na ulicach i broń rozdawano. Bardzo wie-
le młodzieży wyszło […]. Niektóre oddziały maszerowały w szeregach. Rząd 
wszystko tolerował dotąd – tu było już za wiele, bo kompromitowałoby rząd 
dalsze tolerowanie. Aresztował kilkudziesięciu, tj. jeden oddział w Żółkiew-
skiem i kilkunastu tutaj. Wyszło kilkuset. Czy ich zatrzymają na granicy, czy 
też może sami nie wrócą niewiadomo. Gazeta Narodowa zamknięta. «Głup-
stwo się dzieje po głupstwie» […]”4. Na wieść o ukonstytuowaniu się w War-
szawie legalnych władz, demokrata, Mieczysław Pawlikowski wstąpił jednak 
do zdominowanego przez działaczy obozu „czerwonych” Komitetu Miejskiego 
we Lwowie, który wkrótce przekształcił się w Komitet Bratniej Pomocy na 
czele z bliskimi Pawlikowskiemu – Janem Dobrzańskim i Henrykiem Schmit-
tem5. Niebawem właściciel Medyki, wielce popularny i szanowany wśród zie-
miańskiej i inteligenckiej młodzieży galicyjskiej, został desygnowany przez 
konkurencyjny „biały” Komitet Galicji Wschodniej na naczelnika powiatu prze-
myskiego6. Objąwszy powierzone sobie stanowisko, Mieczysław Pawlikowski 
na przełomie lutego i marca 1863 r. przebywał głównie we Lwowie, który w tym 
czasie stał się jednym z wiodących ognisk konspiracyjnych w Galicji. Stąd uda-
wał się często w Przemyskie7. W tym czasie Komitet Galicji Wschodniej zajął się 
wyprawianiem oddziału pod dowództwem pułkownika Leona Czechowskiego8. 
Na obóz dla powstańców wybrano Cewków w powiecie cieszanowskim – mają-
tek Zamoyskich zarządzany przez Tadeusza Muczkowskiego. Tutaj dostarczano 
broń, niezbędną odzież i prowiant. W aprowidowanie tej formacji zaangażował 

3 S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1983, s. 503. Przyjaciel Mieczysława 
Pawlikowskiego, Tadeusz Romanowicz wspominał, że właściciel Medyki jeszcze w okresie 
przedpowstaniowym opierał się agitacji wysłanników Ludwika Mierosławskiego. T. Romano-
wicz, Wspomnienie o ś. p. Mieczysławie Pawlikowskim, „Nowa Reforma” 1903, nr 297 z 30 
XII, s. 1.

4   M. Pawlikowski, Okna. Serya druga, Medyka 1936, s. 127; M. Pawlikowski, Biją w tarabany…,    s. 5;  
M. Krajewski, Dzieje Medyki, Rzeszów 1983, s.42.

5 M. Tyrowicz, op. cit., s. 461; T. Romanowicz, op. cit., s. 1; J. Stella-Sawicki, Galicya w po-
wstaniu styczniowem, Lwów 1913, s. 57; Galicja w powstaniu styczniowym, red. S. Kieniewicz,  
I. Miller, Wrocław 1980, s. X i 454; S. Kieniewicz, op. cit., s. 503–504; O związkach H. Schmit-
ta z Pawlikowskimi zob. W. Ćwik, Henryk Schmitt. Życiorys spisany na podstawie dokumentów  
i korespondencji, Lwów 1888.

6 Pamiętnik Floryana Ziemiałkowskiego, Kraków 1904, s. 83. 
7 Helena Pawlikowska do Henryki Pawlikowskiej, Medyka 21 II 1863 r.: „[…] Miecz w tej 

chwili jest we Lwowie – tak się męczy tem ciągłem jeżdżeniem, zmizerniał, aż patrzeć żal […] 
smutnych dożyliśmy czasów. Aż serce pęka patrzeć jak sam kwiat młodzieży na oczywistą rzeź 
idzie. Nam kobietom tylko łzy i modlitwa ulżyć mogą. Może się Bóg zlituje, może modlitw wysłu-
cha”. Odpis maszynowy listu w zbiorach Kaspra Pawlikowskiego w Krakowie.

8 Pamiętnik Floryana Ziemiałkowskiego…, s. 92–94; S. Kieniewicz, op. cit., s. 482.
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się również Mieczysław Pawlikowski. Nie szczędząc zasobów materialnych 
darował powstańcom potrzebną odzież, którą (21 marca 1863 r.) już po wyj-
ściu oddziału do Królestwa odebrał w Cewkowie wspomniany Tadeusz Mucz-
kowski9. Ofiarność Pawlikowskiego zaprzecza kalumniom rzuconym po latach 
przez członka komitetu „białych” Floriana Ziemiałkowskiego, który zarzucał 
popularnemu „Mieczowi”, że jako naczelnik powiatu przemyskiego nie chciał 
pomagać komitetowi przy wyprawianiu oddziału10. Zresztą, przyświecające mło-
demu właścicielowi Medyki idee trafnie wyeksponowała najbliższa mu osoba 
– żona Helena z Dzieduszyckich Pawlikowska, patriotka, na której wychowaniu 
zaważyła niewątpliwie postać dziadka, Wawrzyńca Dzieduszyckiego, adiutan-
ta samego Tadeusza Kościuszki. 10 marca 1863 r. pisała do teściowej, Henryki  
z Dzieduszyckich Pawlikowskiej: „[…] Niespokojna jestem i smutno mi bardzo 
bez Miecza, ale znoszę ten niepokój i moją samotność jak mogę najmężniej, bo 
czuję, że ta Święta nasza w jego sercu zawsze pierwszeństwo mieć musi, że Ona 
dla niego zawsze najmilszą i najpierwszą będzie kochanką […]”11. 

Z racji swojego strategicznego położenia na szlakach komunikacyjnych 
oraz ze względu na przychylność właścicieli wobec powstania, Medyka Pawli-
kowskich stała się już na przełomie lutego i marca 1863 r. wiodącym punktem, 
z którego wyprawiano ochotników udających się do obozów. Miał tu zajrzeć 
nawet sam pułkownik Czechowski12, który niedługo potem, 15 marca 1863 r., 
wyruszył w pole, wkroczył do powiatu zamojskiego i po stoczeniu kilku 
potyczek nad granicą wycofał się do Galicji. Tu został rozbrojony przez 
Austriaków13. Wieści o niepomyślnych losach powstańców spod Czechow-
skiego szybko dotarły do Medyki. Ich źródłem byli  powracający z boju  
i szukający tu azylu zbiegowie z rozbitej formacji. Już 24 marca 1863 r. 
Helena Pawlikowska donosiła przebywającemu w Krakowie mężowi: „[…] 
Mieczu mój drogi, smutno mi bardzo – Czechowski wraz z Hazkimi Jun-
gą zupełnie rozbity […]. Jedynak powrócił zdrów z pod Jungi, Czechow-
skiego nie widział na oczy. Dwa razy strzelił do kozaków, dwa dni nic nie 
jadł – wyspał się w błocie i taka jego kampania. Był tu dziś drugi także  
z pod Czechowskiego i powiada, że sam nie pojmuje dlaczego poszli  

9 Podczas jednego z pobytów w obozie Mieczysław Pawlikowski darował powstańcom m.in. 
37 koszul grubych, 19 koszul cienkich, 39 par bielizny, 4 gumki, 1 parę spodni i 5 par butów. 
Potwierdzenie odbioru daru odzieży od Mieczysława Pawlikowskiego dla obozu powstańców 
„województwa Lubelskiego” i płk Czechowskiego, Cewków 21 III 1863 r., podpis: Tadeusz Mucz-
kowski. Rękopis w zbiorach Kaspra Pawlikowskiego.

10 Pamiętnik Floryana Ziemiałkowskiego…, s. 84.
11 H. Pawlikowska do matki, Medyka 10 III 1863 r. Odpis maszynowy listu w zbiorach Kaspra 

Pawlikowskiego.
12 M. Tyrowicz, op. cit., s. 461– twierdzi, że był tu płk Czachowski, zapewne chodziło o Leona 

Czechowskiego; Rkps BJ 11100 III, s. 9–10 – fragment artykułu Nasi najbliżsi w Powstaniu Stycz-
niowym, „Nowa Reforma” 1913.

13 S. Kieniewicz, op. cit., s. 482; o wkroczeniu oddziału Czechowskiego do Królestwa informo-
wała „Gazeta Narodowa” 1863, nr 31, 19 III 1863 r., s. 3.
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w rozsypkę. Płakał opisując jak to śliczny był oddział, a jak niedołężnie 
rządzony […]”14. W ślad za powstańcami do Medyki ściągnęli niebawem 
austriaccy żandarmi. Następstwem pojawiających się coraz częściej do-
nosów na Pawlikowskich było skierowanie tam w połowie marca 1863 r. 
specjalnej „komisji kryminalnej”15. Śledczy nie zastali jednak gospodarza, 
który na  początku marca 1863 r. opuścił dom rodzinny i wyjechał do Kra-
kowa16. Pawlikowski przybył tam nieprzypadkowo. W marcu 1863 r. mia-
sto stało się głównym ośrodkiem konspiracji w zaborze austriackim i to tu 
rozdawano decydujące dla losów powstania karty. W wyniku intrygi „bia-
łych” i rzekomego pełnomocnika Rządu Adama Grabowskiego do władzy 
dyktatorskiej wydźwignięto generała Mariana Langiewicza. 11 marca Lan-
giewicz ogłosił w kwaterze głównej w Goszczy odezwę o objęciu dyktatu-
ry, następnego dnia w Sosnówce dekret o ustanowieniu Rządu Narodowego 
Cywilnego17. Dyktatura Langiewicza trwała jednak krótko. Mimo zwycię-
stwa w bitwie pod Grochowiskami (18 marca) dyktator opuścił swój od-
dział, wkroczył do Galicji i 19 marca został aresztowany przez Austriaków. 
Nazajutrz do Krakowa przybył członek Tymczasowego Rządu Narodowego 
w Warszawie Stefan Bobrowski18. Zastała go tu wieść o aresztowaniu Lan-
giewicza, wobec czego jako komisarz nadzwyczajny Tymczasowego Rzą-
du Narodowego zaczął restytuować cywilne władze powstańcze. 21 marca 
Bobrowski wydał odezwę, w której oznajmił, że władza przechodzi z po-
wrotem w ręce Tymczasowego Rządu Narodowego w Warszawie. Nie ma-
jąc przy sobie pieczęci rządowej, Bobrowski ujawnił się, podpisał odezwę 
imieniem i nazwiskiem, i tym samym – jak pisał prof. S. Kieniewicz – „ura-
tował władzę państwową”19. Decyzje Bobrowskiego zostały potwierdzone 
oficjalnie – 27 marca – przez warszawski Komitet Centralny występujący 
teraz jako Rząd Narodowy20. Podczas pobytu w Krakowie Stefan Bobrow-
ski potwierdził nominację Jacka Siemieńskiego na komisarza pełnomocnego  

14  Rkps BJ 11166 III, k. 58, H. Pawlikowska do męża, Medyka 24 III 1863 r.
15 Helena Pawlikowska do Henryki Pawlikowskiej, 17 III 1863 r. Odpis maszynowy listu  

w zbiorach Kaspra Pawlikowskiego.
16 H. Pawlikowska do matki, Medyka 10 III 1863 r.: „[…] Wczoraj tydzień minął jak Miecz 

wyjechał […]”.  Odpis maszynowy listu w zbiorach Kaspra Pawlikowskiego; M. Pawlikowski 
przyjechał do Krakowa 5 lub 6 III 1863 r. Zatrzymał się w Hotelu Pollera. „Czas” 1863, nr 54  
z 7 III, s. 3. 

17 Dyrektorem wydziału spraw wewnętrznych wybrano L. Królikowskiego, spraw za-
granicznych J.T. Lubomirskiego, wojny gen. J. Wysockiego, natomiast komisarzami mia-
nowano: B. Łubieńskiego w Krakowie, J. Siemieńskiego we Lwowie i L. Skorupskiego  
w Poznaniu. S. Kieniewicz, op. cit., s. 428–430; Galicja w powstaniu styczniowym…,  
s. IX; Druk odezwy M. Langiewicza, Sosnówka 12 III 1863 r., w zbiorach Kaspra Pawli-
kowskiego.

18 S. Kieniewicz, op. cit., s. 435–436.
19 Tamże, s. 438; Druk odezwy S. Bobrowskiego w zbiorach Kaspra Pawlikowskiego w Kra-

kowie.
20 S. Kieniewicz, op. cit., s. 458. 



121PAWLIKOWSCY Z MEDYKI WOBEC POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863–1864

w Galicji Wschodniej (Lwów), przybyłego z Paryża Seweryna Elżanowskie-
go mianował komisarzem pełnomocnym na Galicję Zachodnią (Kraków), 
a Mariana Sokołowskiego desygnował na komisarza cywilno-politycznego 
Rusi21. Ponadto generała Józefa Wysockiego wysłał do Lwowa jako Naczel-
nika Wojskowego Ziem Ruskich z misją organizowania tam powstania oraz 
wspierania wypraw zbrojnych do Królestwa22.

Mieczysław Pawlikowski – jak to zostało wyżej powiedziane – przebywał  
w tym czasie w Krakowie. Ze względu na nienajlepszy stan zdrowia nie mógł 
zasilić bezpośrednio szeregów walczących, jednak zaangażował się żywo w dzia-
łalność polityczną w strukturach tajnego państwa polskiego23. Swoją dewizę służ-
by ojczyźnie wyraził w liście do zaniepokojonej jego aktywnością matki: „[…]  
O mnie niech Mamcia będzie zupełnie a zupełnie spokojną – pisał 21 marca 1863 r. 
– Mam zajęcie inne, którem mogę być krajowi bardziej użytecznym niżbym nim 
był jako żołnierz. Fizycznych sił nie mam wiele – a więc się nie rwę do wojacz-
ki. Wolę więc służyć krajowi pracą umysłową, do której się sposobiłem przez 
całe życie i do której się bardziej uzdolnionym czuję niż do znoszenia trudów 
wojennych […]”24. O charakterze Mieczysława i jego stosunku do wychowania 
patriotycznego świadczy też zapisek z 7 stycznia 1862 r., w którym Pawlikowski 
prosił żonę, aby w przypadku jego śmierci: „[…] obrała sobie godnego męża – 
Polaka, a dzieci dobrze a po polsku na zacnych i pracowitych obywateli kraju 
wychowa”25.

W grodzie Kraka młody Pawlikowski podjął współpracę z przybyłym z Pa-
ryża Sewerynem Elżanowskim, z którym kontakty utrzymywał jeszcze przed 
powstaniem26. Mieczysław musiał też odgrywać wiodącą rolę w tamtejszych 
kręgach patriotycznych, skoro w tym czasie (25 marca) miał miejsce pierwszy 
poważny donos na niego do władz austriackich27. Zdolności Pawlikowskiego do-
strzegł sam Stefan Bobrowski, który 27 marca 1863 r. mianował go pomocnikiem 

21 Tamże, s. 455; Pamiętnik Jana Maykowskiego członka „Komitetu Centralnego”, a następnie 
Komisarza Nadzwyczajnego Rządu Narodowego w zaborze austriackim z przedmową Stanisława 
Krzemińskiego, Lwów 1909, s. 35.

22 S. Kieniewicz, op. cit., s. 455–456; J. Stella-Sawicki, op. cit., s. 52; Nominacja Wysockiego 
miała miejsce  3 IV 1863 r. Galicja w powstaniu…, s. 464.

23 T. Romanowicz, op. cit., s. 1.
24 M. Pawlikowski do matki, Medyka 21 III 1863 r. Odpis maszynowy listu w zbiorach Kaspra 

Pawlikowskiego
25 Rękopis w  zbiorach Kaspra Pawlikowskiego.
26 M. Pawlikowski znał osobiście Elżanowskiego, z którym korespondował na długo przed 

1863 r.  Rkps BJ 11105 II. Mieczysław Pawlikowski. Poezje z lat 1853–1893, k. 81–82; Kontakto-
wał się zresztą  z najwybitniejszymi przedstawicielami polskiej emigracji. W. Bełza, Kronika po-
toczna i anegdotyczna z życia A. Mickiewicza, Warszawa 1988, s. 214; C. Norwid, Poezje, Kraków 
2006, s. 21–22 (wiersz „Do Mieczy-sława”).

27 J. Białynia-Chołodecki, Do dziejów powstania styczniowego. Obrazki z przeszłości Galicyi, 
Lwów 1912, s. 36. 
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(zastępcą) komisarza pełnomocnego Rządu Narodowego w Galicji Wschodniej28. 
Niebawem, 29 marca, nominacja Pawlikowskiego została oficjalnie potwierdzona  
i opatrzona stosowną pieczęcią przez Rząd Narodowy w Warszawie29. Od tej pory 
wszelkie działania właściciela Medyki odbywały się pod auspicjami Rządu Naro-
dowego, który Pawlikowski uważał za jedyną legalną władzę na ziemiach polskich. 

Tuż po objęciu nowych obowiązków Mieczysław Pawlikowski wyjechał 
zgodnie z poleceniem Bobrowskiego do Lwowa30. Nowi komisarze rządowi 
(Siemieński i Pawlikowski) zastali tu dwa rywalizujące ze sobą obozy: „bia-
ły” Komitet Galicji Wschodniej (A. Sapieha, A. Golejewski, A. Gołuchowski,  
K. Hubicki, A. Młocki, F. Ziemiałkowski) i „czerwony” Komitet Bratniej Po-
mocy (J. Dobrzański, K. Ujejski, J. Starkel, T. Niewiadomski)31. Konkurowały 
one ze sobą nie tylko w kwestii władzy, ale organizowały i wysyłały do boju 
własne oddziały32. W związku z tym, że Komitet Galicji Wschodniej nie chciał 
uznać władzy komisarza rządowego, faworyzował on początkowo – niewyklu-
czone, że za radą Pawlikowskiego – członków Komitetu Bratniej Pomocy. Wo-
bec dalszego oporu „białych” Siemieński wycofał się na początku maja 1863 r.  
z życia publicznego, a jego miejsce zajął nowy komisarz Rządu Narodowego – 
Jan Majkowski, który rozwiązał Komitet Bratniej Pomocy i przesłał nominacje 
rządowe „białym”. Ci nominację przyjęli, jednak nadal opierali się uznaniu 
władzy komisarza i rządzili się po swojemu33.  W związku z powyższym doszło 
w tym czasie do zgrzytu między Mieczysławem Pawlikowskim jako urzędni-

28 Nominacja Mieczysława Pawlikowskiego na pomocnika komisarza generalnego Rządu Na-
rodowego  w Galicji Wschodniej, datowana i sygnowana: 27 III 1863 r., Komisarz Nadzwyczajny 
Tymczasowego Rządu Narodowego Stefan Bobrowski. Rękopis w zbiorach Kaspra Pawlikowskie-
go; Datę nominacji Pawlikowskiego podaje J. Białynia-Chołodecki, Pamiętnik powstania stycz-
niowego w pięćdziesiątą rocznicę powstania, Lwów 1903, s. 326; o mianowaniu Pawlikowskiego 
zastępcą komisarza pełnomocnego RN informują też: J. Stella-Sawicki, op. cit., s. 52 (podaje błęd-
nie, że Pawlikowski otrzymał nominację z rąk S. Elżanowskiego), M. Tyrowicz, op. cit., s. 461 
(powiela za Stellą-Sawickim, że nominacja dla Pawlikowskiego wyszła spod ręki Elżanowskiego. 
Być może Elżanowski miał wpływ na wybór właściciela Medyki, jednak to Stefan Bobrowski pod-
pisał dokument z nominacją Pawlikowskiego); M. Krajewski, op. cit., s.41; A. Barowicz, Marcin 
„Lelewel” Borelowski. Rękodzielnik – pułkownik, Rzeszów 1913, s. 58; Rkps BJ 11100 III, k. 9–10; 
M. Pawlikowski, Biją w tarabany..., s. 5.

29 W dokumencie czytamy: „[…] Komitet Centralny jako Rząd Narodowy Mianuje Obywate-
la Mieczysława Pawlikowskiego Pomocnikiem Komisarza Pełnomocnego na Galicję Wschodnią.  
W Warszawie d. 29 marca 1863 r. [p.d. pieczęć Komitet Centralny Narodowy, l.d. pieczęć o treści: 
«Równość, Wolność, Niepodległość»]”. Rękopis w zbiorach Kaspra Pawlikowskiego.

30 M. Pawlikowski przybył tu 28 lub 29 III 1863 r. i pozostawał – z przerwami na krótkie wypa-
dy do Krakowa i w „teren” – co najmniej do połowy kwietnia 1863 r. „Gazeta Narodowa” 1863, nr 
40, 31 III 1863 r., s. 4; W tym czasie rzadko bywał w rodzinnej Medyce. Z pewnością był tu między 
7 a 9 IV 1863 r. „Gazeta Narodowa” 1863, nr 47, 9 IV 1863 r., s. 4 i nr 49, 11 IV 1863 r., s. 4.

31 Galicja w powstaniu styczniowym…, s. X.; Pamiętnik Jana Maykowskiego…, s. 37.
32 Komitet Galicji Wschodniej zaopatrywał w tym czasie oddział Żalplachty (Zapałowicza), 

natomiast Komitet Bratniej Pomocy – oddział Marcina Borelowskiego „Lelewela”. S. Kieniewicz, 
op. cit., s. 484. 

33 Pamiętnik Jana Maykowskiego…, s. 36; S. Kieniewicz, op. cit., s. 505; Galicja w powstaniu 
styczniowym…, s. X.
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kiem rządowym, a jednym z liderów Komitetu Galicji Wschodniej, Florianem 
Ziemiałkowskim. Spór, wypaczony po latach przez Ziemiałkowskiego, spro-
wadzał się w zasadzie do faktu uznania władzy komisarza jako wysłannika 
Rządu Narodowego oraz rozliczenia subwencji na organizowanie oddziałów 
(nb. w obronie Pawlikowskiego stanął po latach słynny pułkownik „Struś” – 
Jan Stella-Sawicki)34. 

Pełniąc obowiązki pomocnika komisarza pełnomocnego Rządu Narodowego, 
Mieczysław Pawlikowski brał udział w różnych tajnych misjach, kursując wie-
lokrotnie pomiędzy Krakowem i Lwowem35. Wszedł bowiem do Komisji Ekspe-
dycyjnej, która zajmowała się aprowizacją oraz dostarczaniem broni i amunicji 
dla formowanych oddziałów36. O roli dziadka w tajnej organizacji powstańczej 
wspominał po latach Michał Pawlikowski: „[…] Wiadomo, że on układał regula-
miny organizacyjne i miał sobie w Rządzie Narodowym powierzane najpoufniej-
sze resorty. Najznamienitsze świadectwo dzielności jego daje raport szpiegowski 
Zygmunta Kaczkowskiego […] który określa jako najniebezpieczniejszego ze 
wszystkich Mieczysława Pawlikowskiego...”37. Jednak działalność właścicie-
la Medyki w powstaniu styczniowym miała charakter konspiracyjny i niewiele  
o niej wiadomo. Zresztą sam Pawlikowski, który w organizacji używał nierzadko 
konspiracyjnego pseudonimu „Miecz Pająk”38, nie pozostawił po niej zbyt wie-
lu wspomnień, a w przechowywanych do dziś przez rodzinę nielicznych doku-
mentach z tego okresu powykreślane są najistotniejsze nazwiska i fakty. Mieczy-
sław prowadził jednak stałą korespondencję z żoną, która z małoletnimi synami 
 – Janem Gwalbertem i Tadeuszem, pozostała w Medyce. Helena ze zrozumie-
niem i dumą usprawiedliwiała nieobecność męża: „[…] Smutno mi – pisała  
2 maja 1863 r. w liście do Henryki Pawlikowskiej – ale niech Mamcia nie myśli, 
bym się na Miecza gniewać miała. On tak robi jak robić powinien, przed Polską 

34 Pamiętnik Floryana Ziemiałkowskiego…, s. 84, 115–118; M. Pawlikowski, Pseudo: plotki  
i prawdy spisane przez Pseudonima, Kraków 1871. J. Majkowski stwierdził, że Komitet Lwowski 
nie uznał władzy komisarza pełnomocnego Galicji Wschodniej Jacka Siemieńskiego i nie dopusz-
czał go na swe posiedzenia. Pamiętnik Jana Maykowskiego…, s. 35–36. Jan Stella-Sawicki, pseu-
donim „Struś” (1831–1911), oficer armii rosyjskiej, w czasie powstania styczniowego przeszedł na 
stronę polską, naczelnik sztabu gen. Edmunda Różyckiego, oddelegowany do organizowania sił 
powstańczych w Galicji, w grudniu 1863 r. przejął tu po gen. Różyckim naczelną władzę wojskową. 
Po powstaniu przebywał na emigracji, od 1871 r. pracował jako lekarz we Lwowie. Zob. www.por-
talwiedzy.onet.pl – hasło Stella–Sawicki; Pamiętnik pułkownika Strusia (dr Jana Stelli Sawickiego)  
z lat 1863 i 1864 spędzonych w Galicji, 1890, rękopis, s. 49. Dokument zdigitalizowany i dostępny 
w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej: WWW.dbc.wroc.pl.

35 M. Pawlikowski przebywał we Lwowie od 28/29 III 1863 r. do 7 IV 1863 r. „Gazeta Na-
rodowa” 1863, nr 40, 31 III 1863 r. i nr 47, 9 IV 1863 r., s.4; Stąd przez Medykę wyjechał do 
Krakowa, gdzie był już z pewnością 12 IV 1863 r. Rkps BJ 11166 III, H. Pawlikowska do męża, 
Medyka 12 IV 1863 r., k. 63.

36 Rkps BJ 11100 III, s. 9–10; M. Tyrowicz, op. cit., s. 461; Pamiętnik Floryana Ziemiałkow-
skiego…, s. 80.

37 M. Pawlikowski, Biją w tarabany…, s. 5. 
38 T. Romanowicz, op. cit., s. 1.  
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wszystko w kąt iść powinno. Ona zawsze pierwszą być winna w sercu Polaka, 
toż moją największą chlubą, największem szczęściem jest to – że mam za męża 
jednego z najlepszych jej synów […]”39.  

Pod nieobecność męża Helena Pawlikowska opiekowała się domem rodzinnym  
w Medyce i sprawowała nadzór nad pokaźnym majątkiem ziemskim. Przyjazną 
duszą pozostawał tu zaprzyjaźniony z Pawlikowskimi ksiądz Wojciech Michna, 
administrator miejscowej parafii rzymskokatolickiej40. Gospodarując w Medyce, 
młoda pani Pawlikowska miała jednak powody do niepokoju. Wiosną 1863 r. we 
wsiach cyrkułu przemyskiego pojawiły się inspirowane przez Austriaków warty 
chłopskie, które kontrolowały i zatrzymywały podróżujących oraz nierzadko do-
puszczały się grabieży dworów41. Niepokój wyczuwało się również w Medyce. 
Helena donosiła o tym mężowi 19 kwietnia 1863 r. Pisała: „[…] We środę w sa-
mej Medyce 12 chłopów stało na warcie. Na naszym moście 2, koło bramy ogro-
dowej też dwóch, a oprócz tego w Torkach, Starzawie, Bucowie, Hurku, słowem 
w całym Mościskim powiecie, a szczególniej w naszych wsiach. […] Niemiło 
jest bardzo mieszkać teraz tutaj […]”42.  Mimo to wiosną 1863 r. Medyka stała 
się jednym z głównych ośrodków konspiracji w Galicji, a do Heleny Pawlikow-
skiej szybko przylgnęło – z powodu jej zaangażowania w zaopatrywanie walczą-
cych – miano „Samarytanki Powstańców”43. Swoje oddziały formował tu słynny 
wódz powstańczy – pułkownik Marcin „Lelewel” Borelowski44. Ten przybył do 
Medyki tuż po porażce pod Krasnobrodem (24 marca), a wraz z nim zjawił się 
najbliższy przyjaciel Mieczysława Pawlikowskiego, słynny poeta – Mieczysław 
Romanowski45, natenczas adiutant „Lelewela”. Północna oficyna pałacowa (na-
zwana później „Domem Powstańców”) przez kilka dni tętniła życiem wojsko-

39 H. Pawlikowska do matki, 2 V 1863 r. Odpis maszynowy listu w zbiorach Kaspra Pawlikow-
skiego.

40  Ks. Wojciech Michna (1820–1893) był administratorem parafii w Medyce w latach 1858–
1867. W latach 1846–1848 był więziony we Lwowie za udział w konspiracji. Wiosną 1859 r. ogła-
szał w Medyce zapowiedzi przedślubne Mieczysława Pawlikowskiego i Heleny Dzieduszyckiej. 
B. Lorens, Ksiądz Wojciech Michna (1820–1893), Rzeszów 2008, s. 32; zob. też B. Łopuszański, 
Udział księży diecezji przemyskiej w konspiracjach galicyjskich w latach 1831–1846, „Nasza Prze-
szłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce” 1975, t. XLIII, s. 194; 18 III 1860 
r. ochrzcił syna Pawlikowskich – Jana Gwalberta. Kalendarz/dziennik Mieczysława Pawlikowskie-
go z 1860 r. w zbiorach Kaspra Pawlikowskiego.

41 „Gazeta Narodowa” 1863, nr 43, 3 IV 1863 r., s. 3; „Gazeta Narodowa” 1863, nr 79,  
17 V 1863 r., s. 3 – warty chłopskie występowały do połowy maja 1863 r.

42 Rkps BJ 11166 III, H. Pawlikowska do męża, Medyka 19 IV 1863 r., k. 66.
43 M. Krajewski, op. cit., s. 45. 
44 Marcin Borelowski, ps. „Lelewel” (1829–1863), ur. w Krakowie, syn murarza, majster stud-

niarski, uczestnik powstań w 1846 i 1848 r., od 1859 r. w Warszawie, organizator manifestacji pa-
triotycznych w Warszawie, dowódca w czasie powstania styczniowego, mianowany pułkownikiem 
i naczelnikiem wojskowym województw: podlaskiego i lubelskiego, poległ w bitwie pod Batorzem 
6 IX 1863 r. A. Barowicz, op. cit.; „Gazeta Narodowa” 1863, nr 183, 19 IX 1863 r., s. 2.

45 Mieczysław Romanowski (1834–1863), poeta, stypendysta i pracownik lwowskiego Ossoli-
neum, zaliczany do grona najwybitniejszych poetów okresu romantyzmu, twórca liryki patriotycz-
nej (Poezje, 1863), autor poematu historycznego Dziewczę z Sącza.
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wym i konspiracyjnym. Tu „Lelewel” zawiązał swój sztab, stąd rozsyłał wici 
i rozkazy. Z Medyki wreszcie wychodzili ochotnicy, którzy, zaopatrzeni dzięki 
zbiórkom Heleny Pawlikowskiej, zasilali główny punkt zborny nowego oddziału 
w lasach tuż przy granicy z Królestwem. Jak wielu ich było, świadczy fakt, że 
pod koniec kwietnia 1863 r. w słynnym na całą Europę ogrodzie medyckim pozo-
stało jedynie trzech ogrodników, ponieważ – jak przyznała teściowej Pawlikow-
ska – „[…] wszystko, co było młodego, to poszło do Królestwa […]”46. W końcu 
„Lelewel” wyruszył i stanął obozem w lesie pod Józefowem. Stefan Kieniewicz 
w swej monumentalnej pracy o powstaniu styczniowym podał, że pułkownik 
przekroczył granicę koło Tarnogrodu 8 kwietnia 1863 r. Za wodzem podążyło 
około 300 ochotników47. Wydaje się jednak, że Borelowski przeszedł przez kor-
don nieco wcześniej, bowiem już 6 kwietnia 1863 r. skierował spod Józefowa 
list dziękczynny do Heleny Pawlikowskiej. Pisał w nim: „[…] przez gorliwość 
Twoją Szanowna Obywatelko znaczna część obozu mojego zaopatrzoną została 
w niezbędną bieliznę, buty i odzienie – przyjmij za to serdeczne podziękowanie 
szlachetna Polko, bądź jak dotąd wzorem dla Twych sąsiadek i nie ustawaj nigdy 
w Twej poczciwej pracy dla Ojczyzny […]”. Na dokumencie widniał prawdopo-
dobnie ostatni podpis Mieczysława Romanowskiego jako komisarza administra-
cyjnego i wojenno-sądowego województwa podlaskiego48.  24 kwietnia 1863 r. 
oddział „Lelewela” został rozbity przez Rosjan w bitwie pod tymże Józefowem. 
W walce zginął niespełna trzydziestoletni Romanowski49. Wkrótce o śmierci 
przyjaciela dowiedział się Mieczysław Pawlikowski. Jaka była dla niego ta infor-
macja, świadczą jego słowa z listu do żony, pisanego z Gwoźdźca 2 maja 1863 r.: 
„[…] Bolesną wczoraj otrzymałem wiadomość – o śmierci Romanowskiego […]. 
Ty wiesz jak bolesną […]. To było dziecko moje, mój syn, mojej pracy, mojego 
wpływu, mojej miłości – ducha mego. Ty wiesz, jak mnie serce boli. Tak mi jest 
jak piastunce, której wychowanek na jej rękach wykołysany – w znakomitego 
urósł człowieka i zabito go [...]. Jak mi jest i z jaką boleścią tylko ten ból da się 
porównać – Ty wiesz – Tyś matką [...] Łzy mi się cisną ciągle do oczu – a jednak, 
gdyby w innych czasach śmierć taka – o ileż boleśniej bym czuł tę stratę! Gdym 
się z nim żegnał we Lwowie, on rzekł: „Gdzie się obaczym? [...] Bóg wie, czy 
się obaczym?, a ja na to: „Obaczym się lub nie mój bracie! pamiętajmy o sobie 
– pamiętajmy – ale nie twarz i oczy, ale dusze nasze, serca nasze pamiętajmy 

46 Helena Pawlikowska do Henryki Pawlikowskiej, Medyka 2 V 1863 r. Odpis maszynowy listu 
w zbiorach Kaspra Pawlikowskiego.

47 S. Kieniewicz, op. cit., s. 484.
48 Rkps BJ 11159 IV. Fragment twórczości i papierów osobistych Heleny z Dzieduszyckich 

Pawlikowskiej, k. 18; Oryginał znajduje się w tzw. „Złote Album” Rodziny Pawlikowskich. Rkps 
BJ 11735 IV, k. 16–17. Podobizna dokumentu m.in. w: M. Pawlikowski, Okna…, po s. 182 oraz 
idem, Biją w tarabany…, s. 5.

49 S. Kieniewicz, op. cit., s. 484; J. Stella-Sawicki, op. cit., s. 50; A. Barowicz, op. cit., s. 42.
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wzajem! O, będę Cię pamiętać – do grobu, mój przyjacielu […]”50. I pamiętał:  
„[…] Po latach w domu Pawlikowskich na Kleparzu zaszczytne miejsce zajmo-
wało gipsowe popiersie Romanowskiego wykonane ręką Karola Maszkowskiego. 
Relikwią stały się też przechowywane tu rękopisy poety”51. Helena Pawlikowska 
starała się dodać mężowi otuchy, gloryfikując zarazem bohaterstwo poety: „[…] 
a jednak On szczęśliwy – pisała do Miecza 6 maja 1863 r. – piękne choć krótkie 
było Jego życie a śmierć jeszcze piękniejsza […] Jego imię w sercach Narodu po 
wiek zapisane zostanie, po Nim Cały kraj płacze – daj Boże każdemu Polakowi 
takie życie i taką śmierć […]”52. Niedługo potem, na prośbę Pawlikowskiego, 
ksiądz Michna odprawił w Medyce nabożeństwo żałobne za dusze śp. Mieczy-
sława Romanowskiego53.  

Jak wspomniano, Mieczysław Pawlikowski nie był bezpośrednim świadkiem 
opisywanych wydarzeń. Co prawda, zdążył jeszcze powitać „Lelewela” w Me-
dyce54, jednak obowiązki rzuciły go w wir pracy organizacyjnej na innym odcin-
ku. W kwietniu 1863 r. przybył do Lwowa generał Józef Wysocki, który – wobec 
biernej postawy komisarzy J. Siemieńskiego i M. Sokołowskiego – zaangażo-
wał Mieczysława Pawlikowskiego do planowanych przez siebie misji nad gra-
nicą rumuńską i uczynił go swym komisarzem do specjalnych poruczeń55. Efek-
tem dobrych kontaktów Wysockiego z Pawlikowskim był krótki pobyt generała  
w Medyce. Przybył tu jako rzekomy stryj gospodarzy – Ksawery Pawlikow-
ski56. Niejasna pozostaje rola właściciela Medyki w planach Wysockiego zwią-
zanych z osobą Zygmunta Miłkowskiego („Teodor Tomasz Jeż”)57. Znajomość 
Mieczysława z Miłkowskim była wcześniejszej proweniencji i sięgała około 
1860 r.58 Niewykluczone, że stary generał chciał wykorzystać energię Pawlikow-
skiego w sprawie organizacji powstania na Rusi i przerzutu broni z Rumunii.  
W tym bowiem celu w dniach 8–10 kwietnia 1863 r. Wysocki spotkał się w Sido-

50 W promieniu Lwowa, Żukowa i Medyki. Listy Mieczysława Romanowskiego 1853–1863, 
opracowali i wstępem poprzedzili B. Gawin i Z. Sudolski, Warszawa 1972, s. 300–301.

51 M. Pawlikowski, Pamiętniki, Kraków 1998, s. 69; Obecnie fragmenty spuścizny po Roma-
nowskim, zgromadzone w Archiwum Domowym Pawlikowskich, przechowywane są w Oddziale 
Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej pod sygn. 11181 IV, 11182 II, 11183 IV, 11184 I oraz  tzw. 
„Złote Album”, sygn. 11735 IV, k. 20.

52 Rkps BJ 11166 III, k. 74, H. Pawlikowska do męża, Medyka 6 V 1863 r.
53 Mieczysław Pawlikowski przykazywał żonie: „[…] Proś X-dza Wojciecha, aby odprawił ża-

łobne nabożeństwo za Mieczka. To był mój brat ślubny. Smutno mi tak […]”. B. Lorens, op. cit., 
s. 59.

54 Rkps BJ 11100 III, s. 9–10. 
55 J. Białynia-Chołodecki, Pamiętnik…, s. 326; zob. też. J. Stella-Sawicki, op. cit., s. 57.
56 Rkps BJ 11100 III, s. 9–10.
57 Zygmunt Miłkowski, ps. Teodor Tomasz Jeż (1824–1915), powieściopisarz, publicysta  

i działacz polityczny, uczestnik powstania na Węgrzech 1848–1849, emisariusz Towarzystwa De-
mokratycznego Polskiego na Bałkanach (1853–55) i w Galicji (1860), w 1863 r. mianowany puł-
kownikiem, organizował pomoc dla powstania, w 1872 r. osiadł w Szwajcarii.

58 T.T. Jeż (Z. Miłkowski), Od kolebki przez życie. Wspomnienia, oprac. A. Lewak i A. Brück-
ner, t. II, Kraków 1936, s. 279.
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rowie nad Zbruczem z gen. Edmundem Różyckim i Zygmuntem Miłkowskim59.   
20 kwietnia 1863 r. gen. Wysocki zlecił Mieczowi misję udania się do Czernio-
wiec z zadaniem zdobycia tam ładunków i przetransportowania ich do specjalnie 
wyznaczonych miejsc w Galicji60. Zaraz też 21 kwietnia Pawlikowski wyruszył 
ze Lwowa z tajną misją na Bukowinę61. Już 26 kwietnia informował krótko żonę  
z dalekich Czerniowiec: „[…] Jutro zapewne wyjadę dalej, ale w którą stronę to mi 
jeszcze nie wiadomo, dlatego nie mogę Ci jeszcze stosownego podać adresu. Nie 
mogłem Ci dać znać ze Lwowa kiedy wyjadę, bom sam nie wiedział dnia […]”62. 
Mieczysław pod koniec kwietnia 1863 r. objeżdżał też Pokucie63 i Kołomyjskie, 
gdzie zatrzymywał się m.in. w Gwoźdźcu (to tu 1 maja zastała go wieść o śmier-
ci Romanowskiego64), Korniowie, Potoczyskach, Starym Gwoźdźcu i Jezupolu65.  
Z niebezpiecznej misji „nad granicę multańską” Pawlikowski wywiązał się znako-
micie i przesłał stamtąd aż 80 tysięcy różnego rodzaju ładunków66. Funkcje komi-
sarza Wysockiego do specjalnych poruczeń Mieczysław Pawlikowski pełnił przy-
puszczalnie do 13 czerwca 1863 r., kiedy to powrócił na dłużej do Lwowa67. Zdo-
byta przez niego amunicja została wykorzystana m.in. przy dozbrajaniu oddziału 
wysyłanego na Ruś. Niestety kampania J. Wysockiego zakończyła się dotkliwą 
porażką w bitwie pod Radziwiłłowem 1–2 lipca 1863 r., a sam generał wkrótce 
został aresztowany68 (nb. w szeregach walczących pod Wysockim byli też ochotni-

59 S. Kieniewicz, op. cit., s. 497–498. 
60 Polecenie J. Wysockiego, jako naczelnego dowódcy sił zbrojnych województwa lubelskiego 

i ziem ruskich, dla M. Pawlikowskiego z dnia  20 IV 1863 r., pieczęć okrągła z napisem: „Dowód-
ca naczelny sił zbrojnych (u góry) woj. Lubels. i ziem ruskich (u dołu), w środku tarcza z Orłem  
i Pogonią, zwieńczona koroną”. Rękopis w zbiorach Kaspra Pawlikowskiego.

61 Data na podstawie listu M. Pawlikowskiego do żony, Czerniowce 26 IV 1863 r. Odpis ma-
szynowy listu w zbiorach Kaspra Pawlikowskiego; Wyjazd utrzymany był w tajemnicy. „Gazeta 
Narodowa” informowała, że właściciel Medyki wyjechał ze Lwowa dopiero 25 lub 26 IV 1863 r. 
„Gazeta Narodowa” 1863, nr 63, 28 IV 1863 r., s. 4.

62 M. Pawlikowski do żony, Czerniowce 26 IV 1863 r. Odpis maszynowy listu w zbiorach 
Kaspra Pawlikowskiego.

63 H. Pawlikowska do matki, 2 V 1863 r. Odpis maszynowy listu w zbiorach Kaspra Pawlikow-
skiego.

64 W promieniu Lwowa, Żukowa i Medyki…, s. 300.
65 M. Pawlikowski do matki, Korniów 8 V 1863 r. Odpis maszynowy listu w zbiorach Kaspra 

Pawlikowskiego.
66 J. Stella-Sawicki, op. cit., s. 57.
67 Taką datę podaje J. Białynia-Chołodecki, Pamiętnik…, s. 326; „Gazeta Narodowa” 1863, 

nr 103, 16 VI 1863 r., s. 4. Co prawda Pawlikowski przyjechał do Lwowa już 9 czerwca („Gazeta 
Narodowa” 1863, nr 99, 11 VI 1863 r., s. 4), jednak następnego dnia wyjechał stamtąd do Medyki 
(„Gazeta Narodowa” 1863, nr 100, 12 VI 1863 r., s. 4). Od 13 VI do 27 lub 28 VI 1863 r. Mieczy-
sław przebywał we Lwowie. „Gazeta Narodowa” 1863, nr 116, 1 VII 1863 r., s. 4. O tym, że spra-
wował swe obowiązki na początku czerwca 1863 r., świadczy dokument z odręcznymi rachunkami 
Mieczysława, datowany 4 VI 1863 r. ze zbiorów Kaspra Pawlikowskiego.

68 S. Kieniewicz, op. cit., s. 611; Galicja w powstaniu styczniowym…, s. XI. 
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cy z Medyki, wśród nich niejaki Amas Królikowski69). Wobec krytyki generała ze 
strony członków komitetu lwowskiego, Pawlikowski stanął w jego obronie, winiąc 
za niepowodzenie kampanii dowódcę jednego z korpusów – pułkownika Horodyń-
skiego, któremu zarzucał nie wykonanie rozkazu Wysockiego i rozpoczęcie starcia 
przed przybyciem na miejsce oddziału dowodzonego przez generała70.

Przebywająca w Medyce młoda pani Pawlikowska nie pozostawała obojęt-
na dla sprawy narodowej. Inspirowana przez męża, Helena weszła do utwo-
rzonego w marcu 1863 r. przez komisarza Mariana Sokołowskiego lwowskie-
go Komitetu Kobiet (Polek)71. Początkowo Mieczowa Pawlikowska  pomagała 
Leonii Wildowej w organizacji Komitetu, później sama stanęła na jego czele72. 
Do podstawowych zadań komitetu należało zbieranie podatków narodowych  
i zaopatrywanie formowanych oddziałów73. Jako prominentna członkini komi-
tetu Helena Pawlikowska jeździła po okolicy, kwestując po dworach i zbierając 
datki na buty, odzież, bieliznę, żywność i zaopatrzenie dla powstańców. Poma-
gała też w pielęgnowaniu rannych. Na wieść o obecności w lazaretach Ciesza-
nowa powstańców, przypuszczalnie z oddziału gen. Antoniego Jeziorańskiego, 
wysłała tam ad hoc niezbędną żywność i opatrunki74. Zainteresowana losem 
oddziałów aprowidowanych przez Komitet Kobiet, młoda protektorka z niepo-
kojem nasłuchiwała dochodzących do Medyki wieści o żołnierzach toczących 
boje. 4 lipca 1863 r. pisała do męża: „[…] Talusia wierzy, że Bóg dobry i spra-
wiedliwy nie opuści nas i cud jakiś sprawi w dobroci swej wielkiej. Ty wiesz  
o czem mówię – o naszych świeżych oddziałach – których pierwsze kroki tak 
niepomyślne bardzo, nie wiem dlaczego, ale jeszcze nic w tym powstaniu, takim 
mnie nie nabawiało niepokojem, jak los tych oddziałów[…]”75. „Drogi Miecz”, 
choć nieobecny w domu, podtrzymywał żonę na duchu i mobilizował ją do 
dalszych poświęceń: „[…] Bóg z Tobą, a nie trać ducha – pisał 5 lipca 1863 r. – 

69 Amas Królikowski, ur. około 1845 r. (18 lat), uczeń szkoły realnej, wyznania greckokatolic-
kiego. Za udział w powstaniu został skazany 4–5 I 1864 r. na karę więzienia. „Gazeta Narodowa” 
1864, nr 6, s. 4. 

70 Rkps BJ 11149 II, Listy Mieczysława Pawlikowskiego, t. 8: Listy do żony, Heleny z Dziedu-
szyckich Pawlikowskiej z lat 1857–1863, k. 118–118 v, M. Pawlikowski do żony, Lwów 5 VII 1863 r.

71 J. Białynia-Chołodecki, Wiązanka szczegółów z powstania styczniowego, Lwów 1928, s.7.
72 M. Pawlikowski, Biją w tarabany…, s. 5; A. Włodarski, Materiały do historii Cholewitów 

– Pawlikowskich, Warszawa 1928, s. 28; J. Białynia-Chołodecki, Księga pamiątkowa opracowana 
staraniem komitetu obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904, 
s. 148.

73 J. Białynia-Chołodecki, Pamiętnik…, s. 148 – podaje, że duchową przewodniczką lwow-
skiej organizacji kobiet była p. Felicya Wasilewska. Do Komitetu Pań prócz Karolowej Wildowej 
i Mieczysławowej Pawlikowskiej należały naczelniczki okręgowe: Tomaszowa Rayska, Ludwi-
ka Barączowa i  Pelagia Gostyńska. Ponadto członkiniami Komitetu były: Felicja Wasilewska,  
p. Jakubowiczowa, Celina Łęczyńska, Torosiewiczowa, Zofia Orzechowska, Ludwina Żerdzińska, 
Felicja Ciszkiewiczówna, Justyna Gostyńska. Helena Pawlikowska miała zajmować się sprawami 
administracyjnymi. J. Stella-Sawicki, op. cit., s. 19.

74 Rkps BJ 11166 III, k. 77, H. Pawlikowska do męża, Medyka 19 V 1863 r. 
75 Tamże, k. 81, H. Pawlikowska do męża, Medyka 4 VII 1863 r.
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Ty wierzysz w cud, że przyjdzie i zbawi. Ja wierzę w sprawiedliwości wstanie 
– a czem zwycięży później, tem trwalszy będzie owoc zwycięstwa. Żadna kro-
pla krwi ani kropla krwawego potu darmo dotąd nie padła […]”76. Za przykład 
stawiał pułkownika „Lelewela”, który w tym czasie zajmował się organizowa-
niem nowych oddziałów. Te z kolei oddawał pod komendę innych dowódców,  
np. Michała Heydenreicha – Kruka: „[…] Ten pewne nie pracuje dla odzna-
czania się, ale dla sprawy – chwalił „Lelewela” Pawlikowski – Żyć Ona bę-
dzie kiedy jeszcze takich mamy […]”77. Pułkownik nie zapomniał również 
o przychylnych mu duszach i przysługach oddanych przez Pawlikowskich. 
9 lipca 1863 r. raz jeszcze wyraził „Samarytance” z Medyki swą wdzięcz-
ność: „Kochana Pani! – pisał – Za prace i trudy które zużytkować dla do-
bra przyszłej Sprawy Ojczyzny naszej zostały mi oddane – nie mam wy-
razu dla podziękowania jej […]”78. Pokładając ufność w osobie Heleny 
Pawlikowskiej, „Lelewel”, Naczelnik Siły Zbrojnej Województwa Pod-
laskiego, 15 lipca 1863 r. upoważnił ją do zbierania dobrowolnych dat-
ków na rzecz formowanego przez siebie oddziału79. Jednocześnie pułkow-
nik polecił Helenie porozumieć się z hrabiną Drohojowską z Krukienic  
w sprawie dysponowania funduszem zebranym w okręgu przemyskim z upo-
ważnienia Komitetu Galicji Wschodniej (15000 florenów) w celu zakupu 
ekwipunku niezbędnego dla nowego oddziału80. 

Ponownie, tym razem na dłużej, stanął Marcin Borelowski w Medyce  
w sierpniu 1863r., choć swą dobrodziejkę odwiedził już pod koniec lipca81.  
I tym razem Miecz Pawlikowski przykazał żonie zaopiekować się pułkow-

76 Rkps BJ 11149 II, k. 118, M. Pawlikowski do żony, Lwów 5 VII 1863 r. 
77 Tamże, k. 123v, M. Pawlikowski do żony, Lwów 7 VII 1863 r.
78 M. Borelowski „Lelewel” do H. Pawlikowskiej, 5 VII 1863 r. Rękopis w zbiorach Kaspra 

Pawlikowskiego.
79 Dokument głosił: „Okazicielka niniejszego dawszy liczne dowody gotowości w poświę-

ceniu się dla sprawy ojczystej, a w szczególności dla oddziału pod mojem będącego dowódz-
twem, została przeze mnie uproszoną i jest niniejszem upoważnioną do zbierania wszelkich 
dobrowolnych datków dla oddziału mojego tak w naturze jako też i w pieniądzach, bądź to od 
szlachetnych tego rodzaju Stowarzyszeń, bądź od pojedynczych Obywateli i Obywatelek – 
Ufny zatem w gorliwe usiłowania zbierającej Okazicielki obecnego upoważnienia, jak niemniej  
w życzliwą i chętną pomoc Dobroczynnych Opiekunów Świętej Sprawy Ojczystej, nabieram silne-
go przekonania i otuchy, iż w tych nowych warunkach na dotychczasowej drodze mojego zawodu 
i obowiązku prócz wroga kraju nie napotykam już tych ciężkich zawad i cierpkich doświadczeń,  
z któremi dotychczas walczyć mi przychodziło […]”. Rękopis w zbiorach Kaspra Pawlikowskiego. 
Dokument był reprodukowany w: A. Barowicz, op. cit., s. 57–58.

80 „Lelewel” zakładał zakupienie 600–700 par mundurów męskich, 600 koszul męskich, tyleż 
toreb na żywność dla pieszych, 150 sakiew dla konnych, 100 koców na konie oraz 200 toreb dla 
konnych (specjalnego wzoru określonego przez pułkownika). Po zakupieniu sprzętu pieczę nad 
nim „Lelewel” powierzył pani Pawlikowskiej. M. Borelowski „Lelewel” do H. Pawlikowskiej,  
15 VIII 1863 r. Rękopis w zbiorach Kaspra Pawlikowskiego. 

81 H. Pawlikowska informowała męża o przyjeździe „Lelewela”: „[…] niespodziewanie przyje-
chał pan B – bardzo więc mam mało czasu […]”. Rkps BJ 11166 III, k. 86. 
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nikiem i jego ludźmi. Ta z aprobatą przyjmowała jego wskazówki82, a dumny  
z żony Mieczysław dodawał jej sił: „[…] Kiedyś mi silna orlico moja i ostro mi 
się trzymasz i odważnie przy sztandarze stoisz rycerko boża – pisał z Krako-
wa 4 sierpnia 1863 r. – czuję to i raduję się w duchu i rośnie mi serce miłością  
i odwagą […]”83. Młoda pani Pawlikowska i tym razem przyjęła „Lelewela”, jego 
sztab i żołnierzy, i gościła ich w swym dworze prawie przez miesiąc. Borelowski 
przybył do Medyki tuż po uprzednim zlustrowaniu wsi przez swojego kwatermi-
strza – Juliusza Drohojowskiego. Wraz z nim dotarli tu wierni mu towarzysze: 
mjr Edward Nyary (Węgier), rotmistrz kawalerii, który – jak wspominała Helena 
Pawlikowska – „[…] w Medyce zabawiał się haftowaniem na kanwie podobizny 
swego siwego konia […]”, jego rodak, mjr Walisch (Walisz) – szef sztabu „Le-
lewela”, Władsław Rylski – uczeń szkoły wojskowej w Cuneo, bracia Pszanow-
scy84 oraz kulawy komisarz Hilke. W tym czasie u Pawlikowskich bawił również 
Stanisław Henryk Loewenhardt, jeden ze współpracowników aresztowanego 
pod koniec lipca komisarza Rządu Narodowego Jana Majkowskiego85. Wieści 
o pobycie Marcina Borelowskiego w Medyce szybko rozniosły się po Galicji. 
Już 5 sierpnia 1863 r. Mieczysław informował żonę, że mówią o tym spiskowcy  
w Krakowie i Lwowie86. Podczas pobytu w Medyce Borelowski skonfrontował się  
z rezydującym u Pawlikowskich „na łaskawym chlebie”, a nie wtajemniczonym 
w spiskowe arkana, starym pułkownikiem Olszewskim87, doznał też miłych chwil 
związanych z romantycznym spotkaniem z mieszkającą w Rzeszowie narzeczo-
ną. Zaaranżowała je specjalnie dla „Lelewela” Helena Pawlikowska88.

82 Mogą to sugerować słowa listu H. Pawlikowskiej do męża pisane z Medyki 8 sierpnia 1863 
r.: „[…] List Twój oddano mi – wszystkie polecenia spełnię najściślej – nie miej żadnej obawy – 
kochaj mocno – a ja tu silną duchem i zdrową ciałem będę […]”. Rkps BJ 11166 III, k. 92.

83 Rkps BJ 11149 II, k. 128, M. Pawlikowski do żony, Kraków 4 VIII 1863 r.
84 A. Barowicz, op. cit., s. 59–60 oraz aneks, s. 96–103.
85 Rkps BJ 11100 III, k. 9–10; Rkps BJ 11166 III, k. 136, H. Pawlikowska do męża, 4 X 1863 r. 

Stanisław Henryk Loewenhardt (1838–1915) – lekarz, przyrodnik, powstaniec styczniowy; służył 
w oddziale M. Langiewicza, gdzie poznał swoją przyszłą żonę, adiutantkę dyktatora Pustowójtuw-
nę; był pomocnikiem komisarza RN na Galicję Wschodnią Jana Majkowskiego, a po jego aresz-
towaniu 27 lipca 1863 r. przez krótki czas pełnił obowiązki komisarza. J. Stella-Sawicki, op. cit., 
s. 84.

86 Rkps BJ 11149 II, k. 130v,  M. Pawlikowski do żony, Kraków 5 VIII 1863 r. 
87 Wedle anegdotycznego przekazu Michała Pawlikowskiego, stary Olszewski, weteran po-

wstania w 1831 r., miał zapytać pewnego razu przybysza („Lelewela”): „[…] A któżeś to pan tak 
jest, że tak sobie tu komenderujesz? – Blacharz, panie pułkowniku – odpowiedział Lelewel, a stary 
do reszty zgłupiał…”. M. Pawlikowski, Okna…, s. 128; idem, Biją w tarabany…, s. 5; M. Krajew-
ski, op. cit., s. 42. Mieszkający w medyckim pałacu Olszewski był prawdziwym utrapieniem dla 
młodej pani Pawlikowskiej (Rkps BJ 11166 III, k. 106, H. Pawlikowska do męża, Medyka 25 VIII 
1863 r.), jednak Mieczysław nie zezwolił żonie na wypędzenie go z Medyki. Rkps BJ 11149 II,  
k. 192–192v, M. Pawlikowski do żony, Lwów 28 IX 1863 r.

88 A. Barowicz, op. cit., s. 59; Narzeczoną ową była niejaka Filipina. Helena Pawlikowska 
spotkała ją później, już po śmierci „Lelewela”, we Lwowie. Helena pisała wtedy do męża: „[…] od 
Anielki wiem, że jest w nędzy prawie […]”. Rkps BJ 11166 III, k.153, H. Pawlikowska do męża, 
Lwów 9–10 XI 1863 r.
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Medyka stała się głównym punktem zbornym formowanego przez „Le-
lewela” oddziału, a pułkownik uczynił z dworu Pawlikowskich swoją kwa-
terę główną. Ciągnęli tu ludzie z różnych stron Galicji. Wśród ochotników 
byli rzecz jasna włościanie z Medyki oraz pracownicy z majątku Pawli-
kowskich. Jednym z nich był dwudziestoletni szeregowiec Jan Horak, je-
dyny, którego  nazwisko znalazło się w oficjalnych spisach żołnierskich89,  
inni to: chłopak ogrodowy Jan Machalski i kosynier Jan Rybowicz (zgi-
nęli w bitwie pod Panasówką 3 września 1863 r.)90, Wojciech Ukar-
ma91 oraz włościanie z pobliskich Szechyń: Chudzio (poległ pod Ba-
torzem) i Adolf Cichocki92. Z korespondencji Mieczysławostwa Paw-
likowskich wynika, że w oddziale Lelewela walczył też kredensowy  
z dworu w Medyce, Antek93. Jednak o wielu ochotnikach, zazwyczaj zwy-
kłych szeregowcach lub kurierach, nie ma wzmianki w materiale źródłowym. 
Pamięć o ich udziale w powstaniu przetrwała w rodzinnej tradycji przekazy-
wanej z pokolenia na pokolenie. Stąd też wiadomo, że pod sztandarem Le-
lewela miał walczyć Marcin Zych, którego nagrobek znajduje się do dziś na 

89 Jan Horak, ur. 1843 r. w Medyce, był lokajem dworskim. W 1863 r. walczył pod „Lelewelem”, 
m.in. pod Panasówką i Batorzem, gdzie został ranny. Po powstaniu zamieszkał w Przemyślu. Zmarł 
9 I 1914 r. – A. Barowicz, op. cit., s. 98; J. Białynia-Chołodecki, Pamiętnik…, s. 234; idem, Cmen-
tarzyska i groby naszych bohaterów z lat 1794–1864 na terenie Małopolski Wschodniej, Lwów 
1928; „Echo Przemyskie” 1904, nr 1 z 31 XII, s. 4; J. Motyka, D. Ośmak, A. Chruścicka, Rok 
1863. Wpisani w dzieje Przemyśla, Przemyśl 2013, s. 75. W spisie katastralnym Medyki z 1852 r. 
 wymieniono imiennie dwóch włościan o tym nazwisku – Iwan, zamieszkały pod nr domu 115  
i Michał, zamieszkały pod nr domu 198. Operat do mapy katastralnej Medyki, pow. Przemyśl  
z 1852 r. w Archiwum Państwowym w Przemyślu.

90 Jan Rybowicz, chłopak wiejski, walczył jako kosynier pod Leszkiem Wiszniewskim, później 
pod „Lelewelem”. „Gazeta Narodowa” 1863, nr 207 z 18 X, s. 3 (notatka autorstwa księdza Woj-
ciecha Michny).

91 Po bitwie pod Panasówką pozostawał wśród ciężko rannych w Zwierzyńcu. „Gazeta Narodo-
wa” 1863, nr 175, 10 IX 1863 r., s. 2; Za udział w powstaniu został skazany przez sąd wojenny na 
14 dni aresztu. „Gazeta Lwowska” 1864, nr 51 z 2 III, s. 3.

92 Pamiętnik historyczny okolic i rodzin w dyecezyi przemyskiej ułożył i napisał Ksiądz Wojciech 
Michna, proboszcz w Chłopicach, maszynopis w zbiorach biblioteki Kapituły obrządku rz. – kat.  
w Przemyślu, sygn. 24.967. 

93 Rkps BJ 11166 III, k. 114, H. Pawlikowska do męża, Medyka 9 IX 1863 r. Wspominał  
o tym również Mieczysław Pawlikowski: „[…] miałem dwóch parobków do usługi. Starszy, Antek, 
przyłączał się do każdego oddziału powstańczego, przekraczającego granicę. Bił się z Moskalami, 
a po wyparciu oddziału wracał do służby. Młodszy, Iwaś [Jan, Iwan Horak? – B.J.], śmiał się, 
wzruszał ramionami i drwił z niego, że naraża głowę Bóg wie za co i po co. Darowałem Iwasiowi 
moją konfederatkę. Ustroił się w nią i przeszedł się po wsi. Biegli za nim chłopcy wiejscy i wołali 
z urąganiem: — Polak idzie! Polak! Zawstydził się Iwaś i czapkę schował. Po kilku dniach atoli żal 
mu się zrobiło, że tak piękna czapka leży bez użytku, i wdział ją znowu na głowę. — Polak! Polak! 
wołali urągając za nim ulicznicy. Oburzył się Iwaś i odburknął zuchwale, nasuwając czapkę na 
bakier: – No, to i cóż w tem złego? jestem Polak! – A to idź na Moskala! wołano szyderczo. – Otóż 
pójdę! I poszedł w samej rzeczy, a bił się dzielnie […]”.
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cmentarzu w Medyce94. Nieznanych z imienia i nazwiska powstańców było 
dużo więcej. Dość powiedzieć, że w bitwie pod Batorzem 6 września 1863 r. 
miało ponoć zginąć 20 bojowników pochodzących z Medyki i okolic95. Du-
chowym przywódcą formowanego w Medyce oddziału pozostawał ksiądz 
Wojciech Michna, którego od wstąpienia w szeregi walczących powstrzymy-
wał jedynie stan kapłański. Po latach duchowny tak wspominał wydarzenia 
roku 1863: „[…] napotykałem, jak powstańcy od nas szli lasami na tę wojen-
kę prawie świętą […]. Ja musiałem ich błogosławić ze łzami, na tę drogę –  
a byłbym sam poleciał za nimi, ale jako księdzu nie wolno mi zabijać, kale-
czyć i mordować nikogo […]”96.

Pani Pawlikowska organizowała w tym czasie zbiórki odzieży i żyw-
ności dla oddziału, kwestując po okolicznych dworach. Niestety Heleny 
nie ominęły nieprzyjemności ze strony Komitetu Galicji Wschodniej, któ-
ry rościł sobie prawo wyłączności zbierania funduszy. Na wieść o orga-
nizowanych przez „Samarytankę z Medyki” zbiórkach, komitet zażądał  
od niej okazania stosownego upoważnienia. Pani Pawlikowska poczytała to za 
afront. Nietypową sytuację próbował załagodzić komisarz pełnomocny Rządu 
Narodowego w Galicji Wschodniej (w tym czasie był nim Stanisław Jarmund), 
który 15 sierpnia 1863 r. wystosował do Heleny Pawlikowskiej list wyjaśnia-
jący przyczyny nieporozumienia97. Powstańcy, oprócz  żywności i odzienia, 
potrzebowali również oręża. Do Medyki docierały więc przeznaczone dla od-
działu „Lelewela” partie broni. Jedna z nich przyjechała jako narzędzia rolnicze,  
a wiadomość o niej przywiozła kurierka o imieniu Wanda, przemyciwszy list  
z poufnymi informacjami w podeszwie buta98.

W końcu sierpnia 1863 r. Marcin „Lelewel” Borelowski wyruszył do boju.  
25 i 26 sierpnia 1863 r. stanął obozem pod Luchowem koło Tarnogrodu, niedłu-
go potem, 3 września 1863 r., stoczył z Rosjanami krwawą i wyczerpującą, lecz 
zwycięską, bitwę pod Panasówką, gdzie śmiertelnie ranny został Edward Nyary. 
Sam „Lelewel” zginął bohaterską śmiercią kilka dni później – 6 września w bi-
twie pod Batorzem99. Wraz z nim poległ m.in. szef sztabu Walisch. Niepomyślne 
wieści dotarły szybko do Medyki. Zresztą Helena Pawlikowska sama udała się 

94 Informacja na podstawie inskrypcji zamieszczonej na nagrobku M. Zycha w Medyce;  
18 I 1863 r. Helena Pawlikowska trzymała w Medyce do chrztu „wnuka Zychowego”: „[…] Raz 
mu już odmówiłam – pisała do męża 19 I 1863 r. – nie chciałam więc odmawiać drugi raz […]”. 
Rkps BJ 11166 III, k. 53, H. Pawlikowska do męża, Medyka 19 I 1863 r.

95 Rkps BJ 11100 III, k. 9–10.
96 B. Lorens, op. cit., s. 59. 
97 Komisarz Pełnomocny na Galicję Wschodnią do H. Pawlikowskiej, Lwów 15 VIII 1863 r. 

Rękopis w zbiorach Kaspra Pawlikowskiego. Na dokumencie znajduje się adnotacja, przypuszczal-
nie ręką Michała Pawlikowskiego, z informacją, że list mógł być pisany ręką pułkownika „Strusia”. 
Ten bowiem był oddelegowany w sierpniu 1863 r. do pomocy komisarzowi RN we Lwowie.

98 Rkps BJ 11100 III, k. 9–10.
99 J. Stella-Sawicki, Rok 1863, Lwów 1905, s. 95–96; „Gazeta Narodowa” 1863, nr 181 i 182, 

18 IX 1863 r., s. 3–4.
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nad „kordon”, by osobiście zasięgnąć języka o losach bliskiego sercu oddziału. 
Już 9 września donosiła z Medyki mężowi o jego klęsce, informując zarazem 
o losach znanych sobie powstańców: „[…] Dziś w nocy wróciłam z Oleszyc  
i Cieszanowa – pisała – gdy przeczytałam w G. Narodowej: «130 jest rannych 
i ciągle nowych dowożą» […] W Oleszycach 16 rannych, w Cieszanowie zaś 
31. Widziałam ich na własne oczy. Do godziny 3-ej popołudniu wczoraj więcej 
nie było. Ze znajomych niema nikogo między niemi. Wczoraj 5-u uciekinierów 
przybyło z Lublińca z panną Aleksandrą, kurierką zdaje się także uciekinierką 
– i rozpuścili wieść, że się bili w poniedziałek znowu – że wszystko rozbite, że 
Lelewel padł. Z początku nie powiedziano skąd ta wieść tylko w sekrecie mnie 
1-ej przeczytano list tej treści – wyobraź sobie co mi się działo – przez kilka 
godzin nosząc się z tym sekretem […] Niari100  z  pewnością zginął – ranny  
w nogę siedział na koniu i na samym przedzie dowodził – swą partyą – tylko 
wody się napił z manierki kolegi – ze spokojem mówiąc: «dziękuję Ci – już 
ostatni raz w życiu napiłem się wody». Ranny kulą w piersi – ranę chustką przy-
tkał i spadłszy z konia jeszcze 2 kozaków aż dopiero po drugiej kuli zemdlał. 
– potem spowiadał się – męczył się jeszcze przez 2 godziny i skonał – żołnierze 
jego ciało z płaczem całowali. Skrzeszowski miał zginąć – Walisz101 – Pszanow-
ski Jan102 – nasz Antek103 – ale to zdaje się niepewne jeszcze – o Pollerze104 się 
mówi, że zginął – tymczasem ja wiem z pewnością – że – żyje – lekko ranny – 
Czaplicki105 zdrów za granicę – poszedł dalej z oddziałami – bardzo miał się bić 
dzielnie – Jaś Kawalerski Pyrkaty106 – i głuchy Wojtek Kochanek107 […] cięż-
ko ranni w Zwierzyńcu – Dugiełła108 lekką kontuzję w nogę otrzymał […]”109. 
Wiadomość o śmierci „Lelewela” spadła na Helenę jak „grom z jasnego nieba” 

100 Edward Nyary, Węgier, ur. 1830 r., hrabia, major, ochotnik w powstaniu 1863 r., brał udział 
w wyprawie na Radziwiłłów pod J. Wysockim, od sierpnia 1863 r. w oddziale „Lelewela” jako 
rotmistrz kawalerii, zmarł 4 IX 1863 r. w Zwierzyńcu na skutek ran odniesionych w bitwie pod 
Panasówką. A. Barowicz, op. cit., s. 101.

101 Walisch (Walisz), Węgier, baron, major huzarów, szef sztabu oddziału Lelewela, zginął  
w bitwie pod Batorzem 6 IX 1863 r. A. Barowicz, op. cit., s. 103.

102 Jan Pszanowski, ur. 1843 r. w Królestwie Polskim, porucznik ułanów w oddziale „Lelewe-
la”. Zmarł w 1883 r. w Zaleszczykach. A. Barowicz, op. cit., s. 101; J. Białynia-Chołodecki, Księga 
pamiątkowa…, s. 339.

103 Antek, kredensowy we dworze Heleny i Mieczysława Pawlikowskich w Medyce, ochotnik 
w oddziale „Lelwela”.  Rkps BJ 11166 III.

104 Seweryn Poller, rotmistrz w oddziale „Lelewela”. A. Barowicz, op. cit., s. 101.
105 Władysław Czaplicki, kapitan wybornych strzelców w oddziale „Lelewela”.  A. Barowicz, 

op. cit., s. 97.
106 Jan Kawalerski, pochodził z Sądowej Wiszni. Ranny w bitwie pod Terespolem znajdował się 

zapewne wśród rannych w Zwierzyńcu. W sierpniu 1863 r. przebywał zapewne wśród ochotników 
oddziału „Lelewela” w Medyce. „Gazeta Narodowa” 1863, nr 175 z 10 IX, s. 2.

107 Niewykluczone, że chodzi o pochodzącego z Medyki Wojciecha Ukarmę. Tamże, s. 2. 
108 Można przypuszczać, że wspomniany Dugiełła mógł pochodzić z Medyki. Nazwisko to 

pojawia się wśród mieszkańców wsi, a spis gospodarzy, załączony do mapy katastralnej Medyki  
z 1852 r. wymienia Michała Dugieło, ur. w Szechyniach i zamieszkałego w Medyce.

109 Rkps BJ 11166 III, k. 114v–115, H. Pawlikowska do męża, Medyka 9 IX 1863 r.
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i okryła ją wielkim smutkiem: „[…] o Lelewelu i pisać nie będę – żaliła się mę-
żowi 13 września 1863 r. – bo wiesz już, a pisać serce się  kraje […]”110. Miecz 
podtrzymywał żonę na duchu: „[…] Serce się kraje, ale nie trzeba sercu folgo-
wać w tych czasach – pisał 9 września 1863 r. – nie wolno poddawać się boleści 
i ręce załamać rozpaczając – Święta sprawa nie na jednostkach się opiera ale 
na całym narodzie. Nie jeden oddział zbawić ją może, ale zapał powszechny  
i poświęcenie […]”111. Pełna bólu Pawlikowska wyjechała do rodzinne-
go majątku w Radziszowie112. Tymczasem w Medyce, 25 września 1863 r., 
pod nieobecność właścicieli przeprowadzono rewizję. Dwór, zabudowa-
nia gospodarcze i ogród zostały otoczone przez wojsko. Szczęśliwie pod-
czas przeszukania nie znaleziono niczego kompromitującego „Medyce-
uszy”, tym bardziej, że tego dnia Helena powróciła z dziećmi do domu. 
Podczas rewizji zatrzymano jednak – jak donosiła lokalna prasa – prze-
bywające we dworze trzy osoby: pewnego dzierżawcę z zachodniej Gali-
cji, bawiącego w Medyce przejazdem Anglika oraz kulawego rzemieślnika  
z Jarosławia. Cudzoziemca zwolniono, natomiast pozostałych zaaresztowa-
no pod zarzutem zamiaru udania się do powstania113. Dopiero po uspokojeniu 
się sytuacji, 13 października 1863 r., ksiądz Wojciech Michna mógł odprawić  
w medyckim kościele uroczyste nabożeństwo za dusze poległych pod Pana-
sówką Janów: Machalskiego i Rybowicza114. Spokój nie trwał jednak długo. 
Kolejna fala represji zbiegła się z przybyciem do Medyki nowego komisarza 
policji – Ketterera. Ten 8 grudnia 1863 r. zlecił wojsku i żandarmerii szcze-
gółową rewizję stacji kolejowej w Medyce, a we wsi i w okolicy pojawiły się 
ponownie inspirowane przez władze warty chłopskie115. Prześladowania te nie 
dotknęły jednak bezpośrednio Mieczysławostwa Pawlikowskich, którzy w tym 
czasie zamieszkali wraz z dziećmi we Lwowie.

Przez cały ten czas, gdy „Lelewel” organizował swój oddział w Medyce, Mie-
czysław Pawlikowski zaangażowany był w tajnej organizacji powstańczej, wyka-
zując swe zdolności na niwie organizacyjnej. W lipcu 1863 r. przebywał głównie 
we Lwowie116, gdzie wraz z innymi przywódcami obozu „demokratów”: Korne-
lem Ujejskim, Janem Dobrzańskim i Henrykiem Schmittem (bliskimi Pawlikow-

110 Tamże, k. 118., H. Pawlikowska do męża, Medyka 19 IX 1863 r.
111 Rkps BJ 11149 II, k. 167v–168, M. Pawlikowski do żony, Lwów 9 IX 1863 r. 
112 Z pewnością była tu 21 września. Rkps BJ 11166 III. W sierpniu 1863 r. we dworze w Ra-

dziszowie znajdował się magazyn broni i warsztaty krawieckie – szyto tu odzież dla powstańców. 
S. Grodecki, Post scriptum [do artykułu J. Bierówki, Hrabina Helena z Dzieduszyckich Pawlikow-
ska], „Towarzystwo Przyjaciół Skawiny. Informator” 2013, 2 (79), s. 30–31.

113 „Gazeta Narodowa” 1863, nr 190 z 27 IX, s. 8; Rkps BJ 11149 II, k. 188, M. Pawlikowski 
do żony, Lwów 26 IX 1863 r., k. 190v, 27 IX 1863 r. 

114 „Gazeta Narodowa” 1863, nr 207 z 18 X, s. 3. 
115 „Gazeta Narodowa” 1863, nr 255 z 13 XII, s. 3. 
116 M. Pawlikowski przyjechał do Lwowa 2 lipca i pozostawał tu – z krótkimi przerwami – do 

końca miesiąca. „Gazeta Narodowa” 1863, nr 119 z 4 VII., s. 4. 
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skiemu byli też naczelnik Komisji Ekspedycyjnej – Stefan Oczesalski, Mniszek, 
Ludwik Wolski, Franciszek Tepa i Marceli Krajewski117), należał do redakcji wy-
dawanego przez Czyżewicza pisma „Prawda”. Redaktorzy gazety pozostawali  
w opozycji do Komitetu Galicji Wschodniej, który winili m.in. za niepowodzenia 
wypraw zbrojnych do Królestwa118. Ponadto do 12 lipca 1863 r. pozostawał for-
malnie pomocnikiem komisarza pełnomocnego Rządu Narodowego na Galicję 
Wschodnią119. Dymisja Pawlikowskiego zbiegła się w czasie z przybyciem do 
Galicji nowego komisarza nadzwyczajnego Rządu Narodowego, Józefa Grabow-
skiego. Ten ogłosił w Krakowie (10 lipca), że nikt nie może pełnić żadnej funkcji 
publicznej bez jego nominacji i powołał do życia nową władzę – Radę Prowincjo-
nalną Galicji Zachodniej120. Niewykluczone, że Pawlikowski, który przyjechał tu 
na krótko ze Lwowa (9–12 lipca)121, spotkał się osobiście z Grabowskim i rozma-
wiał na temat swojej roli w tworzeniu nowych struktur organizacji powstańczej 
w Galicji122. Niedługo po tym wydarzeniu, na początku sierpnia 1863r., Mieczy-
sław przybył do Krakowa na dłużej123. Nawiązał tutaj współpracę z nowym ko-
misarzem Rządu Narodowego w Galicji Zachodniej – Władysławem Majewskim 
(Żaboklickim), bratem stojącego w tym czasie na czele Rządu Narodowego  
w Warszawie Karola Majewskiego. Współpraca Pawlikowskiego z kojarzonym  
z „umiarkowanym skrzydłem białych” Majewskim potwierdza tylko realizowanie 
przez właściciela Medyki idei służenia ojczyźnie wbrew partykularnym interesom 
zwalczających się stronnictw. Niewykluczone, że w tym okresie Mieczysław, po-

117 Rkps BJ 11149 II, k. 123v, M. Pawlikowski do żony, Lwów 7 VII 1863 r.; J. Stella-Sawicki, 
Galicya w powstaniu…, s. 84.

118 Galicja w powstaniu styczniowym…, s. 89, przypisy nr 3 i 4 do listu Z. Kaczkowskiego do 
I. Plichty, Lwów 13 VIII 1863 r.

119 Z tego dnia pochodzi dokument sygnowany przez Rząd Narodowy. W rękopisie ze zbiorów 
Kaspra Pawlikowskiego czytamy: „[…] Rząd Narodowy do pomocnika Komisarza pełnomocnego 
Rządu Narodowego w Galicji Wschodniej ob. Pawlikowskiego. Uwalniając Cię obywatelu sto-
sownie do wniesionego żądania od pełnionych dotychczas obowiązków pomocnika Komisarza Rz. 
– poleca Ci niniejszem abyś w czasie jak można najkrótszym przybył do Warszawy gdzie Ci odpo-
wiednie obowiązki wskazane będą. Warszawa 12 lipca 1863 r.”. Dokument sygnowany pieczęcią 
Rządu Narodowego przedstawiającą Orła Białego, Pogoń i Archanioła.

120 25 VI 1863 r. Rząd Narodowy nakazał komisarzowi nadzwyczajnemu rozwiązać Komite-
ty w Krakowie i Lwowie i powołać nową władzę – Radę Prowincjonalną dla Galicji Zachodniej  
i Wschodniej. Rada Prowincjonalna zatrzymała teoretycznie prawo mianowania urzędników na-
rodowych i decydowania o wydatkach. Galicja w powstaniu styczniowym…, s. X; S. Kieniewicz, 
op. cit., s. 616.

121  Rkps BJ 11149 II, k. 122, k. 124; „Gazeta Narodowa” 1863, nr 127 z 14 VII, s. 4.
122 J. K. Janowski, sekretarz Rządu Narodowego, podaje, że w Krakowie Grabowski spotkał 

się z wybitniejszymi osobistościami miejscowej organizacji narodowej. J. K. Janowski, Pamiętnik  
o powstaniu styczniowem, t. II, Warszawa 1925, s. 177.

123 Przybył tu około 3 sierpnia i pozostawał do końca miesiąca. Rkps BJ 11149 II, listy M. Paw-
likowskiego do żony z sierpnia 1863 r. 
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średnicząc między braćmi, przedzierał się jako kurier z Krakowa do Warszawy124. 
Żaboklicki przybył do Krakowa z misją kontynuowania rozpoczętej przez  
J. Grabowskiego reformy galicyjskiej administracji narodowej. Zakładała ona 
skoncentrowanie władzy w ręku komisarzy rządowych, którzy mieli sprawować 
swe obowiązki przy pomocy rad prowincjonalnych: Galicji Zachodniej  
i Wschodniej. Niżej w strukturze organizacyjnej stali podlegli wysłannikom 
Rządu Narodowego komisarze obwodowi i naczelnicy powiatów, natomiast 
odpowiednikami rad prowincjonalnych w cyrkułach miały być rady obwodo-
we. Najprawdopodobniej wtedy spod pióra Pawlikowskiego wyszły projekty 
Tymczasowego Regulaminu Rady Prowincjonalnej i organizacji powiatowej 
dla Galicji Wschodniej. Potwierdzają to ich brudnopisy ze zbiorów Pana Ka-
spra Pawlikowskiego, skreślone ręką jego pradziadka125. W Krakowie Pawli-
kowski nie zapominał o swoich korzeniach. Do kręgu jego przyjaciół należał 
tu – sympatyzujący z „czerwonymi” krewny Heleny – literat Mieczysław Pasz-
kowski, który w tym czasie planował wydanie nowego organu prasowego pt. 
„Powstaniec”126, Mieczysław Cywiński127, a także zdecydowany „czerwieniec” 
Alfred Szczepański128.  

Do Lwowa Mieczysław Pawlikowski wrócił – nieprzypadkowo – 27 sierpnia 
1863 r.129 Zastał tu narastający spór między dwoma zwalczającymi się oboza-
mi. Już w sierpniu nowy komisarz Rządu Narodowego w Galicji Wschodniej 
– Stanisław Jarmund, doręczył lwowskiemu Komitetowi Galicji Wschodniej akt 
rozwiązania, ten jednak nie zastosował się do tego polecenia130. Analogicznie 
jak w Krakowie, we Lwowie także próbowano utworzyć nową władzę – Radę 
Prowincjonalną Galicji Wschodniej, do której komisarz nadzwyczajny Rządu 
Narodowego J. Grabowski planował powołać Mieczysława Pawlikowskiego. 
Wobec oporu Komitetu Galicji Wschodniej nie udało się jednak doprowadzić do 

124 Rkps BJ  11100 III, k. 9–10; „Czas” 23 XII 1903 r. (wydanie wieczorne), s. 2. O swych za-
konspirowanych wyjazdach, rzekomo do sanatoriów, Mieczysław informował żonę 5 VIII 1863 r.: 
„[…] Nie dziw się jeśli wyjechawszy z Krakowa przez dłuższy czas może nie będę pisywał […]”. 
Rkps BJ 11149 II, k. 130.

125  Projekty pisane przez Mieczysława Pawlikowskiego: „Tymczasowy Regulamin Rady Pro-
wincjonalnej Galicji Wschodniej, tamże „Dział III. Organizacja powiatowa” oraz „Dział IV. Or-
ganizacja parafialna”. Liczne skreślenia i poprawki w tekście sugerują, że są to pierwsze redakcje 
wspomnianych projektów. Rękopisy ze zbiorów Kaspra Pawlikowskiego.

126 Rada Prowincjonalna Galicji Zachodniej do M. Paszkowskiego, Kraków 13 VIII 1863 r. oraz 
M. Paszkowski do Rady Prowincjonalnej Galicji Zachodniej, Kraków 17 VIII 1863 r. Rękopisy  
w zbiorach Kaspra Pawlikowskiego.

127  Rkps BJ 11149 II, k. 145, M. Pawlikowski do żony, Kraków 19 VIII 1863 r., k. 148–148v 
(21 VIII 1863 r.) i k. 150 (22 VIII 1863 r.).

128 M. Pawlikowski, Pamiętniki…, s. 215. 
129 Rkps BJ 11149 II, k. 157; „Gazeta Narodowa” 1863, nr 167 z 29 VIII, s. 4. Niedługo po 

przyjeździe Pawlikowskiego do Lwowa, 7 IX 1863 r. przybył tu nowy komisarz pełnomocny RN na 
Galicję Wschodnią – Izydor Kopernicki. J. Stella–Sawicki, Galicya w powstaniu…, s. 91.

130 Działo się to we Lwowie 25 VIII 1863 r. S. Kieniewicz, op. cit., s. 617–618; Galicja w po-
wstaniu styczniowym…, s. X. 
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zawiązania Rady131. Pawlikowski, oddany sprawie narodowej idealista, trafnie 
określił lwowski galimatias polityczny w liście do żony z 9 września 1863 r. 
Pisał: „[…] Bogu dzięki trzymam się jeszcze na nogach. Mam tyle zajęcia, że 
mu ledwie wydołać mogę – a choć moje interesa idą teraz pomyślniej wiele niż 
zrazu przypuszczać mogłem – daleko jednak do tego, abym mógł powiedzieć,  
że idzie mi zupełnie dobrze. Zła wola, zawiść, zaślepienie,  głupota – z nimi 
trudno sobie dać rady – ale nie tracę nadziei i nie ustaję w pracy – a tak może za 
bożą pomocą da się uratować ciężko zagrożone Mienie najdroższe nasze […]”132. 
Dzięki swoim zdolnościom i zapałowi, Mieczysław do tego stopnia zyskał zaufa-
nie generała Edmunda Różyckiego, naczelnego wodza ziem ruskich, że ten – na 
początku października 1863 r. – podczas ponownej próby zorganizowania Rady 
Prowincjonalnej forsował członkostwo Pawlikowskiego w jej składzie133. Nie-
ustępliwa postawa „białych” i tym razem postawiła pod znakiem zapytania ukon-
stytuowanie się we Lwowie nowej władzy. Atmosferę tych wydarzeń i knowania 
działaczy w myśl partykularnych interesów tak scharakteryzował Mieczysław 
Pawlikowski w liście do żony: „[…] Męczy mnie to niesłychanie – i wolałbym 
wiedzieć już teraz: tak albo siak. – pisał 5 października 1863 r. – Nic tak nie nęka 
człowieka, jak niepewność – jak sprawy takie, w których co chwila chwiejna 
szala inaczej się przeważa. Nic bardziej w świecie nie nuży serca i umysłu, – nic 
bardziej nie rozstraja nerwów […]”. Dodawał jednak z nadzieją: „[…] Gdybym 
nie miał wiary niezłomnej i wyższej nad wszelkie niepowodzenia, że to, co po-
czciwe prędzej, czy później musi być górą – Bóg wie, cobym zrobił: możebym 
rzucił karbami o ziemię. – Ale nie dość na tem, że nie zrozpaczę nigdy – ale na-
wet w zwątpienie nie wpadnę: przy boskiej pomocy – mimo partnera, wujaszka  
i ciotki [fałszywych doradców, karierowiczów, oportunistów – B.J] –  ja wierzę, 
że i tak wygram – wygram – wygram! – A jeśli przegram, ha! to „quitte ou do-
uble”, i „va banque”– Nie idzie mi o mnie, ale o wygraną – a ta jest pewna. Idzie 
tylko o nas […]”134. 

Zrażony niepowodzeniem Pawlikowski wyjechał 12 października 1863 r. 
do Krakowa135. Zetknął się tam z dawnym znajomym z Paryża – poetą Karolem 

131 Tamże, s. 96–97, Z. Kaczkowski do I. Plichty, Lwów 27 VIII 1863 r.; Z korespondencji  
M. Pawlikowskiego wynika, że wiedział on o terminie wręczenia aktu rozwiązania dla Komite-
tu Galicji Wschodniej. 23 VIII 1863 r. Miecz informował żonę, że będzie zmuszony przybyć do 
Lwowa „w związku z pewnym interesem”. Czekał tylko na kontakt „z pewną osobą”, zapewne 
przedstawicielem RN. Rkps BJ 11149 II, k. 151, M. Pawlikowski do żony, Kraków 23 VIII 1863 r. 
oraz k. 155 v – list z 25 VIII 1863 r.

132 Rkps BJ 11149 II, k. 167, M. Pawlikowski do żony, Lwów 9 IX 1863 r., list cytowany [w:]  
M. Pawlikowski, Okna…, s. 131; idem, Biją w tarabany…, s. 5; M. Krajewski, op. cit., s. 46.

133 Galicja w powstaniu styczniowym…, s. 125-126, Z. Kaczkowski do I. Plichty, Lwów 6 X 
1863 r. 

134 Rkps BJ 11149 II, k. 200–201, Mieczysław Pawlikowski do żony, Lwów 5 X 1863 r.; list 
cytowany w:  M. Pawlikowski, Okna…, s. 131–133; idem, Biją w tarabany..., s. 5; M. Krajewski, 
op. cit., s. 41.

135 „Gazeta Narodowa” 1863, nr 203, 14 X 1863 r., s. 4. 
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Balińskim. 18 października przyjaciele zawitali do Medyki136. Poeta, zachwyco-
ny charytatywną działalnością pani Pawlikowskiej, stworzył tu liryczne odezwy, 
które wspierały odtąd organizowane przez Helenę kwesty: „[…] więc o śmiertelne 
prosim was koszule – pisał – O garść ołowiu i stali – I o krzyż bracia! o serdecz-
ne słowo – Na naszą drogę grobową […]”137. Po krótkim pobycie wśród bliskich,  
20 października 1863 r., Mieczysław wyjechał do Lwowa138, jednak na wieść  
o zmianie władzy w Warszawie stawił się ponownie w Krakowie139. W paździer-
niku bowiem do władzy dyktatorskiej doszedł Romuald Traugutt, który powołał 
na urząd komisarza nadzwyczajnego w Galicji Władysława Majewskiego – tego 
samego, z którym Mieczysław Pawlikowski współpracował już w sierpniu 1863 r. 
Majewski stanął na czele rozbudowanego w listopadzie 1863 r. Wydziału Rządu 
Narodowego. Równolegle powołano nową władzę wojskową z generałem Różyc-
kim na czele jako organizatorem generalnym Galicji (w grudniu 1863 r. Różyckie-
go zastąpił bliski Pawlikowskim pułkownik Jan Stella-Sawicki – „Struś”). Władza 
ta na nowo organizowała powstańczą administrację terytorialną140. 

W listopadzie 1863 r. właściciel Medyki należał obok Stanisława Jarmunda, 
Piotra Grossa i Henryka Schmitta do komisji, która opracowała ustawę o orga-
nizacji administracyjno-policyjnej miasta Lwowa141. Mimo że Miecz przebywał 
w tym czasie w Krakowie, to jemu przypadła główna rola w opracowywaniu 
projektu ustawy. Pomagał mu w tym Henryk Schmitt, który przyjeżdżał nad Wi-
słę jako łącznik ze Lwowa142. Jak wielce pochłaniała Pawlikowskiego praca dla 
sprawy narodowej świadczą jego słowa z listu do żony: „[…] Strudzony jestem 
i znużony – donosił z Krakowa 17 listopada 1863 r. – wyczerpany z sił moral-
nie – tak że mi potrzeba spoczynku chwili i osłody. Wszak maszyna z żelaza jest  
a od czasu do czasu oliwą ją smarują – inaczej nie wytrwa długo. A człowiek czy 
z żelaza? Serce czy z żelaza? i mózg? [...]”143. 

136 Rkps BJ 11149 II, k. 203, M. Pawlikowski do żony, Kraków 16 X 1863 r. – z treści listu 
wynika, że w tym czasie Helena nie znała jeszcze osobiście poety. Rkps BJ 11166, k. 142, zapisek 
Mieczysława Pawlikowskiego na liście Heleny Pawlikowskiej z dnia 18 X 1863 r.; Karol Baliński, 
poeta, zmarł 10 I 1864 r. w wieku 47 lat, został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwo-
wie. „Gazeta Lwowska” 1864, nr 7, s. 6.

137 M. Pawlikowski, Biją w tarabany…, s. 5. Brulion wiersza Karola Balińskiego inc. „Krwią 
swoją ojciec…” znajduje się w tzw. „Złotym Album” rodziny Pawlikowskich. Rkps BJ 11735 IV, 
k. 18–19. Brulion został wyjęty przez Michała Pawlikowskiego z teczki „Mieczysław Pawlikowski 
– powstanie” (w zbiorach Kaspra Pawlikowskiego) w lipcu 1965 r. i włączony do zbioru „Złote 
Album”.

138 „Gazeta Narodowa” 1863, nr 210 z 22 X, s. 4.
139 Pawlikowski wyjechał ze Lwowa 26 X 1863 r. „Gazeta Narodowa” 1863, nr 215 z 28 X, s. 4;  

26 X 1863 r. Miecz pisał do żony: „[…] niespodziewany  a niecierpiący zwłoki interes zmusza mnie 
do wyjazdu do Krakowa […]”. Rkps BJ 11149 II. 

140 Galicja w powstaniu styczniowym…, s. XI–XII.  
141 Wspomniana ustawa powstała przed 14 XI 1863 r. Tamże, s. 173–180. 
142 H. Schmitt zatrzymywał się w Krakowie u M. Pawlikowskiego. Był tu m.in. w dniach 11–14 

XI 1863 r. (Rkps BJ 11149, k. 223 v i 228) i 18 XI 1863 r. (Rkps BJ 11149 II, k. 233).
143 Rkps BJ 11149 II, k. 231, M. Pawlikowski do żony, Kraków 17 XI 1863 r. 
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Po powrocie do Lwowa (około 23 listopada 1863 r.144) właściciel Medyki 
zaangażował się mocno w działalność organizacji miejskiej, nie wszedł jednak 
do miejscowej Rady145. Objął za to funkcję referenta policji narodowej przy na-
czelniku okręgu Galicji Wschodniej146, a następnie prawdopodobnie przejął po 
Bolesławie Lutostańskim obowiązki dyrektora policji narodowej we Lwowie147. 
W zbiorach p. Kaspra Pawlikowskiego zachowała się notatka Mieczysława, 
datowana na 6 listopada 1863 r., która zwięźle instruuje o zadaniach Referatu 
Policji. Należało do nich: zasięganie wiadomości o wszelkich rozporządzeniach 
władz austriackich, wykorzystując do tego zakonspirowanych i oddanych spra-
wie narodowej pracowników poczty, urzędów telefonicznych, sądów, namiest-
nictwa, policji, urzędów obwodowych i powiatowych, kontrolowanie tzw. osób 
podejrzanych o kontakty z władzami austriackimi oraz zapobieganie nadużyciom 
przy zbieraniu podatku narodowego. Nadzór Referatu Policji rozciągał się na 
cały okręg, natomiast czynności policji wykonawczej w mieście stołecznym pod-
legały bezpośrednio Naczelnikowi Okręgu, który miał prawo scedować część 
swoich obowiązków na inną osobę148.

Aktywność Mieczysława Pawlikowskiego w strukturach organizacji powstań-
czej nie umknęła aparatowi policyjnemu zaborcy.  W końcu władze wpadły na 
jego trop. Pawlikowski wyszedł jeszcze obronną ręką z policyjnej kontroli, prze-
prowadzonej we Lwowie 15 lutego 1864 r.149, wkrótce jednak, po wprowadzeniu  
w Galicji stanu oblężenia, został aresztowany. 3 marca 1863 r. do lwowskiego miesz-
kania Pawlikowskich (kamienica nr 237 w rynku – tzw. Dymetha) w wyniku wsy-
py hasła „Dzieduszycki” wtargnęli w asyście żołnierzy komisarze policji, którzy,  
w obecności domowników (przebywała tu również Helena Pawlikowska z dzieć-
mi), przeprowadzili skrupulatną rewizję150. Sąd wojenny skazał Mieczysława na 
trzy lata więzienia. 22 maja 1864 r. Pawlikowski został wywieziony wraz z Henry-
kiem Janko151z więzienia karmelickiego we Lwowie do twierdzy w Ołomuńcu152. 

144 Tamże, k. 232, M. Pawlikowski do żony, Kraków 18 XI 1863 r. 
145 „Nowa Reforma” 1903, nr 294 z 24 XII, s. 1.
146 M. Tyrowicz, op. cit., s. 461; J. Białynia-Chołodecki, Pamiętnik…, s. 326.
147 Rkps BJ 11100 III, k. 9–10; S. Kieniewicz podaje, że M. Pawlikowski był naczelnikiem 

policji narodowej we Lwowie. Galicja w powstaniu styczniowym…, s. 454. 
148 Na podstawie rękopisu ze zbiorów Kaspra Pawlikowskiego.
149 „Gazeta Narodowa” 1864, nr  37 z 16 II, s. 3.
150 „Gazeta Narodowa” 1864, nr 55 z 8 III, s. 3; Rkps BJ 11100 III, s. 9–10; J. Białynia-Cho-

łodecki, Pamiętnik…, s. 326 podaje, że Mieczysław Pawlikowski został aresztowany 1 III 1864 r. 
Nie znajduje potwierdzenia informacja Tadeusza Romanowicza, jakoby Mieczysław Pawlikowski 
został zatrzymany w grudniu 1863 r. lub w styczniu 1864 r. „Nowa Reforma” 1903, nr 294 z 24 XII, 
s. 1; T. Romanowicz, op. cit., s. 1.

151 Henryk Janko, 1807–1887, żołnierz powstania listopadowego 1831 r., kawaler Orderu Vir-
tuti Militari, uczestnik Wiosny Ludów (1848) w Wiedniu, w okresie powstania styczniowego na-
czelnik powiatu samborskiego, więzień stanu, poseł do Sejmu Krajowego Galicji. www.Wikipedia.
org./Wiki/Henryk_Janko; J. Białynia-Chołodecki, Pamiętnik…, s. 235.

152 T. Romanowicz, op. cit., s. 1; „Nowa Reforma” 1903, nr 294 z 24 XII, s. 1;  Rkps BJ 11100 
III, s. 9–10.
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W dzień wyjazdu zdołał jeszcze skreślić wyrażający dumę i odwagę list do matki, 
w którym przestrzegał przed zakusami wniesienia o ułaskawienie. Pisał w nim: 
„[…] Moja najdroższa Mateńko! – Bądź o mnie zupełnie spokojna. Za dni kilka 
najdalej powiadomię Cię, gdzie jestem. Napisz do mnie. Zapewne będę w Ołomuń-
cu. Będę tam miał więcej wolności i świeżego powietrza, będę miał więcej ciszy 
i spokoju. Byłem tylko miał częściej wiadomości o Mamie, o Halci i o dzieciach. 
Ale jeszcze jednego potrzeba mi dla spokoju – abym się nie strawił i nie zagryzł,  
a to jest tej pewności, że ani Mama, ani nikt inny podawać nie będzie ani na drodze 
łaski, ani w żaden inny sposób o moje uwolnienie lub skrócenie kary. Byłoby to dla 
mnie strasznym ciosem i zmusiłoby mnie do postępowania, które w skutkach swo-
ich na coraz większe naraziłoby mnie prześladowanie. Zaklinam Mamę na miłość 
macierzyńską ku mnie, nie daj się namówić nikomu do tego kroku […]”153. Mie-
czysław Pawlikowski przesiedział w kazamatach niespełna 2 lata (od października 
1864 r. przebywał w celi m.in. z Tadeuszem Romanowiczem). Uwolniono go 20 
listopada 1865 r., w wyniku amnestii z okazji imienin cesarzowej Elżbiety, mimo 
że nigdy nie wnosił o ułaskawienie154. 

Podczas gdy Mieczysław Pawlikowski odsiadywał karę więzienia, Helena 
nachodzona była w domu w Medyce przez różnego rodzaju szpicli. Szczę-
śliwie władze nie znalazły żadnych dokumentów i przedmiotów dających 
podstawę do jej natychmiastowego aresztowania. Ryzykowała jednak wiele. 
Pani Pawlikowska przechowywała w Medyce powstańczą relikwię – sztandar 
oddziału „Lelewela”. Pewnego razu został on przyniesiony do Medyki przez 
obdartego i wynędzniałego podróżnego. Helena rozpoznała w gościu: „[…] 
jednego z żołnierzy – na którego wiele nie liczono, a okazało się, że bił się 
dzielnie i teraz oto spełnił ostatni swój obowiązek […]”155. Sztandar przedsta-
wiał Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus w koronach i aureoli (zdradzał podo-
bieństwo do obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej) z jednej strony i białego 
jelenia z drugiej. Dalsze jego losy związane były nierozerwalnie z Medyką. 
Ta niezwykle cenna pamiątka historyczna trafiła po latach do wnuka Heleny 
i Mieczysława – Michała Pawlikowskiego, który w okresie międzywojennym 
przechowywał ją w swoim dworze w Medyce156 i z rzadka udostępniał ba-

153 M. Pawlikowski, Okna…, s. 136; Idem, Biją w tarabany…, s. 5; por. M. Krajewski, op. cit., 
s. 46. 

154 T. Romanowicz, op. cit., s. 1. Romanowicz został aresztowany 19 XII 1863 r. „Gazeta Naro-
dowa” 1863,  nr 260 z 19 XII, s. 3; Rkps BJ 11100 III, s. 9–10.

155 M. Pawlikowski, Biją w tarabany…, s. 5;  M. Krajewski, op. cit., s. 43. W publikacjach za-
mieszczono fotografię sztandaru, wykonaną w 1936 r. (M. Pawlikowski, Okna…).

156 K. Niedobitowski, Medyka – artystyczny dwór ziemi przemyskiej, „Kuryer Literacko-Na-
ukowy” 1937, nr 44, s. VIII (738); M. Pawlikowski, Biją w tarabany…, s. 5. Kasper Pawlikowski 
zapamiętał, że sztandar wisiał w pokoju sypialnym we dworze Anieli i Michała Pawlikowskich  
w Medyce, tuż nad łóżkami właścicieli. Potwierdza to również akwarela Leli Pawlikowskiej z 1948 
lub 1949 r. przedstawiająca pokój sypialny w Medyce ze zbiorów Rodziny Pawlikowskich, repro-
dukowana w: M. Trojanowska, Lela Pawlikowska w Medyce, Przemyśl 2002, s. 28.
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daczom157. Sztandar miał zaginąć dopiero w zawierusze wojennej w 1939 r. 
Paradoksalnie Michał Pawlikowski nie wymienił go w sporządzonym przez 
siebie wykazie ruchomości, które we wrześniu 1939 r. pozostały we dworze 
w Medyce i w domu Wolskich we Lwowie – na „Zaświeciu”158. Wydaje się 
mało prawdopodobne, by Michał, historyk sztuki i archiwista pieczołowi-
cie przechowujący rodzinne pamiątki, zapomniał podczas sporządzania spisu  
o sztandarze „Lelewela”. Czy więc w 1939 r. sztandar został wywieziony  
z Medyki wraz z archiwum do Lwowa i tam zaginął, czy może został przewi-
dująco przez Michała gdzieś zdeponowany  –  nie wiadomo.  

Helena Pawlikowska, jako przewodnicząca Komitetu Kobiet oraz patron-
ka oddziału „Lelewela” również nie czuła się bezpieczna. Uprzedziwszy kro-
ki władz, wyjechała wraz z dziećmi pod przybranym nazwiskiem swej kuzynki 
Dzieduszyckiej do Szwajcarii. Tam, mieszkając najpierw w Celigny koło Niou, 
później w Genewie, Helena oczekiwała uwolnienia męża. Emigrując pani Pawli-
kowska nie tylko uniknęła aresztowania, ale też utrudniła władzom prowadzenie 
śledztwa i uchroniła swoje współtowarzyszki od prześladowania, biorąc niejako 
całą winę na siebie159.

Po wyjściu na wolność Mieczysław Pawlikowski rzadko bywał w Medyce. 
Najpierw dołączył do żony i dzieci w Szwajcarii, później rodzina zamieszka-
ła w majątku Heleny w Radziszowie, w końcu Pawlikowscy osiedli na stałe  
w Krakowie. Mieczysław zajął się tu pracą społeczną, dziennikarstwem i twór-
czością literacką, a Helena działalnością charytatywną, wspierając m.in. krakow-
skie Przytulisko weteranów z 1863 r.160 Pod nieobecność właścicieli Medyka sta-
ła się jednak przystanią dla weteranów zrywu z lat 1863–64. Do dziś świadczą 
o tym mogiły powstańców rozsiane po miejscowym cmentarzu. Spoczywają tu 

157 W styczniu 1936 r. Michał udostępnił sztandar prof. Franciszkowi Bujakowi. W tym czasie 
wykonano też jego fotografię reprodukowaną w dziele Michała Pawlikowskiego pt. Okna. Serya 
druga, wyd. 1936; Rkps BJ Przyb. 506/04, Korespondencja Michała Pawlikowskiego do 1939 r., 
cz. II: Rodzinna, t. 5: Listy Wandy z Abramowiczów Pawlikowskiej z lat 1930–1939,  list z dnia  
13 I 1936 r.

158 M. Pawlikowski, Ocena inwentarza zbiorów i innych ruchomości pozostałych we dworze we 
wrześniu 1939 r., Idem, Ocena inwentarza ruchomości i zbiorów, które były we Lwowie w domu 
przy ul. Kalecze 22, własnością rodziny Pawlikowskich w r. 1939, maszynopisy ze zbiorów Kaspra 
Pawlikowskiego, kopie dokumentów w zbiorach autora w Medyce.

159 Lwowska Biblioteka Naukowa im. W. Stefanyka. Oddział Rękopisów, fond 76 Pawlikow-
skich, sygn. 217. Genealogia Pawlikowskich oraz autobiografie i wypisy metrykalne Jana Gwal-
berta Pawlikowskiego 1880–1933. Zdigitalizowana kopia w Zakładzie Narodowym im. Ossoliń-
skich we Wrocławiu, sygn. DE-13985; M. Pawlikowski, Biją w tarabany…, s. 5; J. Stella-Sawicki, 
Galicya w powstaniu…, s. 177; J. Białynia-Chołodecki, Pamiętnik…, s. 326.

160 W trakcie uroczystości pogrzebowych po śmierci męża Helena przeznaczyła na ten cel 500 
koron. „Nowa Reforma” 1903, nr 296 z 29 XII, s. 2.
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m.in. przybyli do Medyki Antoni Dąbrowa Dąbrowski161 i Stefan Dołęga Rzą-
śnicki162 oraz miejscowy powstaniec – Marcin Zych163. Wedle Józefa Białyni-
-Chołodeckiego, jeszcze w okresie międzywojennym znajdowały się tu mogiły 
innych powstańców styczniowych – Wiktora Gałęzowskiego i Leandra Pawli-
kowskiego164. Niestety upływający czas i koleje historii spowodowały, że dziś 
po ich grobach nie ma śladu. Mieczysław Pawlikowski zmarł w Krakowie 23 
grudnia 1903 r. Jego doczesne szczątki pochowano 28 grudnia 1903 r. w kaplicy 
rodowej Pawlikowskich na cmentarzu w rodzinnej Medyce165. Helena przeżyła 
męża o 15 lat. Zmarła we Lwowie 12 października 1918 r. i spoczęła obok męża 
w Medyce166. Prochy ich, mimo sprofanowania przez sowietów w czasie II wojny 
światowej, pozostają tam do dziś. Cześć ich pamięci. 

161 Antoni Dąbrowa Dąbrowski, ur. 1831 r. we wsi Wierzblany w Galicji, jako syn Wincentego, 
dzierżawcy dóbr w Hrubieszowskiem, i Pauliny Balińskiej, ur. w 1810 r. w Wiedniu, córki Tomasza 
i Marii de Orien. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych XIX wieku młody Dąbrowski dzierżawił 
folwark Jaroszewice w powiecie lubelskim, pełnił też funkcję zastępcy wójta gminy Bełżyce. 27 
IX 1857 r. stanął na ślubnym kobiercu,  wiążąc się w Bełżycach z Benigną Piotrowską, córką Mar-
cina i Ludwiki Siekluckiej. W 1863 r. wstąpił w szeregi powstańcze, walcząc jako oficer (major) 
wojsk narodowych. Po upadku powstania przeniósł się do Galicji i przyjął posadę administratora 
majątku Mieczysława Pawlikowskiego w Medyce. Jako pełnomocnik Pawlikowskiego, Dąbrowski 
reprezentował go w sprawie objęcia patronatem kościoła parafialnego w Medyce. W 1878 r. zrzekł 
się administracji klucza medyckiego i objął w dzierżawę folwarki w Medyce i Szechyniach (Ko-
pań). Z przekazów wynika, że Dąbrowski cieszył się poważaniem wśród mieszkańców Medyki; 
aktywny na polu filantropii zasłynął jako opiekun ubogich. W 1891 r. Medykę objął w dzierżawę 
Mieczysław Romanowski, Dąbrowski pozostał przy Kopaniu. Zmarł tamże 2 VIII 1893 r. Został 
pochowany na cmentarzu w Medyce obok matki, Pauliny z Balińskich Dąbrowskiej. Nekrologia: 
„Gazeta Przemyska” 1893, nr 63 z 6 VIII, s. 3 oraz „Gazeta Narodowa” 1893, nr 178 z 5 VIII,  
s. 3; Kronika Szkolna. Medyka, zaczęta dnia 1 stycznia 1849 r. przez kierownika szkoły Leona 
Bortnika, rękopis w zbiorach SP w Medyce; Listy Jana Gwalberta Pawlikowskiego do żony, Wan-
dy Pawlikowskiej – rok 1893, ze zbiorów Kaspra Pawlikowskiego; Archiwum Archidiecezjalne  
w Przemyślu, Extractus e libris matricalibus Natorum, Mortuorum et Copulatorum parochia Me-
dyka pro Anno Domini 1893.

162 Stefan Dołęga Rząśnicki, powstaniec 1863 r., zm. 24 VI 1922 r. w Medyce w wieku 73 lat. 
Inskrypcja z nagrobka na cmentarzu w Medyce.

163 Inskrypcja na nagrobku Marcina Zycha głosi: „[…] powstaniec z roku 1863, walczący  
o wolność pod znakami dowódcy Marcina Lelewela Borelowskiego […]”.

164 J. Białynia-Chołodecki, Cmentarzyska…, s. 39; Leander Pawlikowski (1816–po 1864) – 
spiskowiec, współzałożyciel Młodej Sarmacji, aresztowany w 1841 r., zwolniony w 1848 r., brał 
udział w powstaniu 1863 r., zmarł w Medyce po 1864 r., zob. Polski słownik biograficzny, t. XXV, 
Kraków [et al.] 1980, s. 154–155; Wiktor Gałęzowski, ur. 1839 w Chojnie, właściciel dóbr, walczył 
w powstaniu pod sztandarem Langiewicza, ranny pod Grochowiskami. 

165 „Nowa Reforma” 1903, nr 296 z 29 XII, s. 2;  „Nowa Reforma” 1903, nr 297 z 30 XII,  s. 2;  
M. Pawlikowski, Pamiętniki…, s. 206–216.

166 „Gazeta Lwowska” 1918 nr 14 X, s. 4. 
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the PawlIkowskIs of Medyka and the january uPrIsIng

Key words: the January Uprising, Medyka, the Pawlikowski family, Helena Pawlikowska née 
Dzieduszycka, Mieczysław Pawlikowski, Marcin Borelowski (“Lelewel”)

Summary

In 1863 an uprising against the Russian invaders started in the Kingdom of Poland  
(“the Congress Poland”).  The insurgents’ goal was to free Poland from bondage. Although the 
hostilities took place in the territory annexed by the Russians, the land of Galicja (under the 
Austrian rule) also significantly contributed to the organization and logistics of the uprising. 
Among the many Galician patriots a major role, although now forgotten and hardly present in 
modern historiography, played Helena and Mieczysław Pawlikowski from Medyka near Przemyśl. 
Mieczysław was deputy commissioner of the Polish National Government for Eastern Galicia and 
he was among the creators of the Galician insurgent organization. Helena took care of provisioning 
for the insurgents; in Medyka she played host to Marcin Borelowski (“Lelewel”) who organized his 
unit there. On the 150th anniversary of the outbreak of the uprising it seems necessary to remember 
their great effort for the homeland in the years 1863-1864.

The article focuses on two issues: presenting Helena and Mieczysław Pawlikowski against the 
background of the 1863-64 events and, based on the fragments of their letters, showing the motives 
of their activity, emphasizing the significance of patriotic instruction and service for the country 
despite particularistic interests of various opposing parties.

Translated by Agnieszka Andrzejewska
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Kaplica Pawlikowskich w Medyce.



ROCZNIK PRZEMYSKI, t. 50: 2014
z. 3, HISTORIA

TOMASZ DUDEK (Kraków)

KWESTIA UKRAIŃSKA W POLITYCE 
KONSERWATYSTÓW GALICYJSKICH 

OD OBJĘCIA RZĄDÓW  
PRZEZ NAMIESTNIKA BOBRZYŃSKIEGO  

DO WYBORÓW DO RADY PAŃSTWA W 1911 ROKU
     
Objęcie stanowiska namiestnika przez Michała Bobrzyńskiego było zwia-

stunem zmiany kursu władz wiedeńskich wobec problemu ukraińskiego. Nowy 
namiestnik, jeszcze jako wiceprezes Rady Szkolnej Krajowej, był gorącym  zwo-
lennikiem współpracy pomiędzy oboma narodami. Nic też dziwnego, że jego no-
minację ze strony polskiej z zadowoleniem przyjęli przede wszystkim ludowcy 
i stańczycy, a więc stronnictwa dążące w swojej działalności do załagodzenia 
wzajemnych polsko-ukraińskich animozji. Przeciwni jej byli natomiast podolacy 
oraz ich endeccy sojusznicy. Jak pisał wydawany w Tarnopolu organ tamtejszej 
Organizacji Jedności Narodowej: 

Konserwatyści pociągnięci chwilowymi korzyściami nie potrafili przewidzieć 
przyszłości. Przez tyle lat tolerowali bujny rozrost anarchii ruskiej, aż wreszcie 
nastały skutki nieobliczalne a straszne. [...] sądzili, że układami, przechylaniem 
się to na jedną to na drugą stronę potrafią ugłaskać Rusinów, rządzić nimi według 
swej woli i pomylili się. Za pomyłkę płaci dziś rodzina utratą kochającego ojca, 
kraj dzielnego namiestnika, Polacy stratą ponad średnią miarę obywatela, płaci cała 
Wschodnia Galicja niepewna życia i wśród rozhukanych zbrodniczych anarchi-
stycznych instynktów ukraińskich płacić krwawo będzie dalej, jeżeli na całej pol-
skiej linii nie nastąpi zmiana frontu. Zamiast układów musi przyjść ręka żelazna. 
Metoda Kisiela zbankrutowała, teraz potrzeba nam Jeremiego Wiśniowieckiego. 
Oby po Żółtych Wodach nie nadszedł Korsuń1.

Podobne stwierdzenia znalazły się w opublikowanym na łamach „Gazety Na-
rodowej” artykule pt. Przyszły namiestnik, którego autor zarzekając się, że nie ma 
nic przeciwko kulturalnemu, narodowemu i ekonomicznemu rozwojowi galicyj-
skich Rusinów stwierdzał, że: 

[…] mamy prawo domagać się, aby rząd otaczał obie narodowości równą opieką  
i wyplenił ten chwast, który dawniej skutkiem polityki wygrywania Rusinów prze-
ciw Polakom, a obecnie skutkiem braku stanowczości rządu centralnego tak moc-

1 Memento, „Głos Polski”, 18 IV 1908, s. 1–2.
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no w kraju naszym się rozrósł. Ten chwast dzikiej nienawiści hajdamackiej, która  
w ostatnich czasach pod postacią najrozmaitszych gwałtów aż do targnięcia się na 
życie namiestnika, coraz bardziej się objawiła, musi być bezzwłocznie wyplenio-
nym, inaczej, bowiem mogą naprawdę urzeczywistnić się hajdamackie zapowiedzi 
nowych aktów terroru2. 

Zupełnie inaczej widział politykę nowego namiestnika krakowski „Czas”, 
na którego łamach czytamy m.in.: „Nie o walkę z Rusinami chodzi, ale o walkę  
z niedorzecznymi stronnictwami stojącymi na przeszkodzie porozumienia się obu 
narodowości dla wspólnej i pożytecznej pracy”3. Sądzę, że redakcja gazety dawała 
w przytoczonym tu artykule wyraźnie do zrozumienia, że nowe władze kraju po-
winny jak najszybciej rozpocząć walkę zarówno z radykalnymi narodowcami ukra-
ińskimi, szermującymi hasłem „Lachy za San”, jak i moskalofilami, marzącymi  
o jednym wspólnym państwie wszystkich Rosjan „od Cisy do Kamczatki”. Na po-
parcie nowej administracji, jak stwierdzano dalej, mogliby natomiast liczyć umiar-
kowani przedstawiciele narodowców ukraińskich, dążący do zgody z Polakami. 

  Przeciw nominacji Bobrzyńskiego zaprotestowali gwałtownie Ukraińcy, po-
nieważ jego powołanie nie było z nimi konsultowane. Czas miał pokazać, że ich 
obawy względem nowego namiestnika nie miały podstaw. Współczesny polski 
historyk Janusz Wiśnicki nie bez racji twierdzi, że nowy namiestnik był przeko-
nany o zbieżności interesów Polaków i monarchii habsburskiej i że w interesie 
obu stron leży załagodzenie polsko-ukraińskich sprzeczności. Z jednej strony na-
rodowcy ukraińscy, dążący do oderwania Ukrainy Naddnieprzańskiej od Rosji 
byli pożądanym partnerem dla władz austriackich, z drugiej zaś władze nie chcia-
ły sobie zrażać Polaków i dlatego chętnie widziałyby porozumienie polsko-ukra-
ińskie. Nic też dziwnego, że nowy namiestnik w tej sprawie otrzymał z Wiednia 
wolną rękę4. Sytuacja, jaką zastał Bobrzyński w kraju była bardzo napięta, tak 
we Lwowie, jak i na prowincji. W stolicy Galicji trwały od kwietnia bezustanne 
demonstracje organizowane przez endeków, podolaków i moskalofilów, kończą-
ce się regularnie wybijaniem szyb w ukraińskich instytucjach. Nie lepiej zresztą 
było na prowincji, gdzie: 

Bandy chłopów uzbrojone w pałki, kije, noże przeciągają po wsiach. Skoro spotkają 
pana ubranego po miejsku przeczuwają w nim „Lacha”, patrzą na niego spode łba z całą 
nienawiścią, na jaką ich stać, [...] podsuwają się, aby przyszła sposobność do zaczepki. 
[...] To w dzień. Wieczorem położenie jeszcze gorsze. [...] gromady wpół lub całkiem 

2 Przyszły namiestnik, „Gazeta Narodowa”, 16 IV 1908.
3  Cyt. za: J. Gruchała, Rząd austriacki i polskie stronnictwa polityczne w Galicji wobec kwestii 

ukraińskiej (1890–1914), Katowice 1988, s. 105.
4 J. Wiśnicki, Konserwatyści polscy w Galicji wobec kwestii ukraińskiej w Galicji (1864–1914), 

„Przegląd Humanistyczny”, 1999, z. 5, s 53; Zupełnie inaczej widzieli tę kwestię podolacy i ende-
cy. Dla nich polityka namiestnika polegająca na wzmacnianiu Ukraińców kosztem moskalofilów 
była niezgodna z polskim interesem narodowym, dlatego też w miarę swoich możliwości starali się 
Bobrzyńskiego zwalczać – R. Kubik, Józef Teofil Teodorowicz. Ostatni arcybiskup polskich Ormian 
(1864–1938), Gorzów Wielkopolski 1998, s. 78.   
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pijanego chłopstwa wśród dzikich ochrypłych śpiewów włóczą się po drogach, wtedy 
trzeba spiesznie ustępować, aby nie narazić się na nieprzyjemne następstwa5.  

Lekarstwem na ukraińskie ekscesy, za którym optowali nastawieni antyukra-
ińsko podolacy, miał być wprowadzony w Galicji stan wyjątkowy i czystka w or-
ganach administracji, skąd miano usunąć wszystkie radykalne żywioły6.  Michał 
Bobrzyński, aby zmniejszyć panujące w kraju napięcie spowodował, że cesarz 
zamienił orzeczoną dla Siczyńskiego karę śmierci na 20 lat więzienia7. W dzień 
po zakończeniu procesu, podolacka „Gazeta Narodowa” pisała: 

Skazany został wczoraj morderca. Wyrokiem nie zostali jednak dotknięci ci, którzy 
skazanego na mordercę wyhodowali. [...] jest on owocem myśli i chęci, nie chcemy 
powiedzieć ideałów swego społeczeństwa. Czy to, bliższe Siczyńskiemu jego spo-
łeczeństwo jest tylko małą grupą, czy szerszą społecznością. Ze smutkiem jednak 
widzimy, ze wśród ogółu ukraińskiego jest zbyt wielu wyznawców Siczyńskiego, 
że są usiłowania na narzucenia go ogółowi, jako bohatera, czy męczennika narodo-
wego. Powiedzieć sobie wreszcie trzeba, że agitacja ukraińska, tocząc się po równi 
pochyłej, jeżeli w czasie nie będzie jej postawiona dość silna tama, musi stoczyć się 
w przepaść, gdzie już tylko terror, zbrodnia i anarchia8. 

Morderca Andrzeja Potockiego uciekł zresztą wkrótce z więzienia do Amery-
ki, jak powszechnie uważała opinia publiczna, nie bez cichej pomocy namiestni-
ka. Warto może w tym miejscy przytoczyć opinię ówczesnego namiestnika Bu-
kowiny, księcia Konrada zu Hohenlohe-Schillingsfürst, który podczas rozmowy 
z jednym z wybitniejszych ukraińskich polityków miał stwierdzić, że: 

Ucieczka Siczyńskiego jest dla wszystkich, Polaków, Ukraińców i Rządu, najlepszą 
rzeczą, jaka się mogła zdarzyć. Problem bohatera w więzieniu został rozładowany”9. 

Michał Bobrzyński pisał po latach, że: „Zawarcie ugody z Rusinami-narodow-
cami w przededniu groźnej wojny z Rosją wydawało się obowiązkiem patriotycz-
nym Polaków”10. Już na początku swojego urzędowania, mógł się on poszczycić 

5 Dach płonie, „Goniec Pokucki”, 4 VI 1908, s. 1–2.
6 J. Skwara, Konserwatyści wschodnio-galicyjscy – podolacy wobec kwestii ukraińskiej  

w okresie namiestnictwa Michała Bobrzyńskiego (1908–1913), „Rocznik Historyczno-Archiwal-
ny”, 1996, t. XI, s. 17–18.

7 A. Wysocki, Dzieje mojej służby (1900-1938), mps, T. I, Biblioteka Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we Wrocławiu (dalej BZNiOS), sygn. 12477/II, s. 7.s

8 Po wyroku, „Gazeta Narodowa”, 2 VII 1908.
9 Cyt. za: A. Janta, We Lwowie pewnej Palmowej Niedzieli, [w:] Lustra i Reflektory, Warszawa 

1982, s. 499.
10 Cyt. za: J. Buszko, Polityka Michała Bobrzyńskiego w Kwestii Ukraińskiej (1906–1913), „Ze-

szyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 1993, z. 103, s. 66. Namiestnik 
obawiał się prawdopodobnie, że brak porozumienia polsko-ukraińskiego, może doprowadzić do 
sytuacji, że wśród galicyjskich Rusinów może zwyciężyć opcja prorosyjska, a nie ukraińska. Taki 
zaś rozwój sytuacji, tak dla monarchii, jak i Polaków byłby katastrofalny. A. Kowalski, O zgodę  
w Galicji Wschodniej. Ludzie pojednania. Ukraińcy na Pomorzu w XX w.  Z wybranych zagadnień 
stosunków Polsko-Ukraińskich do 1914 r. [w:] Polska–Ukraina. Materiały z sesji naukowej pod 
redakcją Tadeusza Stegnera, Gdańsk 2002, s. 28.    
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znaczącym sukcesem politycznym, jakim było wydanie przez episkopat unicki 
listu pasterskiego, w którym biskupi potępili mordy i gwałty, jakich dopuszczali 
się radykałowie ukraińscy wobec swoich przeciwników11. List ten, jak pisał do 
namiestnika Mieczysław Rey, wywołał duże wrażenie wśród niektórych kręgów 
ruskiej opinii publicznej. Sądził on nadto, że list galicyjskich biskupów należało 
wykorzystać dla uspokojenia sytuacji w kraju, zwłaszcza na wsi wschodniogali-
cyjskiej, gdzie duchowni uniccy cieszyli się zawsze dużym autorytetem12. 

Niektórzy Polacy obawiali się, żeby stosunki pomiędzy oboma narodami nie 
zaostrzył proces Siczyńskiego. Obawy te wyraził m.in. w swoim liście minister 
Dawid Abrahamowicz, który przewidywał wybuch zamieszek na niespotykaną 
dotąd skalę na uniwersytecie w przypadku skazania Siczyńskiego na karę śmier-
ci. Pisał on też dalej, że w przypadku jej wykonania jego grób mógłby stać się 
miejscem narodowych pielgrzymek, a sama zaś sprawa zatrułaby wzajemne sto-
sunki pomiędzy oboma narodami na długie lata13. Sprawę zabójstwa poruszył 
także w swoim kazaniu metropolita, zdecydowanie potępiając je, jako szkodliwe 
dla ukraińskich interesów narodowych. Nawiązując do wystąpienia metropolity, 
w swoim liście do ojca, Wacław Zaleski pisał, że to zabójstwo było po części po-
kłosiem chwiejnego stanowiska, jakie zajmował wobec coraz bardziej rosnących 
w siłę prądów radykalnych metropolita Szeptycki. Na zakończenie listu Zaleski 
stwierdzał także, że: 

Może ta katastrofa [tj. zabójstwo namiestnika – T.D.] otworzy nam oczy na to, co 
się wśród duchowieństwa unickiego dzieje i spowoduje zmianę jego postępowania. 
Przecież i spokojni księża nieraz skarżyli się przede mną, że nie znajdują poparcia  
u metropolity, podczas gdy szubrawcy umieją go okłamywać i dla siebie pozy-
skać14.           

Kwestia ruska znalazła także swój wyraz w debacie, jaka odbyła się na forum 
izby posłów w maju 1908 roku, a w której w imieniu konserwatystów zabrał 
głos Wojciech hr. Dzieduszycki. W swoim przemówieniu poruszył on różne jej 
aspekty. Na samym początku stwierdził, że tak bujny rozwój narodu ukraińskie-
go był możliwy tylko dzięki przychylnej postawie administracji kraju, zwłasz-
cza polskich namiestników. Podkreślił on, że wszelkie spory wynikły przede 
wszystkim z tego, że wielu Polaków uważało język ukraiński za dialekt ludowy 
języka polskiego, a tym samym negowało istnienie odrębnego narodu ukraiń-
skiego. Uważał on, że Polacy nie mają prawa występować przeciw rozwojowi 
życia narodowego wśród Ukraińców. Co do skarg Ukraińców na zbyt małą liczbę 
gimnazjów ruskich, stwierdził, że liczba gimnazjów w Galicji jest wystarczają-

11 Szerzej zob., Głos biskupów ruskich, „Czas”, 12 V 1908, wydanie wieczorne. 
12 Mieczysław Rey do Michała Bobrzyńskiego, list z dnia 12 V 1908, Teki Bobrzyńskiego Bi-

blioteka Jagiellońska (dalej TB BJ), sygn. 8090-III.  
13 Dawid Abrahamowicz do Michała Bobrzyńskiego, list z dnia 15 V 1908, TB BJ, sygn. 8090-

III; B. Longchamps de Berier, Wspomnienia 1884-1918, mps, BZNiOS, sygn. 14103/III, s. 229. 
14 Wacław Zaleski do Filipa Zaleskiego, list z dnia 24 IV 1908, T. XXV, BZNiOS, sygn. 7089/I.
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ca. Przypominał przy okazji, że do niedawno otwartego gimnazjum w Kołomyi 
brakowało kandydatów i dopiero nacisk miejscowej administracji sprawił, że 
znaleźli się chętni do nauki w jego murach. Na ukraińskie skargi o angażowanie 
w przeprowadzenie wyborów znacznych sił wojskowych odpowiadał, że dzieje 
się tak, dlatego, gdyż Ukraińcy stosują radykalne środki mające na celu zmianę 
istniejącego porządku społecznego. Jako przykład tego, co mogłoby się zdarzyć, 
gdyby wojsko powróciło do koszar, podawał wybory w okolicach Lwowa, gdzie 
doszło do zaburzeń w wyniku, których zamordowano komisarza wyborczego. 
Dzieduszycki stwierdzał też, że w Galicji od lat istnieje duża grupa Rusinów 
przeciwna antypolskim wystąpieniom, ale, jak mówił, byli oni zastraszani przez 
swoich bardziej radykalnych rodaków. Na zakończenie swojego przemówienia 
bardzo krytycznie ocenił rolę władz wiedeńskich, które, nie znając dokładnie ga-
licyjskich stosunków, bardzo przyczyniły się do zaostrzenia sytuacji w kraju15. 

W tym też okresie z inicjatywy Leona Bilińskiego doszło do rozmów po-
między prezydiami obu klubów parlamentarnych. Ich celem miało być całkowi-
te uregulowanie wzajemnych stosunków. Niestety polityczne waśnie pomiędzy 
różnymi siłami politycznymi wchodzącymi w ich skład spowodowały, że jego 
inicjatywa zakończyła się fiaskiem16. Biliński opisując po latach te wydarzenia 
stwierdzał, że: 

Ileż to trosk politycznych bylibyśmy sobie oszczędzili w przyszłości, gdybyśmy 
wtedy zawarli z Rusinami ugodę! O ileż byłby łatwiejszy nasz stosunek w czasie 
wojny. A kto wie, czy krew niewinna przelana 1918/19 przez nieszczęśliwych bra-
ci naszych we Lwowie, nie była konsekwencją błędu popełnionego w roku 1908, 
kiedy to „Ukraińcy” nie poczuli się byli jeszcze w mocy i kiedy biurokracja i woj-
skowość austriacka nie była ich jeszcze wyniosła do znaczenia niemal pierwszo-
rzędnego w państwie17.

Sytuacja w kraju latem 1908 roku, pomimo wysiłków Bobrzyńskiego, daleka 
była od uspokojenia. Najgorzej było na prowincji, skąd co chwila dochodziły wie-
ści o różnych zaburzeniach. Informacje o tym znajdujemy m.in. w liście skierowa-
nym przez Mieczysława Reya do namiestnika. Pisał on w nim o zajściach, jakie 
miały miejsce w majątku Wyżna pod Kutami. Jako prowodyrów wymienił przede 
wszystkim członków miejscowej „Siczy”, którzy podburzali ludność przeciw pol-
skim dworom, oraz domagali się parcelacji majątków ziemskich18. Jednak tak na-
prawdę pierwszym poważnym sprawdzianem dla Bobrzyńskiego miała być zwo-

15 Mowa posła Wojciecha hrabiego Dzieduszyckiego wypowiedziana na posiedzeniu Izby Po-
słów dnia 21 maja 1908 roku podczas dyskusji w sprawie ruskiej, Kraków 1908.

16 L. Biliński, Wspomnienia i dokumenty, T. I, Warszawa 1924, s. 159–164.
17 Ibidem, s. 165.
18 Mieczysław Rey do Michała Bobrzyńskiego, list z dnia 26 VIII 1908, BJ TB, sygn. 8090-

III. Podobnie wydarzenia miały również miejsce w powiecie stryjskim, szerzej na ten temat zob., 
Michał Bobrzyński do c. k. Ministra Spraw Wewnętrznych, Lwów 4 VI 1908, Archiwum Główne 
Akt Dawnych w Warszawie (dalej AGAD), Zespół MSW, sygn. F-42. 
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łana na wrzesień sesja sejmu krajowego. Tuż przed jej rozpoczęciem mianowano 
zastępcę marszałka krajowego, którym nie został popierany przez namiestnika Eu-
geniusz Oleśnicki, ale metropolita Andrzej Szeptycki19. O objęciu tego stanowi-
ska przez metropolitę zdecydowało publiczne potępienie przez niego terroryzmu 
politycznego. Z sesją sejmu wiązano bardzo duże nadzieje, o czym pisała m.in. 
„Gazeta Narodowa”. Stwierdzała ona, że wśród polskich polityków cały czas po-
ruszana jest kwestia znalezienia z Rusinami jakiegoś modus vivendi, mimo że po 
zabójstwie Potockiego większość polskiej opinii publicznej jest do tego wrogo 
nastawiona. Gazeta informowała też, że mimo napiętej sytuacji, władze krajowe 
planują w najbliższym czasie utworzenie nowego ruskiego gimnazjum w Stryju. 
Coraz powszechniej też wysuwano tezę, że dla uspokojenia sytuacji należy wy-
brać dwóch Rusinów do Wydziału Krajowego20. Krakowski „Czas” stwierdzał 
natomiast, że wobec trudnej sytuacji politycznej należy dążyć do zjednoczenia 
własnych sił:  

Konsolidacji i zgodności w całym obozie polskim potrzebujemy tem bardziej, że  
w stosunku do Rusinów nie powinniśmy, jak wszystkie stronnictwa i dzienniki pol-
skie oświadczyły, odrzucać sposobności, jeżeli się nadarzy, aby we współżyciu obu 
narodów zaprowadzić jakiś modus. Walka ciągła, i trwała nie jest naszym hasłem. 
Jakkolwiek by się jednak rzeczy obróciły, winniśmy reprezentować siłę, a tę znaj-
dziemy tylko w zgodności obozu polskiego21. 

Już jednak na początku sesji sejmowej doszło do poważnych spięć pomiędzy 
namiestnikiem, popierającymi go stańczykami, ludowcami oraz demokratami  
a podolakami i endecją. Kością niezgody okazały się wybory nowego ruskie-
go członka Wydziału Krajowego. Podolacy i endecy popierali kandydaturę mo-
skalofila, krytycznie odnosząc się do popierania przez namiestnika kandydatury 
ukraińskiej, o czym pisał m.in. Dawid Abrahamowicz, stwierdzając, że: „[…] 
deptanie i odpychanie starorusinów dla dobrego humoru Ukraińców jest wielkim 
błędem i nieprzezornością polityczną”22. W sprawie wyboru ruskiego członka 
Wydziału Krajowego na forum sejmu wypowiedział się także Tadeusz Cieński, 
stwierdzając: 

Ta agitacja rosyjska i prawosławna jest szkopułem, który nas nieufnie nastraja do 
tamtego stronnictwa. Z drugiej jednak strony przyznać należy, że wszystkie głosy, 
jakie z kraju do nas dochodzą powiadają, że gdy to stanowisko wejdzie z nami na 

19 Żaden ze znaczniejszych polityków ukraińskich nie odważył się potępić zabójstwa namiestnika. 
To była chyba główna przyczyna mianowania Szeptyckiego Wicemarszałkiem Krajowym. O. Kraśiwś-
kyj, Schidnia  Galiczyna -Polsza w 1918-1923 rr. Problemy wzajemnowidnosyn, Kijew 1998, s. 47.

20 Polskie pojednawcze zamiary a Rusini, „Gazeta Narodowa”, 6 X 1908.
21 Przed sejmem, „Czas”, 11 IX 1908, wydanie wieczorne. Polscy politycy poważnie obawiali 

się, że premier Beck może za plecami Koła Polskiego może dogadać się z Rusinami kosztem Pola-
ków. Aby ich uspokoić, premier na spotkaniu z delegacją Koła Polskiego i stwierdził, że o żadnych 
ustępstwach rządu wobec Rusinów bez zgody Polaków nie może być mowy. Szerzej na ten temat 
zob., Sprawa polsko-ruska, „Goniec Polski”,  11 VIII 1908.  

22 Cyt. za: J. Skwara, op. cit., s. 20.  
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pole pracy realnej czy gdzie indziej, pracuje bez agitacji i nienawiści. To jest atutem 
bardzo znacznym w rękach tego stronnictwa23.

W tym okresie udało się Bobrzyńskiemu znaleźć sojuszników po stronie ukra-
ińskiej. Okazała się nim, skupiona wokół czasopisma „Rusłan”, grupa działaczy 
dążących do pojednania z Polakami. Ich przywódca, Cyryl Studziński, w liście 
z 25 września 1908 r. skierowanym do współpracującego jeszcze wtedy z na-
miestnikiem Witolda Korytowskiego pisał, że nie można dopuścić do wyboru 
moskalofila do Wydziału Krajowego, ponieważ spowoduje to wzrost napięcia  
w stosunkach polsko-ukraińskich24. Ostatecznie w głosowaniu przeprowadzo-
nym pod koniec sesji sejmowej zwycięstwo odniósł popierany przez namiestnika 
kandydat ukraiński Iwan Kiwieluk25. O obradach sejmu, jak i o swoich dalszych 
zamierzeniach wobec Ukraińców, pisał Bobrzyński w liście do Korytowskiego: 

Sejm zakończył się szczęśliwie. Oleśnicki zapanował nad radykałami. Dudykie-
wicz w swoim klubie stracił wzięcie i zrezygnował z prezesury. Trzeba teraz praco-
wać by moskalofile zamienili się w partię narodową, konserwatywną, a pomiędzy 
Ukraińcami wzmocnili się umiarkowani26. 

W miarę upływu czasu napięcia pomiędzy namiestnikiem a konserwatystami 
podolskimi i endekami zaczęły coraz bardziej narastać. Doskonale pokazywała to 
batalia prowadzona w tym czasie przez namiestnika o utworzenie dwóch kolejnych 
katedr ruskich na uniwersytecie lwowskim. Działania Bobrzyńskiego wywołały  
w grudniu 1908 r. zajścia na uniwersytecie (sprowokowane tym razem przez stronę 
polską), podczas których namiestnik został obrzucony jajami przez grupę polskich 
studentów przeciwnych jakimkolwiek ustępstwom wobec Ukraińców27. Wacław 
Zaleski stwierdzał w liście do ojca Filipa, że jest „oburzony demonstracją przeciw 
namiestnikowi. Rusini będą tryumfować, że hajdamaczyzna także po polskiej stro-
nie. Utrzymuje się, że Koło Polskie nie jest obce tej awanturze”28.     

23 Cyt. za: A. Wątor, Tadeusz Cieński (1856–1925) – portret konserwatysty, Szczecin 1997, s. 43.
24 J. Buszko, Sejmowa. reforma wyborcza w Galicji 1905–1914, Warszawa 1956, s. 132. Mimo 

licznych kontrowersji Koło Sejmowe zdecydowało ogromną większością głosów, że na plenarnym 
posiedzeniu Sejmu jego członkowie mają poprzeć kandydata ukraińskiego. Decyzja Koła Sejmo-
wego umożliwiła tym samym zwycięstwo kandydata ukraińskiego. Sejmowe Koło Polskie, „Czas”, 
21 X 1908, wydanie poranne; Z Sejmu Galicyjskiego, „Dziennik Kijowski”, 29 X (16 X) 1908; 
A. Wątor, Galicyjska Rada Narodowa w latach 1907–1914. Z dziejów instytucji obywatelskiej, 
Szczecin 1999, s. 82–83; J. Wiśnicki, Sprawa ukraińska, jako element walki politycznej między 
konserwatystami a Narodową Demokracją w Galicji przed I wojną światową, „Annales Universi-
tatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio F, 1994, s. 230.

25 K. Lewicki, Ukrainśki polityki w Galiczyni, Tiernopol 1996, s 171.
26 Cyt. za: W. Łazuga, Ostatni stańczyk. Michał Bobrzyński – portret konserwatysty, Poznań 

1995, s. 106. Trzeba dodać, że w tym okresie udało się częściowo zjednoczyć konserwatystów  
w jedną frakcje sejmową tzw. Stronnictwo Prawicy Sejmowej. W jego skład weszło Koło Krakow-
skie, Klub Rolniczy i Klub Autonomistów. Na czele nowej frakcji stanął Wojciech Dzieduszycki. 
M. Bobrzyński, Z moich pamiętników, TB BJ,  mps, T. I, s. 179–180.

27 J. Gruchała, op. cit., s.110.
28 Wacław Zaleski do Filipa Zaleskiego, list z dnia 13 XII 1908 r.,  T. XXV, BZNiOS, sygn. 

7089/II.
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Rok 1909 nie zaczął się jednak zbyt pomyślnie dla namiestnika, ponieważ na 
samym jego początku doszło ostatecznie do rozłamu we wspólnym klubie konser-
watywnym w Sejmie Krajowym, który opuścili podolacy przeciwni ukraińskiej 
polityce namiestnika. Stworzyli oni osobny tzw. klub Centrum. Bobrzyński pisał 
potem po latach: „Wystąpiło Centrum, jako stronnictwo skrajnie konserwatywne 
z programem walki z Ukraińcami, z ostrzem przeciw mnie wprost zwróconym. 
Wystąpiło w związku z narodową demokracją i sojusz ten jawnie proklamowa-
ło”29. Rezultatem rozłamu było też wzmożenie ataków przeciw namiestnikowi, 
jakie prowadził organ podolaków „Gazeta Narodowa”. Przykładem tego może 
być artykuł opublikowany na jej łamach przez księdza M. Sidora. Wezwał on do 
natychmiastowego zerwania z ugodową polityką prowadzoną wobec Rusinów. 
Autor z ogromnym oburzeniem potępiał czynione przez Ukraińców próby wy-
naradawiania zamieszkałych licznie na wschodzie kraju polskich chłopów. Aby 
temu przeciwdziałać, żądał zgody władz na rozbudowę sieci parafii katolickich 
obrządku łacińskiego, które jego zdaniem stanowiłyby najlepszy środek przeciw 
ukraińskim zakusom. Na zakończenie swoich rozważań autor proponował, aby 
tę politykę koordynowała tak zasłużona dla obrony polskich interesów w Galicji 
Wschodniej Rada Narodowa30. Duże znaczenie dla rozwoju sytuacji politycznej 
w kraju miały wydarzenia, do jakich doszło w galicyjskim SND. Młodsi dzia-
łacze tej partii, skupieni wokół Edwarda Dubanowicza, Adama Skałkowskiego 
i Stanisława Strońskiego, w proteście przeciwko narastającym w partii tenden-
cjom prorosyjskim, opuścili stronnictwo i utworzył tzw. „Grupę Rzeczpospo-
litej”. Grupa ta poprzez związki finansowo-polityczne z Tadeuszem Cieńskim,  
w miarę upływu czasu coraz bardziej grawitowała w kierunku skrajnego skrzydła 
konserwatystów podolskich, wzmacniając tym samym siły przeciwne namiest-
nikowi31. Obok zmian, jakie zaszły w tym czasie w obozie konserwatywnym, 
bardzo istotne okazały się też przetasowania, do jakich doszło w klubie ukraiń-
skim. Wzmogła się tam wzajemna rywalizacja pomiędzy radykałami a narodo-
wymi demokratami, co szczególnie widoczne było w zachowaniu się deputowa-
nych ukraińskich w sejmie. W tym okresie doszło także do ostatecznego rozłamu  
w ruchu moskalofilskim. Stronnictwo to podzieliło się na zwolenników Michała 
Dudykiewicza, otwarcie określających się jako Rosjanie, oraz zwolenników Mi-

29 Cyt. za: A. Wątor, Tadeusz Cieński..., s. 54.  
30 M. Sidor,  Czego potrzeba wschodniej Galicji, „Gazeta Narodowa”, 3 I 1909. Istotną rolę 

obok Rady Narodowej miała także odgrywać powołana w 1909 r. Organizacja Jedności Narodo-
wej, kierowana przez Tadeusza Cieńskiego. W poszczególnych powiatach wschodnio-galicyjskich 
utworzono jej lokalne oddziały. Miała zajmować się ona inicjowaniem i popieraniem wszelkich 
inicjatyw w dziedzinie politycznej i społecznej, zmierzających do wzmocnienia polskiego stanu 
posiadania w Galicji Wschodniej. W rzeczywistości jednak jej głównym celem była walka z rosną-
cym coraz bardziej w siłę i nastawionym antypolsko narodowym ruchem ukraińskim.  

31 Szerzej zob. A. Wątor, Powstanie grupy Rzeczypospolitej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Szczecińskie Studia Historyczne” 1992, z. 6, s. 91–111; F. Młynarski, Za kulisami 
wielkich wydarzeń. Garść wspomnień osobistych, T. I, mps., BZNiOS, sygn. 13586/II, s. 37–42.



153KWESTIA UKRAIŃSKA W POLITYCE KONSERWATYSTÓW GALICYJSKICH

chała Korola, których poglądy stopniowo ewoluowały w kierunku współpracy  
z umiarkowanym skrzydłem ukraińskiego ruchu narodowego32. Podolacki dzien-
nikarz i polityk Teofil Merunowicz stwierdzał, że rozłam w ruchu moskalofilskim 
mógł poważnie ograniczyć działalność tego stronnictwa na terenie Galicji. Jego 
zdaniem dalsze losy tego ruchu zależeć miały od poparcia, jakie moskalofilom 
galicyjskim udzielał Petersburg. Na zakończenie zwracał też uwagę, że: 

[…] jak długo żyje wschodni fanatyzm obrządkowy, tak długo żyć będzie moska-
lofilstwo. Na wtem polu są moskalofile fanatycznie konserwatywni, ale nie agre-
sywni. Poza tem można z nimi mówić, o ile ich nie podburzają płatni z Petersburga 
agenci33.  

Spory wewnętrzne pomiędzy Rusinami nie załagodziły jednak coraz bardziej 
narastającego napięcia pomiędzy oboma narodami. Było to szczególnie widocz-
ne podczas sesji letniej Izby Posłów, kiedy ukraińscy deputowani raz po raz 
oskarżali Polaków o prześladowanie Rusinów. Typowym przykładem była skar-
ga o naruszaniu praw języka ruskiego w sądach Galicji Wschodniej. Zgodził się 
z tym konserwatywny poseł Władysław Czajkowskiego. Przypomniał jednakże 
przedstawiającemu tę skargę posłowi Konstantemu Lewickiemu, że także ruscy 
urzędnicy sądowi, pracujący na wschodzie Galicji, często naruszali prawa języka 
polskiego. Miał nadzieję, że dokładne zbadanie tej kwestii przez władze central-
ne pozwoli na wyeliminowanie wszelkich nadużyć34.                

Do ponownego zaostrzenia wzajemnych stosunków doszło podczas trwania 
jesiennej sesji Sejmu Krajowego. Namiestnik dążył bowiem w tym czasie do 
przeprowadzenia dwóch ważnych spraw. Pierwszą z nich była ustawa o Radzie 
Kultury Krajowej, to jest instytucji powołanej do wspierania polskiego i ukraiń-
skiego rolnictwa. Rada ta ze względu na opór podolaków i endecji nie powsta-
ła. Podobnie zakończyła się sprawa powołania dwóch gimnazjów ukraińskiego 
we Lwowie i utrakwistycznego w Brzeżanach35. Podczas tej sesji kilkakrotnie 
w różnych wystąpieniach posłów konserwatywnych poruszano kwestię ruską.  
O stosunkach polsko-ruskich mówił m.in. poseł Włodzimierz Kozłowski. Za-

32 J. M., Listy z Galicji, Dziennik Kijowski”, 11 II (29 I) 1909; J. Wiśnicki, Konserwatyści...,  
s. 52. Trzeba dodać, że rozłam wśród moskalofilów nie osłabił bynajmniej ich działalności, a wręcz 
przeciwnie. Szerzej na ten temat zob. K. Bachmann, Kriegsgrund Galizien. Der Ostgalizische Na-
tionalitätenkonflikt und seine außenpolitischen Auswirkungen vor dem Ersten Weltkrieg., „Öster-
reichische Osthefte“,1990, Jahrgang 32, Heft 1, s. 49–53.

33 Teofil Merunowicz, Ruska polityka i ruskie organizacje, „Gazeta Narodowa”, 23 XII 1909.
34 „Gazeta Lwowska”, 13 VI 1909; Mowa posła W. Czajkowskiego wygłoszona w czasie dys-

kusji w sprawie ruskiej, „Gazeta Narodowa”, 13 VI 1909 r.; M. Demkowicz-Dobriańśkij, Potoc-
ki i Bobrzyńskij. Cisarski namisnyky Hałyczyny 1903–1913, Rzym 1987, s. 60. Klub ukraiński  
w Radzie Państwa przeżywał zresztą w tym okresie poważne kłopoty wewnętrzne, które doprowa-
dziły do jego opuszczenia przez bukowińskich Ukraińców z ich przywódcą baronem Mikołajem 
Wassilką na czele. „Czas” 19 IV 1909, wydanie wieczorne. 

35 W. Łazuga, op. cit., s. 112; A. Zielecki, Polityka Ukraińskiego Klubu Sejmowego w Sejmie 
Galicyjskim w latach 1908–1914., „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej w Rzeszowie” 1980, z. 3, s. 104. 
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pewnił on ukraińskich deputowanych o woli porozumienia, czego dowodem mia-
ło być jego zdaniem utworzenie dwóch nowych katedr ruskich na uniwersytecie 
lwowskim. W swoim przemówieniu odniósł się on także do oskarżeń o celowe 
dyskryminowanie szkół ruskich i ich zbyt małą liczbę. Kategorycznie zaprzeczył 
on takim twierdzeniom, przypominając przy okazji, że również Polacy posiadają 
zbyt małą liczbę szkół. Główną przyczynę takiego stanu, upatrywał Kozłowski  
w nienajlepszej kondycji finansów krajowych. Miał nadzieję, że w miarę popra-
wy koniunktury liczba szkół różnych typów przeznaczonych dla uczniów obu 
narodów ulegnie zwiększeniu36. 

Sejm podjął też próbę doprowadzenia wreszcie do końca sprawy reformy ordy-
nacji wyborczej, która jednak nie powiodła się. Przyczyną tego były zarówno spo-
ry pomiędzy polskimi stronnictwami, jak i wiązanie przez polityków ukraińskich 
reformy wyborczej z innymi kwestiami np. sanacją finansów krajowych. Mówił 
o tym w swoim wystąpieniu poseł Stanisław Starzyński. Skrytykował on postulat 
Ukraińców, aby odłożyć sprawę sanacji finansów do czasu uchwalenia reformy, 
sądząc, że w istniejącej sytuacji nie ma widoków na szybkie jej przyjęcie. Niedoj-
ście zaś do skutku reformy finansów, w niedługim czasie doprowadziłoby kraj do 
bankructwa. W swoim przemówieniu nawiązał też do oskarżeń, pojawiających się  
w ruskiej prasie pod adresem sądów, w których rzekomo dyskryminuje się Rusi-
nów. Starzyński stwierdzał, że oskarżenia te nie odpowiadają prawdzie, przypo-
minając przy tym, że wiele stanowisk w sądach na wschodzie kraju, także tych 
wyższych, jest obsadzonych przez sędziów narodowości ruskiej37. Postawę posłów 
ruskich w sprawie naprawy finansów krajowych potępił też reprezentujący kra-
kowskich stańczyków poseł Antoni Górski. Stwierdzał on m.in.: 

W tem dążeniu do wzmocnienia naszych finansów i samodzielności podatkowej nie 
doznajemy ze strony drugiego narodu kraj ten zamieszkującego nie tylko żadnego 
poparcia, ale przeciwnie spotykamy najróżniejsze trudności i przeszkody. [...] My 
usilnie pragniemy zakończenia walki, ale jeśli ona ciągle jeszcze trwa, to niech 
przynajmniej nie wkracza w dziedzinę, która powinna być od niej wolna, dziedzinę 
gospodarczą. [...] Nie tylko w zakresie szpitali, regulacji rzek, powszechnego ubez-
pieczenia interes obu narodów jest wspólny. Jest on identyczny na każdym polu 
produktywnej gospodarczej pracy. Czujemy się zastępcami całego kraju i dla dobra 

36 Przemówienie posła Włodzimierza Kozłowskiego z 15 października 1909 roku, Stenogra-
ficzne sprawozdania z posiedzeń Sejmu Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim 
Księstwem Krakowskim, Period IX Sesja I, Lwów 1909/10. Stosunkom z Rusinami poświecone 
było też jego wystąpienie w Kole Polskim. Kozłowski, podobnie jak wielu jego kolegów, zgadzał 
się na ustępstwa na rzecz Rusinów, stwierdzając jednak, że ustępstwa mogą robić tylko władze 
krajowe a nie rząd. Mieszanie się rządu w stosunki polsko-ruskie uznał za niedopuszczalną inge-
rencję w sprawy kraju. Protokół z posiedzenia Koła Polskiego dnia 14. grudnia 1909 r., BJ TB, 
sygn. 8109-III.      

37 Przemówienie posła Stanisława  Starzyńskiego z 15 października 1909 roku, Stenograficzne 
sprawozdania..., Period IX Sesja I, Lwów 1909/10; K. Lewicki, op. cit., s. 130. Trzeba dodać, że 
porozumienie utrudniały też żądania ukraińskie, których celem było całkowite wyrugowanie ze 
szkół i urzędów Galicji Wschodniej języka polskiego. T. Gluziński, Sprawa ruska na Ziemi Czer-
wieńskiej, Warszawa 1936, s. 52.   
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całego kraju pracować pragniemy. Żaden incydent, żadne konstelacje i komplikacje 
polityczne, ani wzmożenie fal radykalizmu nie sprowadzi nas z drogi spokojnej 
ciężkiej wytrwałej a oby owocnej pracy dla podniesienia kraju całego38.

W sprawie reformy wyborczej wypowiedział się po wznowieniu sesji,  
w styczniu 1910 r., poseł Hupka. Stwierdzał on, że ze względu na jej pilną ko-
nieczność należało iść Ukraińcom na jak najdalej idące ustępstwa. Sądził, że przy 
konstruowaniu nowej ordynacji, liczbę mandatów ukraińskich należy powiązać  
z wysokością płaconych przez nich podatków. Takie rozwiązanie, jak uważał, 
mogłoby przełamać impas w rozmowach. Na zakończenie podkreślił, że nowa 
ordynacja musi bezwzględnie zabezpieczyć prawa polskiej mniejszości na 
wschodzie kraju39. Ukraińcy odrzucili jednak przedstawione przez niego kom-
promisowe propozycje. Komentujący to na łamach podolackiej „Gazety Narodo-
wej” Teofil Merunowicz nie bez racji pisał: 

Ta okrzyczana i szkalowana przez ruskich polityków galicyjskich autonomia nasza, 
z ciężkim znojem wywalczona przez najlepszych synów tego kraju, wytworzyła  
i dla ruskiego żywiołu nie tylko znośne warunki istnienia, ale zapewniła możność 
potężnego rozwoju kulturalnego i ekonomicznego. Polacy zaiste nie mają powo-
du żałować tego, iż dopomogli do wytworzenia w naszej dzielnicy ogniska ruchu 
narodowego ruskiego, chociaż ten nieraz im dotkliwie dał się we znaki i nie raz 
jeszcze srodze im dokuczy. Ten ruch narodowy ruski, budzący się w Galicji, niesie, 
bowiem hasła uświadomienia narodowego w rozległe ziemie ruskie za kordonem. 
[...] W miarę wzrostu sił intelektualnych i zasobów materialnych będą przychodzili 
do głosu w obozach ruskich coraz wytrawniejsi ludzie, z którymi rzeczowa dysku-
sja będzie coraz łatwiejsza. A gdy sprawę ruską wyłuszczy się z plew partyjnych  
i klasowych nalepek, gdy się ja postawi w oświetleniu ideałów naszych dziejo-
wych, wówczas kłótnie pomiędzy nami umilkną same przez się staną się one bez-
przedmiotowe40.  

Aby doprowadzić do przynajmniej częściowego uspokojenia sytuacji po-
litycznej, konserwatyści zdecydowali się iść na ustępstwa wobec Ukraińców. 
Dnia 19 stycznia 1910 r. reprezentant wschodnio-galicyjskich konserwatystów, 
Stanisław Starzyński, wystąpił w sejmie z wnioskiem o utworzenie stanowiska 
drugiego Wicemarszałka Krajowego, którym miał zostać Ukrainiec. Niestety 
propozycja ta nie doczekała się realizacji, gdyż jak stwierdził w sejmie prezes 
Klubu Ukraińskiego Konstanty Lewicki, Ukraińcy mieli uzyskać odpowiednią 
reprezentację w organach autonomicznych dzięki reformie wyborczej, a two-
rzenie zaś stanowiska drugiego wicemarszałka nie było jego zdaniem potrzeb-
ne41. 

38 Mowa posła Antoniego Górskiego wygłoszona na posiedzeniu Sejmu dnia 13 I 1910 r., Kra-
ków 1910, s. 23–24.

39 Przemówienie posła dr. Jana Hupki z 13 stycznia 1910 roku, Stenograficzne sprawozdania...,                              
Period IX Sesja I, Lwów 1909/10.

40 T. Merunowicz, W kwestii ruskiej, „Gazeta Narodowa”, 10 III 1910.
41 A. Zielecki, op. cit., s. 114.
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Stanowisko konserwatystów w kwestii reformy wyborczej popierali w tym 
okresie demokraci i ludowcy. Polski publicysta i dziennikarz Ludwik Kulczycki, 
oceniając panującą wówczas w sejmie sytuację, pisał: „Wielki takt marszałka 
Badeniego sprawił, że do większych awantur w sejmie nie doszło i że chociaż nic 
słychać nie było w sali obrad i porozumiewano się na migi, to jednak przeforso-
wano budżet”42. Natomiast publicysta konserwatywnego „Przeglądu Polskiego” 
pisał o zakończonej sesji sejmowej: 

Jest rzeczą oczywistą, że z Rusinami należało się porozumieć na tle konkretnych spraw, 
dojrzałych do załatwienia. Nie dojście do skutku takiego porozumienia jest naszym 
zdaniem ujemną cechą ubiegłej sesji, ale też stwierdzić należy, że z jednej strony Rusini 
nie pragnęli go, z drugiej zaś można było do niego przeć z widokami powodzenia tylko 
wówczas, gdyby po polskiej stronie istniało zgodne, jednolite, stanowcze zdania43. 

Także i na tej sesji nie udało się załatwić reformy wyborczej. Pomiędzy Pola-
kami a Ukraińcami istniała już chyba zbyt duża przepaść, ażeby ta sprawa została 
szybko załatwiona. W tym czasie pojawił się zresztą nowy punkt zapalny we wza-
jemnych stosunkach. W lipcu 1910 r. na uniwersytecie doszło do zajść pomiędzy 
polskimi a ukraińskimi studentami, sprowokowanymi przez tych ostatnich. W ich 
wyniku, zginął jeden z ukraińskich prowodyrów zamieszek – Adam Koćko. Na 
szczęście była to jedyna ofiara. To, że tak się stało, należało tylko zawdzięczać 
sprawnej akcji policji, która na wyraźne polecenie namiestnika wkroczyła na uni-
wersytet, aby rozdzielić zwaśnione strony. Anonimowy autor pisał w tym czasie 
na łamach „Gazety Narodowej: „Gdyby ktoś chciał rozmyślnie szkodzić sprawie 
uniwersytetu ukraińskiego nie mógłby wymyślić skuteczniejszego środka, by grun-
townie skompromitować „tę ideę”, jak właśnie urządzanie chociażby poza akade-
mickimi siłami takich scen, jakich widownią była dziś lwowska wszechnica. Ob-
jawami rozpasanego zdziczenia niepodobna chcieć udowadniać wysokiego stanu 
kultury”44. Wykorzystując zaburzenia na uniwersytecie, posłowie ukraińscy podjęli 
próbę zainteresowania władz wiedeńskich kwestią utworzenia ukraińskiej uczelni, 

42 L. Kulczycki, Ugoda polsko-ruska, Lwów 1912, s. 53. Ukraińcy występowali także przeciw-
ko Polakom w Wiedniu. W marcu 1910 r. ukraiński poseł Wacław Budzynowski wystąpił z interpe-
lacją skierowaną do szefa MSW. Skarżył się w niej, że namiestnik Michał Bobrzyński utrudnia jak 
może wprowadzenie języka ruskiego jako urzędowego we wschodnio-galicyjskiej gminie Szwej-
ków. Szerzej zob. pismo namiestnika Michała Bobrzyńskiego do Ministra Spraw Wewnętrznych  
z dnia 7 IV 1910 r., AGAD, c. k. MSW, sygn. MIA-7.   

43 Zimowa sesja sejmowa, „Przegląd Polski” 1910, t. 175, s. 362–363.
44 Napad na uniwersytet, „Dziennik Kijowski”, 2 VII (19 VI) 1910; R. P., Terror, „Rzeczpospolita”, 

t. II, 9 VII 1910, s. 158-161; Raport namiestnika o sytuacji na uniwersytecie lwowskim z dnia 8 paździer-
nika 1910 r., AGAD, sygn. F-42; M. Browiński, Co widział i słyszał, mps, T. I, BZNiOS, sygn. 13341/II, 
s. 83; U. Jakubowska, Życie polityczne we Lwowie na przełomie XIX i XX w. [w:] Galicja i jej dziedzic-
two. Historia i polityka, red. W. Bonusiak i J. Buszko, t. I, Rzeszów 1994, s. 95. Nie był to jednak koniec 
zamieszek. Podczas odbywającego się kilka dni później na cmentarzu Łyczakowskim pogrzebu Adama 
Koćki, doszło do starć pomiędzy ukraińską młodzieżą a policją. Uszkodzono wtedy m.in. znajdujący się 
w pobliżu pomnik nagrobny Artura Grottgera. U. Jakubowska, Lwów na przełomie XIX i XX w. Przegląd 
środowisk prasotwórczych, Warszawa 1991, s. 25. Nieco inaczej przedstawiali te wydarzenia Ukraińcy. 
Szerzej na ten temat zob. M. Demkowicz-Dobrjańśkij, op. cit., s. 62.
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jednak zakończyła się ona totalnym fiaskiem zarówno z powodu zamknięcia sesji, 
jak i narastania wzajemnych sporów wśród polityków ukraińskich45. Na tym jed-
nak sprawa zajść na uniwersytecie nie została zamknięta. Aby przeciwdziałać ich 
ewentualnym skutkom, Bobrzyński wystosował 6 lipca 1910 r. poufny memoriał, 
skierowany do c. k. starostów w Galicji Wschodniej, w którym nakazywał z całą 
surowością karać wichrzycieli tak Polaków, jak i Ukraińców, którzy chcieliby za-
kłócić wzajemne współżycie obu narodów. Zalecał także, aby starostwa do czasu 
uspokojenia się sytuacji nie wydawały zgody na jakiekolwiek publiczne demon-
stracje46. Namiestnik Bobrzyński nie był przeciwny powołaniu ukraińskiego uni-
wersytetu. Uważał jednak, że Ukraińcy nie dysponują odpowiednimi kadrami, aby 
obsadzić katedry na nowej uczelni. Jego zdaniem na jej powołanie trzeba było jesz-
cze poczekać. Przywódcy ukraińscy wykorzystywali tę sprawę do podgrzewania 
antypolskich nastrojów. Nic też dziwnego, że raz po raz na uniwersytecie docho-
dziło do bijatyk pomiędzy polskimi a ukraińskim studentami, co tylko wzmacniało 
niechęć wśród Polaków do powołania nowej uczelni47 .     

Zdecydowanie, jakie przejawił w przywróceniu porządku na uniwersytecie 
namiestnik Bobrzyński, spotkało się z dużym uznaniem endecji i jej podolackich 
sojuszników. Zaczęli więc oni nawoływać, aby Polacy zamieszkujący powiaty 
wschodniej Galicji tworzyli specjalne komitety, które na wszelkie ukraińskie 
gwałty odpowiadałyby siłą. Akcja ta, jak pisze biograf Bobrzyńskiego – profesor 
Waldemar Łazuga, szybko została przez namiestnika zdezawuowana w komuni-
kacie, jaki pojawił się dnia 5 lipca 1910 r. na łamach urzędowej „Gazety Lwow-
skiej”, a w którym m.in. czytamy, że: 

[…] gdzie idzie o utrzymanie spokoju i porządku publicznego tam jedyną, właściwą 
organizacją jest władza powołana do strzeżenia spokoju i porządku. Ona jest w tych 
sprawach jedynie powołana i jedynie odpowiedzialna, a tą misja i wypływającą z niej 
odpowiedzialnością z żadną inną organizacją dzielić się nie może i nie powinna”.

Szybka reakcja Bobrzyńskiego na te propozycje zapobiegła, jak się wydaje, 
dalszemu zaostrzeniu wzajemnych stosunków48. 

Zajścia na uniwersytecie lwowskim znalazły też swój oddźwięk m.in. na ła-
mach krakowskiego „Czasu”. Anonimowy autor wyraził ogromne zdziwienie 

45 K. Michalewska, Sprawa Uniwersytetu Ukraińskiego (1848–1914), „Studia Historyczne” 
1984, z.1, s. 53–54.

46 M. Bobrzyński, Z moich pamiętników, rkps, T. I, TB BJ, sygn. 8104-IV, s. 412–413; J. Wiśnicki, 
Sprawa..., s 231. Trzeba wszakże dodać, że nie tylko zajścia na uniwersytecie prowadziły do zaostrzenia 
wzajemnych stosunków. Nie lepsza sytuacja panowała także na prowincji, gdzie często dochodziło do 
polsko-ukraińskich waśni. Do najgłośniejszych doszło w miejscowości Horodyszcze w powiecie Brze-
żany, gdzie miejscowi Ukraińcy w nocy zniszczyli krzyż, ustawiony tam na pamiątkę pięćsetnej rocz-
nicy zwycięstwa pod Grunwaldem. Po tym wydarzeniu tylko obecność licznych żandarmów spowodo-
wała, że nie doszło do krwawych rozruchów. Hajdamactwo w akcji, „Głos Polski”, 16 VII 1910, s. 1.        

47 U. Jakubowska, Życie polityczne we Lwowie…, s. 95; S. Nicieja, Łyczaków, dzielnica za 
Styksem, Wrocław 1998, s. 45-46.

48 W. Łazuga, op. cit., s. 113; M. Bobrzyński, Z moich..., mps, s. 274–275.    
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sposobem, w jaki Ukraińcy walczą o swój uniwersytet. Jego zdaniem Ukraiń-
com nikt od dawien dawna nie stawiał przecież żadnych przeszkód w kreowa-
niu nowych katedr. Ich powołanie i tworzenie było związane tylko i wyłącznie  
z brakiem kwalifikowanych kadr. Jako głównych prowodyrów zajść wskazywał 
ukraińskich polityków, którzy w cyniczny sposób wykorzystują młodzież aka-
demicką dla osiągnięcia swoich politycznych celów49. Sprawie uniwersyteckiej 
poświeciła też miejsce „Gazeta Narodowa” w artykule, który ukazał się na kilka 
tygodni przed wybuchem zajść na uniwersytecie. Zdaniem redakcji Polacy nigdy 
nie czynili trudności w powołaniu odrębnej ukraińskiej uczelni, zastrzegając so-
bie jednak zachowanie polskiego charakteru obecnego uniwersytetu lwowskiego. 
Redakcja dziennika uważała, że aby wreszcie nowa uczelnia powstała, potrzebna 
jest przede wszystkim zgoda Rady Państwa, w której jak wiadomo trudno jest  
o kompromis. Wyrażano jednak nadzieję, że ta kwestia zostanie rozwiązana, 
przez specjalny dekret cesarski50.    

Trzeba stwierdzić, że niespokojnie było w tym czasie nie tylko na uniwer-
sytecie. Napięta sytuacja panowała również na wsi wschodnio-galicyjskiej. Po-
wszechnie obawiano się wybuchu strajków rolnych, podobnych do tych z 1902 r., 
do czego jednak ostatecznie nie doszło. Władze, uprzedzone o możliwych niepo-
kojach, środkami administracyjnymi zdusiły wszelkie próby akcji strajkowej51. 

Do ponownego zaostrzenia wzajemnych stosunków doszło jesienią 1910 r., kiedy 
to wznowił swoje obrady Sejm Krajowy. Sytuację, jaka panowała w tym czasie 
w stosunkach polsko-ruskich, tak ocenił w swoim wystąpieniu, wygłoszonym  
w sejmie dnia 22 września 1910 r., marszałek Stanisław Badeni: 

Z boleścią stwierdzić trzeba, że stosunki między obydwoma narodami do ostatniej 
sesji nie tylko nie zmieniły się na lepsze, lecz raczej się zaostrzyły. [...] Wśród 
większości polskiej tego kraju i Sejmu mogą być i są różnice zapatrywań, co do 
sposobów i warunków, wśród których zaspokojenie potrzeb kulturalnych narodu 
ruskiego nastąpić może i powinno. [...] Wobec gwałtu i terroru jesteśmy i pozosta-
niemy zawsze zgodni, wszyscy bez żadnego wyjątku, nie tylko w potępieniu tych 
środków, ale w poczuciu obronnego odpornego stanowiska52.

Kwestią, jaka wywoływała w tym okresie głębokie oburzenie Ukraińców, 
była sprawa obsady parafii unickich w wiejskich gminach Galicji. Parafie te były 
fundowane przez polskich ziemian, dlatego też mieli oni w stosunku do nich tzw. 
„prawo patronatu”, co oznaczało, że ksiądz unicki, który ewentualnie miałby ją 
objąć, musiał mieć zgodę jej fundatora. Pisano o tej sprawie m.in. w artykule 
opublikowanym na łamach „Gazety Narodowej”. Ubolewano w nim, że w ostat-
nim czasie doszło do pogorszenia się stosunków pomiędzy parochami a patro-

49 O uniwersytet ruski, „Czas”, 11 VII 1910, wydanie wieczorne.
50 Sprawa uniwersytetu lwowskiego, „Gazeta Narodowa”, 24 V 1910.
51 Wacław Zaleski do Filipa Zaleskiego, list z 18 lipca 1910 r., BZNiOS, T. XXVI, sygn. 7089/I. 
52 Cytat za: J. Skwara, op. cit.,  s. 27.
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nami. Domniemywano, że taki stan rzeczy został spowodowany przez wzrost 
radykalizmu wśród unickiego duchowieństwa, co powodowało, że patroni dążą 
do obsadzania wakujących posad księżmi o nastawieniu moskalofilskim, zapew-
niając sobie tym samym spokój w podległych im parafiach53. O konieczności 
porozumienia pisał w tym okresie w swoich listach z sejmu Władysław Jawor-
ski. Uważał on, że większość polska musi dojść bezwzględnie do porozumienia  
z Ukraińcami w sprawie reformy wyborczej, bo tego wymaga interes kraju. Jed-
nak czy do takiego porozumienia dojdzie, zależeć jego zdaniem miało to od tego, 
kto wyjdzie zwycięsko z walki politycznej, toczonej w klubie ukraińskim, rady-
kałowie czy umiarkowani. Zdaniem Jaworskiego, porozumienie z moskalofilami 
nie jest możliwe, gdyż podobnie jak ukraińscy radykałowie, dążą oni do podziału 
kraju oraz nacjonalizacji i radykalnej reformy rolnej54. 

Głównym punktem spornym podczas trwania jesiennej sesji sejmowej była 
ciągle nierozwiązana sprawa reformy wyborczej, chociaż nie była to jedyna kwe-
stia sporna pomiędzy oboma narodami. Jedną z nich była sprawa rozdziału fundu-
szy dla towarzystw rolniczych, które przeznaczone były na wspieranie drobnych 
gospodarstw. Rusini skarżyli się, że przy ich rozdziale są dyskryminowani. Po-
seł Piniński przyznał w swoim wystąpieniu, że istotnie większość tych funduszy 
przeznacza się dla polskich gospodarzy, ale winni temu są sami Rusini, których 
wśród członków tych towarzystw jest zbyt mało, ponieważ ich przywódcy poli-
tyczni robią wszystko, aby odstręczyć od udziału w nich ukraińskich chłopów. 
Na zakończenie przemówienia stwierdził on, że Polacy mogą iść na ustępstwa  
w kwestii reformy wyborczej, ale nigdy nie dopuszczą do tego by polska ludność 
wiejska, zamieszkująca na wschodzie kraju, nie miała swoich przedstawicieli  
w sejmie55. Trzeba dodać, że wystąpienie Pinińskiego, jak i innych posłów pol-
skich, było co rusz przerywane przez posłów ukraińskich, którzy wobec niezre-
alizowania ich żądań dotyczących reformy wyborczej kocią muzyką starali się 
zakłócić dalszy ciąg sejmowego posiedzenia. W związku z tym „Gazeta Naro-
dowa” pisała z ironią: „Domaganie się jak najszerszego prawa wyborczego do 
sejmu, a równocześnie usiłowanie przeprowadzenia dowodu, iż 5. czy 12. „re-
prezentantów narodu” potrafi hałasem uniemożliwić pracę całego sejmu, jest wy-
mowną ilustracją niezdrowych pojęć o konstytucji i parlamentaryzmie”56. Osta-
tecznie udało się zaprowadzić w sejmie porządek i, jak się wydawało, wreszcie 
zawrzeć kompromis w sprawie reformy wyborczej. W jego wyniku Ukraińcy 
mieli otrzymać 27% z ogólnej liczby mandatów sejmowych. Ze względu jednak 

53 O prawo patronatu, „Gazeta Narodowa”, 15 VI 1910.
54 Szerzej zob. W.L. Jaworski, Listy z  Sejmu, Kraków 1911. 
55 Przemówienie posła Leona Pinińskiego z 3 października 1910 roku,  Stenograficzne spra-

wozdania...,  Period IX Sesja I, Lwów 1910. Stanowisko polskiej większości w tej kwestii, zostało 
przedstawione na specjalnie zwołanym wspólnym posiedzeniu polskich klubów. Szerzej na ten 
temat zob. Protokół z posiedzenia klubów polskich w Sejmie Krajowym z dnia 11. listopada 1910 r., 
TB BJ, sygn. 8106-III.      

56 Kombinacje i groźby Ukraińców, „Gazeta Narodowa”, 27 X 1910. 
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na opór endecji i skrajnych Podolaków, zawarty z nimi kompromis nie wszedł  
w życie 57.   

Sytuację, jaka zapanowała w kraju po zakończeniu obrad sejmowych, starał 
się podsumować krakowski „Czas”. Autor artykułu „Po sejmie” pisał, że ukraiń-
ska inteligencja wzięła sobie za cel przejęcie steru rządów we wschodniej Gali-
cji na zasadzie separatyzmu narodowościowego. Jego zdaniem jest to nierealne, 
gdyż ukraińska świadomość narodowa wśród mas chłopskich jest jeszcze stosun-
kowo bardzo słaba. Na zakończenie swoich rozważań stwierdzał: 

Masy idą za agitatorami, nie w imię ideałów narodowych, ale w imię hasła podzia-
łu ‘gruntów pańskich’. W wtem tkwi najważniejsza charakterystyka położenia we 
wschodniej części kraju. W istocie swej jest to kwestia socjalna, którą na zewnątrz 
agitatorowie przedstawiają, jako kwestię narodową. Rusini ani na punkcie języka 
ojczystego, ani na punkcie żadnej innej rzeczywistej potrzeby kulturalnej nie są po-
krzywdzeni, pod hasłem narodowym, przeto szerzona agitacja nie mogłaby porwać 
za sobą mas58. 

Realizując konsekwentnie swoją politykę, mającą na celu zaspokojenie 
przynajmniej niektórych żądań ukraińskich, Michał Bobrzyński napotykał stale  
w sejmie krajowym na opór posłów endeckich i podolackich. Tak było np. pod-
czas debaty nad ustawą przygotowaną przez Wydział Krajowy o założeniu trzech 
nowych gimnazjów z ukraińskim językiem wykładowym. Sprawa ta spowodo-
wała obstrukcję posłów polskich, reprezentujących konserwatystów wschodnio-
-galicyjskich i Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe. Ich sprzeciw doprowa-
dził w konsekwencji do fiaska planów namiestnika59. Z tą kwestią związana była 
też nieudana próba usunięcia profesora Michała Bobrzyńskiego ze stanowiska  
i zastąpienia go przez księcia Andrzeja Lubomirskiego, blisko związanego w tym 
okresie z konserwatystami podolskimi60.                     

Zakończenie obrad sejmowych nie oznaczało jednak załagodzenia konfliktu pol-
sko-ukraińskiego. Rok 1911 wręcz przyczynił się do jego zaostrzenia, gdyż w związku 
z upadkiem rządu premiera Bienertha, a pomimo sprzeciwów niektórych polityków 
m.in. Leona Bilińskiego, zostały rozpisane przedterminowe wybory. W rezultacie tej 
decyzji wyborami w Galicji miał pokierować namiestnik Michał Bobrzyński, jak pi-
sze profesor Józef Buszko, z wyraźną tendencją do wyeliminowania, o ile byłoby to 
możliwe, kandydatów endeckich po stronie polskiej oraz moskalofilskich po stronie 

57 J. Buszko, Polityka ukraińska..., s. 69–70; Filip Zaleski do Wacława Zaleskiego, list z dnia 
19 XI 1910, cz. VII, sygn. Oss. 7086/I. Na temat żądań ukraińskich dotyczących reformy ordynacji 
wyborczej do Sejmu Krajowego zob. szerzej: Sprawy Sejmowe. Żądania Rusinów, „Słowo Pol-
skie”, 26 X 1910, wydanie popołudniowe.  

58 „Czas”, 22 XI 1910, wydanie wieczorne.
59 Niechęć do tworzenia nowych ukraińskich gimnazjów, jaką przejawiali wywodzący się z Gali-

cji Wschodniej członkowie Koła Sejmowego, miała swoje głębokie uzasadnienie. Większość bowiem 
uczniów tych placówek odznaczała się bowiem szczególnie wysokim stopniem demoralizacji. Sze-
rzej na ten temat zob. Okólnik namiestnika Michała Bobrzyńskiego skierowany do dyrektorów szkół 
realnych i gimnazjów z dnia 23 marca 1909 r., AGAD, CK. Ministerstwo Oświaty, sygn. 201/d.      

60 J. Buszko, Sejmowa..., s. 192.
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ukraińskiej61 . W swoich działaniach wobec moskalofilów miał on sytuację ułatwioną 
o tyle, że istniały w zasadzie w tym czasie dwa stronnictwa moskalofilskie, radykal-
ne Dudykiewicza i umiarkowane Korola. Namiestnik początkowo nie przyjął oferty 
współpracy wysuniętej przez tego drugiego. Wiązało się to najprawdopodobniej, jak 
pisze Janusz Gruchała, z jednej strony z nikłymi wpływami tej grupy, z drugiej zaś  
z obawą przed reakcją Wiednia, traktującego ruch moskalofilski jako antypaństwo-
wy. Zmienił on jednak swoje stanowisko pod wpływem działań Korola, który w tym 
okresie zaczął dążyć do utworzenia odrębnej partii. Bobrzyński miał nadzieję, że 
uda się dzięki temu utworzyć konserwatywne stronnictwo ukraińskie. Pisał on o tym  
w raporcie skierowanym do Wiednia z końca 1910 r.: 

[…] starorusini, wśród których kulturę rosyjską i częściowo również związek z ideą 
przynależności do narodu rosyjskiego podkreśla się [...], muszą stać na gruncie ru-
sińskiego języka narodowego, aby utworzyć odrębne stronnictwo [...]. Skoro teraz 
nie mogę gwarantować, jaki będzie ten rezultat, to uważam jednakże za swój obo-
wiązek nie przeszkadzać temu rozwojowi stronnictwa staroruskiego, lecz przeciw-
nie, popierać je, jeśli nawet rezultat tych starań będzie sprowadzał się do tego, że 
starorusini nie przyłączą się do doktora Dudykiewicza. Ale obiecuję przywódcom 
starorusinów swoje poparcie tylko wtedy, jeśli odrzucą oni otwarcie i zdecydowa-
nie rosyjską idee narodową i język62. 

Po stronie polskiej w tych wyborach doszło do starcia dwóch wielkich obo-
zów, które różniły się przede wszystkim stosunkiem wobec Ukraińców. Pierw-
szym z nich był stworzony przez namiestnika i popierający jego politykę tzw. 
„Blok”, złożony ze stańczyków, ludowców, demokratów63. Jako ich przeciwni-

61 Idem, Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848–1918, Warszawa 1996, s. 296–297. Tuż przed 
rozwiązaniem parlamentu austriacki minister skarbu Wacław Zaleski podjął za wiedzą prezesa Koła 
Polskiego Dawida Abrahamowicza próbę nawiązania bliższych stosunków z klubem ukraińskim w par-
lamencie. Niestety, jak stwierdzał potem w liście do ojca, członkowie Klubu Ukraińskiego, członkowie 
klubu zrobili szalone głupstwo i przegłosowali uchwałę, aby w żadne bliższe stosunki z Zaleskim nie 
wchodzić. Szerzej zob. Wacław Zaleski do Filipa Zaleskiego, list z dnia 11 I 1911 r., BZNiOS, sygn. 
7089/I; Filip Zaleski do syna Wacława, list z dnia 18 I 1911 r., BZNiOS,  cz. VII, sygn. 7086/I.    

62 Cyt. za: J. Gruchała, Rząd..., s. 114–115. Szczególnie silne wpływy moskalofile mieli w Ko-
łomyi. Widoczne one były zwłaszcza pośród kadry tamtejszego ruskiego gimnazjum. Namiestnik, 
aby je ograniczyć, proponował natychmiastowe przeniesienie jednego z czołowych działaczy tej 
partii, a zarazem profesora w tamtejszym gimnazjum ruskim Olimpiusza Geciowa w stan spoczyn-
ku, pismo z 1910 r., AGAD, CK. Ministerstwo Oświaty, sygn. 200/u.

63 M. Bobrzyński, Wskrzeszenie państwa polskiego, t. I, Kraków 1920, s. 18–19; K. Srokowski, 
op. cit., s. 28. Kandydaci bloku mogli w tych wyborach liczyć na poparcie administracji, której 
przedstawiciele, utrudniali jak mogli prowadzenie kampanii przez przedstawicieli antybloku. Tak 
było m.in. w okręgu Żółkiew-Rawa Ruska-Sokal, gdzie miejscowe władze na polecenie namiestni-
ka zdecydowanie zwalczały kandydata Rady Narodowej, a zarazem jednego z przywódców konser-
watystów wschodniogalicyjskich – Stanisława Starzyńskiego. Mało tego, jak twierdził tamtejszy 
korespondent „Słowa Polskiego”, zarówno władze krajowe, jak i przedstawiciele partii blokowych, 
wezwali wszystkich polskich wyborców do głosowania na Żyda Ignacego Steinhausa. Walka  
z prof. Starzyńskim, „Słowo Polskie”, 24 VI 1911, wydanie wieczorne; Pismo Ignacego Steinhausa 
z dnia 23 maja 1911 r. skierowane do prezydium Rady Narodowej w związku z kontrowersjami  
w sprawie wystawienia narodowego kandydata w okręgu wyborczym Żółkiew–Rawa Ruska–So-
kal, sygn. Oss. 7997/II; Refleksje wyborcze z 30. okręgu, „Gazeta Wieczorna”, 4 VII 1911.     
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cy wystąpili zjednoczeni w tzw. „Antyblok” endecy i podolacy. Obie te partie  
w kampanii wyborczej w niektórych ze wschodnio-galicyjskich okręgów stara-
ły się wspierać kandydatów reprezentujących  moskalofilów64. Formalnie poza 
oboma blokami pozostali socjaliści, którzy jednak, m.in. ze względu na poparcie 
udzielone pojednawczej polityce namiestnika wobec Ukraińców, otrzymali ogra-
niczoną pomoc administracji zwłaszcza tam, gdzie do decydującej rozgrywki do-
chodziło pomiędzy ich kandydatem a kandydatem antybloku65. Namiestnik po 
latach pisał w swoich pamiętnikach: 

Za najważniejsze [...] zadanie uważałem ażeby nie dopuścić do walki narodowej  
i wyznaniowej w kraju. Pierwsze było stosunkowo łatwe gdyż okręgi wyborcze we 
Wschodniej Galicji skonstruowane były tak, że w niektórych z nich oba mandaty, 
ze względu na małą liczbę wyborców polskich, przeznaczone były dla Rusinów,  
w innych zaś okręgach mniejszość polska była tak liczna, że jeden z mandatów im 
przypadał. Szło wiec oto, ażeby w pierwszych okręgach Polacy nie kusili się na 
zdobycie żadnego mandatu, a w drugich okręgach Rusini o zdobycie dwóch man-
datów za pomocą namiętnej walki66.    

Ostatnim politycznym sprawdzianem przed wyborami do parlamentu tak dla 
Polaków, jak i Ukraińców, były wybory do rady miejskiej Lwowa w kwietniu 
1911 r. Dla Ukraińców, dążących od lat do utworzenia osobnego kraju koronne-
go ze stolicą we Lwowie, zakończyły się one totalną klęską. Podolacka „Gazeta 
Narodowa” pisała, nie bez pewnej satysfakcji: 

Ze strony ruskiej wszedł tym razem do rady miejskiej jeden Rusin, z pośród tych 
dziś nielicznych, którzy uznają zasadę wspólnej, zgodnej pracy obu narodowości, 
ten kraj zamieszkujących dla dobra ogólnego. Z takim zawsze i chętnie pójdą Po-
lacy razem. I niech to będzie odpowiedzią Ukraińcom. A że jedyny tylko Rusin  
w radzie miasta Lwowa będzie zasiadał, niech posłuży do orientacji tych, którzy 
we Lwowie, jako „głównym mieście ukraińskim” chcieliby widzieć przyszły uni-
wersytet ukraiński6768. 

64 A. Wątor, Galicyjska..., s. 98–99; A. Wendland, Die Rusophilen in  Galizien. Ukrainische 
Konservative zwischen Österreich und Russland 1848–1915, Wien 2001, s. 418. Wbrew obiego-
wym opiniom współpraca pomiędzy Podolakami a endekami nie odbywała się bez pewnych zgrzy-
tów. Tak było np. w okręgu wyborczym Lwów-Gródek, gdzie na zastępcę posła kandydował Teofil 
Merunowicz. Przeciw tej kandydaturze wystąpili miejscowi endeccy argumentując, że Meruno-
wicz jako Rusin nie powinien kandydować z polskiej listy. Merunowicz w odpowiedzi opublikował 
w prasie list, w którym m.in. czytamy: „Przez całe życie od wczesnej młodości zwalczałem zawsze 
nienawiść ruską ku Polakom. Zwalczałem ją szczerze i gorliwie, bo uważałem, że ta nienawiść na-
rodowi ruskiemu wcale nie jest potrzebną. Ja sam jestem synem ojca Rusina, a matki Polki. Ojciec 
uczył mnie kochać i szanować narodowość ruską, matka uczyła kochać i szanować naród polski.  
I tak we mnie [...] zaszczepiono miłość i poważanie dla tych obu narodów żyjących wspólnie na 
tej ziemi. [...] zachowałem te uczucia bez zmiany i w wtem uczuciu umrę”. List otwarty Teofila 
Merunowicz do wyborców…, „Gazeta Narodowa”, 9 VI 1911

65 J. Skwara, op. cit., s. 28.
66 M. Bobrzyński, Z moich..., mps, T. I, s. 300.
67 Po wyborach lwowskich, „Gazeta Narodowa”, 8 IV 1911.
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Swoje stanowisko wobec nadchodzących wyborów, przedstawił Bobrzyński 
w poufnym liście skierowanym do c. k. starostów w Galicji Wschodniej. Wy-
raził w nim swoje zaniepokojenie panującą w kraju sytuacją polityczną, która  
w związku z narastającymi sprzecznościami polsko-ukraińskimi, mogła jego 
zdaniem doprowadzić do groźnych rozruchów. W liście pisał też dalej: 

Ani W. Pan ani urzędnicy jemu podlegli możliwie w takiej walce nie wzięli żadne-
go udziału, zachowali się zupełnie obiektywnie i pilnowali wyłącznie zupełnej le-
galności wyborów i publicznego porządku i spokoju. Jedynie w tych przypadkach, 
gdzie grozi kandydatura moskalofilska, W. Pan zechce wytrwać na stanowisku aże-
by przeciwko niej się oświadczyć68.

Polityka namiestnika, polegająca na konsekwentnym zwalczaniu moskalofi-
lów, napotkała na sprzeciw endeków i podolaków skupionych w Radzie Naro-
dowej, której prezes Tadeusz Cieński wystosował do namiestnika list, próbujący 
przekonać go, aby ten ją zmienił. Cieński stwierdzał w nim, że stronnictwo ukra-
ińskie stale zakłóca zgodne współżycie obu narodów, oraz że postawiło sobie 
za główny cel polityczny szerzenie nienawiści narodowej i bezwzględnej walki  
z Polakami. Sądził ponadto, że dalsze wspieranie tego kierunku musi prowa-
dzić do zaostrzenia sytuacji w kraju. Zupełnie inni byli jego zdaniem moska-
lofile. Uważał, że byli oni bardziej kulturalni od Ukraińców, a ich cele nie były 
sprzeczne z interesami kraju. Zastanawiał się, jak to było możliwe, żeby tych 
kilku kandydatów moskalofilskich mogło stanowić aż tak wielkie zagrożenie dla 
interesów kraju i monarchii. Ich zwalczanie przez władze, jak pisał, powodo-
wało tylko ogromny wzrost głosów oddanych na kandydatów radykalnych, to 
znaczy ukraińskich. Uważał, że oddanie głosów w jednym okręgu na kandydata 
moskalofilskiego w zamian za poparcie przez nich kandydata polskiego w innym 
ma tylko i wyłącznie na celu osłabienie ukraińskich radykałów. To porozumie-
nie było tym bardziej potrzebne, ponieważ w niektórych okręgach wobec braku 
odpowiednich polskich kandydatów ludność polska może oddać swoje głosy na 
kandydatów ukraińskich, dlatego też Cieński wzywał namiestnika do jak naj-
szybszej zmiany polityki w stosunku do moskalofilów69. Swoje stanowisko wo-
bec wyborów przedstawił Tadeusz Cieński w specjalnej odezwie opublikowanej 
w „Echu Przemyskim”, w której wezwał mieszkających Galicji Wschodniej Po-
laków, do masowego udziału w wyborach i poparcia dla zatwierdzonych przez 
Radę Narodową kandydatów. Tam jednak, gdzie Polacy nie mieliby szans na 
przeprowadzenie własnych kandydatur, prezes Cieński zalecał, aby społeczność 
polska starała się o wybór ludzi, „którzy na swoim sztandarze nie, jako główne 

68 TB BJ, sygn. 8109-III.
69 Tadeusz Cieński do Michała Bobrzyńskiego list z dnia 25 VI 1911, TB BJ sygn. 8094- III. 

Brak kompromisu pomiędzy Polakami a Ukraińcami spowodował, że Rada Narodowa wbrew sta-
nowisku namiestnika wysuwała polskich kandydatów w okręgach o niewielkiej liczbie polskiej 
ludności, co prowadziło tylko do zaognienia sytuacji. A. Wątor, Galicyjska..., s. 101–102.  
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hasło stawiają walkę i nienawiść do wszystkiego, co nam drogie i potrzebne”70. 
Walka wyborcza była bardzo zacięta, tym bardziej, że jak pisała „Gazeta Naro-
dowa”, agitatorzy ukraińscy za najlepszy sposób kampanii wyborczej uznawali 
rozbijanie wieców konkurencji71. W wyniku wyborów do Rady Państwa konser-
watyści zdobyli 20 mandatów, które otrzymały m.in. tak wpływowe i popierające 
politykę ukraińską namiestnika postacie, jak: Abrahamowicz, Zaleski czy Kory-
towski. Klęską zakończyły się natomiast wybory dla endeków i skrajnych podo-
laków, którzy otrzymali łącznie tylko jedenaście mandatów. Natomiast w wyniku 
wyborów z ramienia Ukraińców, zasiadło w parlamencie osiemnastu narodo-
wych demokratów, pięciu radykałów, jeden socjaldemokrata oraz dwóch rady-
kalnych moskalofilów72. Podsumowując wyniki wyborów w Galicji Wschodniej 
„Gazeta Narodowa” z zadowoleniem odnotowywała, że: „[…] śmiało można już 
dziś utrzymać, że polityka awantur, awantur w parlamencie i na uniwersytecie, 
programowo uprawiana przez partię ukraińską, nie uzyskała [...] u wyborców 
ruskich aprobaty”73. 

Wybory zakończyły się natomiast kompletną klęską dla umiarkowanych mo-
skalofilów, którzy, jak pisał Bobrzyński, poczuwali się wprawdzie do jedności  
z narodem rosyjskim, ale nie brali udziału w agitacji rusofilskiej. Stronnictwo to, 
jak stwierdzał dalej namiestnik, zniszczyli swoimi nieodpowiedzialnymi działa-
niami prezesi Stanisław Głąbiński i Tadeusz Cieński, którzy, wystawiając swoich 
kandydatów w ruskich okręgach wyborczych, nie dopuścili do wyboru nawet 
tych umiarkowanych takich jak Korol, przez co na placu boju pozostali tylko 
Ukraińcy i radykalni moskalofile74 – ugrupowania przeciwne Bobrzyńskiemu,  
o czym pisała m.in. „Gazeta Narodowa”. Jej zdaniem ukraińską świadomość 
narodową posiadała tylko garstka inteligencji. Poza jej oddziaływaniem pozo-
stawały natomiast masy ludności chłopskiej. Zdaniem redakcji, jak najszybciej 
należało zaprzestać zgubnej polityki popierania ukraińskich radykałów, ponie-
waż drażni to tylko Rosję i powoduje prześladowania zamieszkałych tam Pola-
ków75. Podobne stwierdzenia padały na łamach półoficjalnego organu Rady Na-

70 Odezwa prezesa Rady Narodowej, „Echo Przemyskie”, 13 IV 1911, s. 1–2.
71 Szerzej na ten temat zob. Wiece w Bursztynie, „Gazeta Narodowa”, 5 V 1911.
72 J. Gruchała, Rząd..., s. 118–119; L. Mroczka, Spór o Galicję Wschodnią…, s. 42; A. Wątor, 

Galicyjska..., s. 112. Niestety podobnie, jak w poprzednich latach, wybory nie odbyły się bez pew-
nych nadużyć ze strony administracji. Tak było m.in. w Radziechowie, gdzie naczelnik miejscowe-
go sądu Henryk Korzeniowski miał wręczać łapówki miejscowym moskalofilem, byle tylko ci nie 
występowali przeciwko kandydatowi Rady Narodowej Henrykowi Kolischerowi. Szerzej na ten 
temat zobacz Postanowienie senatu dyscyplinarnego C. K. Wyższego Sądu Krajowego we Lwowie 
z 1912 r., AGAD, C. K. Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 320.       

73 Po wyborach we wschodniej Galicji, „Gazeta Narodowa”, 21 VI 1911; Wybory w Galicji 
Wschodniej, „Czas”, 22 VI 1911, wydanie wieczorne; Wyniki wyborów do Rady Państwa, „Rola”, 
25 VI 1911, s. 6. Takie a nie inne wyniki spowodowały wzmożenie ataków ze strony endecji  
i podolaków, skierowanych tak przeciwko prowadzonej przez namiestnika Michała Bobrzyńskiego 
polityce ukraińskiej. U. Jakubowska, Prasa Narodowej…, s. 353.      

74 M. Bobrzyński, Z moich..., rkps, T. II, s. 529–531.
75 Mówimy prawdę, „Gazeta Narodowa”, 25 VIII 1911.
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rodowej, tygodnika „Rzeczpospolita”, gdzie wręcz stwierdzano, że: „Ukraińcy 
mieli zadanie bardzo ułatwione dzięki temu, że władze rządowe odnosiły się do 
wszystkich ich kandydatów, co najmniej z bierną życzliwością, a niektórych ich 
współzawodników, mianowicie starorusinów i moskalofilów zwalczały, a po-
dobno także i kandydatów polskich w tzw. okręgach czysto ruskich nie chętnie 
widziały”76. Równie pesymistyczne nastroje panowały także wśród niektórych 
stańczyków, dotąd bezwarunkowo popierających politykę namiestnika. Przykła-
dem tego mógł być memoriał Mieczysława hr. Reya, skierowany do ministra 
Wacława Zaleskiego, w którym autor z dużym zaniepokojeniem odnotowywał 
wzrost znaczenia radykalnego pod względem społecznym skrzydła w ukraińskim 
ruchu narodowym. Jego zdaniem stało się tak, ponieważ ukraiński chłop słabo 
uświadomiony narodowo i niemający żadnej tradycji państwowej, poprze tylko 
taką partię, której jednym z głównych punktów programu będzie radykalne roz-
wiązanie kwestii społecznych77. 

Patrząc z perspektywy czasu wybory z 1911 roku nie doprowadziły niestety 
do unormowania stosunków polsko-ukraińskich. Wprawdzie w ich wyniku osła-
bieni zostali przeciwni ukraińskiej polityce Bobrzyńskiego endecy i podolacy, to 
jednak klęska umiarkowanych stronnictw ruskich nie wróżyła najlepiej dalszemu 
rozwojowi sytuacji politycznej w Galicji.    

76 Wyniki wyborów w Galicji, „Rzeczpospolita”, 8 VII 1911, s. 173. Na taki a nie inny wynik 
wyborów wpływ miało jak mówił prezes Rady Narodowej, zwalczanie przez władze polskich kan-
dydatur we wschodnio-galicyjskich okręgach wyborczych. Z Rady Narodowej, „Słowo Polskie”, 
13 VII 1911, wydanie poranne. 

77 Memoriał Mieczysława hr. Reya z dnia 31 I 1911 r. (odpis) [w:] Papiery Jana Kozika, sygn. 
BJ akc. 57/96/2. Nieco bardziej optymistyczny był artykuł opublikowany na łamach wychodzącego 
w Krakowie tygodnika „Rola”. Jego autor stwierdzał, iż samo to, że podczas wyborów w Gali-
cji Wschodniej Ukraińcy walczyli przede wszystkim z moskalofilami jest już wielkim sukcesem, 
„Rola”, 25 VI 1911, s. 6.  
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Summary

In this article the author has attempted to present the policy of the Galician conservative 
politicians towards the Ukrainian question between 1908 and 1911. The text emphasizes  
the deepening political differences within the conservative camp; the main reason for that were 
different perceptions of the Ukrainian question. While governor Bobrzyński and his fellow members 
of the Cracow party wanted to appease the Polish-Ukrainian relations, the majority of their Eastern 
Galician compatriots, “Podolacy”, were against any concessions to the Ukrainians. Among moot 
points were: the question of establishing a Ukrainian university, the attitude of Polish factions to 
the Western Ukrainian Russophile movement, and the reform of the electoral law to the Sejm.  
The mutual relations deteriorated also, the author argues, due to the nationalistic feeling running 
high on both sides and reluctance to making any concessions to the other side.

Translated by Agnieszka Andrzejewska
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W LATACH MIĘDZYWOJENNYCH

Greckokatolicka diecezja przemyska była od wieków unikalnym obszarem wza-
jemnego przenikania się wpływów narodowościowych, kulturowych i religijnych. 
Niemal każdy fragment jej sporego obszaru był zamieszkiwany przez przedstawicieli 
różnych grup etnicznych. I choć w eparchii przemyskiej dało się zauważyć rejony, 
w których wierni greckokatoliccy mieli wyraźną przewagę nad łacinnikami, lub też 
odwrotnie – łacinnicy dominowali liczebnie nad wiernymi obrządku wschodniego, 
niemożliwością było określenie precyzyjnej granicy, która wyznaczałaby zasięg lud-
ności polskiej i ukraińskiej wśród tak skomplikowanej mozaiki etnicznej. Stąd też  
w czasach II Rzeczpospolitej rywalizacja polityczna między Polakami a Ukraińcami 
toczyła nie tylko na szczeblu międzynarodowym czy państwowym. Na terenie grec-
kokatolickiej diecezji przemyskiej polem walki o wpływy polityczne, a także gospo-
darcze i kulturalne, okazała się być niemal każda miejscowość, którą zamieszkiwali 
przedstawiciele obu narodowości. Wiele czynników mogło decydować o przebiegu 
takiej rywalizacji. Na pewno były nimi m.in.: konsolidacja lokalnych społeczno-
ści, zaangażowane miejscowych działaczy społecznych, inteligencji i duchowień-
stwa, wreszcie – oczywiste poparcie państwa polskiego dla działań, które starały się 
wzmacniać polski żywioł na mieszanym pod względem etnicznym terenie. 

W kształtowaniu relacji między Polakami a Ukraińcami w lokalnych społeczno-
ściach wielką rolę odgrywały kwestie wyznaniowe. Choć cały czas można było do-
strzec grupy ludności, które określały się mianem Polaków – grekokatolików bądź też 
Rusinów – łacinników, w ogromnej większości przypadków to właśnie praktykowany 
obrządek stawał się najmocniejszym katalizatorem świadomości narodowej i potwier-
dzeniem przynależności do polskiego lub też ukraińskiego etnosu. W tym kierunku 
działali też sami hierarchowie Kościołów rzymskokatolickiego i greckokatolickiego, 
formując swoich kapłanów i wiernych w duchu polskiego i ukraińskiego patriotyzmu1.

1 Na temat roli greckokatolickich biskupów przemyskich w formowaniu ukraińskiej świado-
mości narodowej patrz: W. Mokry, Chrześcijańskie i narodowe wartości w dziele ukraińskich bi-
skupów greckokatolickiej diecezji przemyskiej końca XVIII–XX wieku. Od biskupa Iwana Snihur-
skiego do metropolity Jana Martyniaka, „Перемиські Архієпархіяльні Відомостi”, Ч. 8, 2009,  
c.  131–170; П. Голинський, Перемиські владики і духовенство в службі Церкві і народові, 
[w:] Перемишль. Західний бастіон України, New York–Philadelphia 1961, c. 67–85. 
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Rywalizacja polsko-ukraińska narastała przede wszystkim w tych miejscowościach, 
które zamieszkiwali w podobnych proporcjach przedstawiciele obu nacji. Często były 
nimi małe, wschodniogalicyjskie miasta, pełniące rolę lokalnych centrów administra-
cyjnych i kulturalnych. Jednym z takich miasteczek w eparchii przemyskiej była miej-
scowość Oleszyce, dziś niewielkie miasto w powiecie lubaczowskim. Zadaniem niniej-
szego szkicu jest pokazanie na przykładzie tego miasteczka, jak ważne dla budowania 
polskiej i ukraińskiej świadomości narodowej było zaangażowanie duchowieństwa  
w rolę liderów lokalnej społeczności, a także nakreślenie, w jaki sposób w wielu przy-
padkach przebiegała „walka o dusze” między łacinnikami a grekokatolikami w okresie 
międzywojennym.

W czasach galicyjskich oraz międzywojennych okolice Lubaczowa przedstawiały 
prawdziwą mozaikę narodowościową pogranicza polsko-ukraińskiego. W niewielkich 
miastach, takich jak Lubaczów, Cieszanów, wreszcie Oleszyce największą grupę lud-
ności stanowili Żydzi, a obok nich zamieszkiwali tam liczni przedstawiciele społeczno-
ści polskiej i ukraińskiej. Natomiast otaczające te miasteczka wsie były zdominowane 
przez ludność ukraińską, przy czym niemal w każdej z nich były obecne skupiska Pola-
ków oraz Żydów. W wielu miejscowościach zamieszkiwali także Niemcy, sprowadzeni 
na te ziemie w czasach panowania Habsburgów2. 

Pod względem etnicznym, Oleszyce były typowym miasteczkiem pogranicza pol-
sko-ukraińskiego. W 1934 r. miejscowość ta liczyła 3408 mieszkańców: 737 Polaków, 
815 Ukraińców i 1803 Żydów oraz 53 przedstawicieli innych narodowości, przede 
wszystkim Niemców. W początkach 1939 r. w Oleszycach mieszkało około 3500 osób 
– w przybliżeniu 920 Polaków, 860 Ukraińców, 20 Niemców i 1700 Żydów. Obywatele 
wyznania mojżeszowego dominowali wśród handlarzy, zaś wielu spośród nich zajmo-
wało się również rzemiosłem. Liczba żydowskich zakładów rzemieślniczych przekra-
czała setkę. W większości były to niewielkie warsztaty, często prowadzone przez człon-
ków jednej rodziny. Zaspokajaniu potrzeb religijnych ludności izraelickiej służyły trzy 
synagogi, obsługiwane przez dwóch rabinów, a także rzeźnia koszerna, łaźnia rytualna 
i cmentarz. Ten ostatni jako jedyny przetrwał w Oleszycach do dnia dzisiejszego3.

Drugą pod względem liczebności grupą mieszkańców Oleszyc w początkach 
lat międzywojennych byli Ukraińcy. Niektórzy z nich zajmowali się rzemiosłem  
i handlem, konkurując w tych dziedzinach z kupcami żydowskimi. Część pracowa-
ła także w charakterze robotników w niewielkich zakładach przemysłowych. Więk-
szość jednak zajmowała się uprawą roli. Gospodarczej konsolidacji społeczności 
ukraińskiej służyła sieć instytucji: spółdzielnia spożywcza „Jednist’”, prowadzo-

2 Dokładne dane odnośnie wyznania i języka ludności powiatu lubaczowskiego w 1931 r.: Dru-
gi powszechny spis ludności z dn. 9 XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. 
Stosunki zawodowe. Województwo lwowskie bez miasta Lwowa, Warszawa 1938, s. 38 i 43.

3 Z. Kubrak, Holokaust w Oleszycach, „Rocznik Lubaczowski”, 2007, t. XI–XII, s. 51; E. Pę-
kala, Ziemia lubaczowska. Przewodnik, Rzeszów 2009, s. 186; J. Styrna, A. Mamoń, Zabytki zie-
mi lubaczowskiej, Kraków 2004, s. 166–167; W. Wierzbieniec, Żydzi w województwie lwowskim  
w okresie międzywojennym. Zagadnienia demograficzne i społeczne, Rzeszów 2003, s. 79–80, 
160–161.
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na przez Stepana Hrymaka, spółdzielnia kupiecka „Regulator”, a także (założone  
w 1926 r.) koło Towarzystwa „Silśkyj Hospodar” i spółdzielnia kredytowa „Wira”. 
Wartości narodowe umacniać miała czytelnia towarzystwa „Proswita”4. 

Najważniejszą instytucją skupiającą oleszyckich Ukraińców była parafia 
greckokatolicka. Główną świątynią parochii była murowana cerkiew parafialna 
pw. św. Onufrego w Oleszycach, znajdująca się nieopodal rynku. Zbudowano ją 
w miejscu starszej, drewnianej budowli w 1809 r., a konsekrowano w 1845 r. Tuż 
obok niej wznosiła się murowana, kilkukondygnacyjna dzwonnica, poświęcona 
w 1846 r. Po pożarze miasta w 1901 r. świątynia została przebudowana i grun-
townie odnowiona. Jeszcze raz remontowano ją w 1936 r. Wyposażenie oleszyc-
kiej cerkwi było bardzo bogate  – w jej wnętrzu znajdował się kryty baldachimem 
ołtarz główny, ikonostas w stylu eklektycznym, a także cztery złocone ołtarze 
boczne i szereg obrazów zawieszonych na ścianach5.

Drugą świątynią oleszyckiej parafii była murowana cerkiew filialna pw. Opie-
ki Matki Boskiej w Starych Oleszycach – dużej wiosce graniczącej z Oleszyca-
mi, którą dawniej zamieszkiwali Ukraińcy, Polacy, a także – w niewielkiej części 
– Żydzi. Większa część grekokatolików ze Starych Oleszyc należała do parochii 
w przysiółku Wola Oleszycka, a mniejsza korzystała z cerkwi filialnej parochii  
w Oleszycach. Ta druga świątynia była położona zaledwie kilometr od oleszyc-
kiej cerkwi parafialnej6. 

Cerkiew pw. Opieki Matki Boskiej w Starych Oleszycach zbudowano w latach 
1910–1913 na miejscu wcześniejszej, drewnianej świątyni, spalonej podczas poża-
ru wsi w 1901 r. Inicjatorem odbudowy cerkwi był dziekan i proboszcz oleszycki 
– ks. Iwan Kobryn, a rozpoczęte przez niego dzieło dokończył ks. Antin Makar. 
14 października 1913 r., w święto Opieki Bogurodzicy, dziekan oleszycki ks. Kost 
Pawłowśkyj dokonał poświęcenia nowej cerkwi. W latach 1929 – 1930 ukraiński 

4 H. Кoзій, Краянив Олешичах, Львів 2004, c. 74–80; Шематизм греко-католицького 
духовенства злучених епархій перемиської, самбірської і сяніцької на рік Божий 1928, Пере-
мишль 1928, c. 173.

5 Archiwum Państwowe w Przemyślu, zespół Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego (da-
lej: APP, ABGK), sygn. 5145, protokół wizytacji cerkwi parafialnej w Oleszycach z 1 X 1918 r.,  
k. 175–186; ibidem, mikrofilm P-PL 791, Inwentarz cerkwi św. Onufrego w Oleszycach z 1929 r..;  
M. Kaniewska, Losy cerkwi pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] Sztuka sakralna i duchowość po-
graniczapolsko-ukraińskiego na Lubelszczyźnie, Lublin 2005, s. 190; J. Mazur, Zabytkowa archi-
tektura cerkiewna ziemi lubaczowskiej, Lubaczów 2012, s. 50–51; A. Saładiak, Pamiątki i zabytki 
kultury ukraińskiej w Polsce, Warszawa 1993, s. 289; M. Skowroński, Cerkwie Nadsania. Przemyśl 
- Leżajsk, Nowy Sącz 2005, s. 22. Tuż przed swoją deportacją do USRR w listopadzie 1945 r., ostatni 
administrator parochii ks. Hryhorij Martynowycz przekazał klucze do cerkwi oleszyckim duchow-
nym obrządku łacińskiego. W 1949 r. księża rzymskokatoliccy otrzymali nakaz przekazania świą-
tyni władzom gromady, a następnie pod kierunkiem urzędnika z Lubaczowa zdewastowano wnętrze 
cerkwi, demolując ikonostas i ołtarze. Świątynię zamieniono na magazyn nawozów i skład złomu, 
mieszczący się tam do końca lat 80. Dziś stoi opuszczona i popada w ruinę: J. Mazur, Straty w zakre-
sie architektury cerkiewnej na terenie rejonu lubaczowskiego w latach 1939-1994, [w:]: Losy cerkwi 
w Polsce po 1944 roku, Rzeszów 1997, s. 261; J. Mroczkowski, Kronika parafii w Oleszycach, „Kar-
ta” nr 22, Warszawa 1997, s. 63; О. В. Іванусів, Церква в руїні, St. Catherines 1987, c. 250.

6 Шематизм греко-католицького духовенства ..., c. 170, 173. 
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artysta nazwiskiem Hrycyniak wykonał we wnętrzu świątyni interesujące polichro-
mie7.

Do 1931 r. parafia greckokatolicka w Oleszycach obejmowała także wioski 
Borchów i Futory. W tej pierwszej miejscowości znajdowała się drewniana cer-
kiew filialna pw. Niepokalanego Poczęcia Matki Boskiej, zbudowana w 1781 
roku, a przebudowana na przełomie XIX i XX wieku. Mimo formalnego od-
dzielenia Borchowa wraz z Futorami od oleszyckiej parochii, w dalszym ciągu 
opieka duszpasterska nad tą placówką była obowiązkiem ks. Makara, tym razem 
w roli dojeżdżającego z Oleszyc samodzielnego wikariusza8. 

Do czasów odłączenia Borchowa z Futorami, liczba wiernych oleszyckiej 
parochii przekraczała 2600 osób, natomiast w latach 30. oscylowała ona w gra-
nicach 1600 wiernych. Na tle innych placówek eparchii przemyskiej oleszycka 
parafia była parochią średniej wielkości. Dokładną liczbę grekokatolików podle-
gających parafii w Oleszycach w latach międzywojennych przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Liczba wiernych parafii greckokatolickiej w Oleszycach w latach  
1918 – 1938

Rok Oleszyce Stare Oleszyce Borchów Futory Razem
1918 779 753 345 745 2622
1926 808 756 350 755 2669
1928 818 761 350 741 2670
1930 818 761 350 741 2670
1932 828 767 - - 1595
1934 797 770 - - 1567
1936 840 773 - - 1613
1937 841 779 - - 1620
1938 850 775 - - 1625

Źródło: Szematyzmy greckokatolickiej diecezji przemyskiej z lat 1918–1938.
7 APP, ABGK, sygn. 5145, protokół wizytacji cerkwi w Starych Oleszycach z 1 X 1918 r.,  

k. 187–193; ibidem, mikrofilm P-PL 792, inwentarz cerkwi w Starych Oleszycach z 1929 r.; Po 
wysiedleniu ostatniego administratora parafii w Oleszycach w 1945 r. cerkiew w Starych Oleszy-
cach została opuszczona. W latach 50. pełniła krótko funkcję magazynu nawozów sztucznych, 
później składowano w niej materiały budowlane. Obecnie jest opuszczona i zdewastowana, a cen-
ne polichromie niszczą się w szybkim tempie: M. Kaniewska, op. cit., s. 191; E. Pękala, op. cit.,  
s. 189–190; A. Saładiak, op. cit., s. 289; M. Skowroński, op. cit., s. 22; О. В. Іванусів, op. cit.,  
s. 250; А. Щупак, Церква Покрови Божої Матері в Старих Олешицях: Історія і мистецтвo, 
„Студентські історичні зошити”, nr 2,  Івано-Франківськ 2011, c. 55–61. 

8 APP, ABGK, sygn. 5145, protokół wizytacji cerkwi w Borchowie z 1 X 1918 r., k. 194–200; 
Шематизм греко – католицького духовенства злучених епархій перемиської, самбірської  
і сяніцької на рік Божий 1932, Перемишль 1932, c. 61. Dziś świątynia ta pełni funkcję kościoła 
rzymskokatolickiego, a nowi właściciele dokonali przebudowy jej wnętrza, zasłaniając polichro-
mię boazerią: Kresowe dziedzictwo. Architektura drewniana ziemi lubaczowskiej, Lubaczów 2006, 
s. 58–61;  E. Pękala, op. cit., s. 187–188; A. Saładiak, op. cit., s. 290; M. Skowroński, op. cit., s. 22; 
J. Styrna, A. Mamoń, op. cit., s. 34–35.
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W ciągu okresu międzywojennego przy wszystkich świątyniach parochii 
działały Bractwa Trzeźwości, a ponadto przy cerkwi parafialnej św. Onufre-
go funkcjonowało Bractwo św. Mikołaja, liczące w 1928 r. 120 członków.  
W tym samym roku erygowano także w parafii Apostolstwo Modlitwy, sku-
piające w momencie swojego powstania 130 członków. W listopadzie 1936 
roku oleszycka parafia gościła duchownych greckokatolickich z całego deka-
natu lubaczowskiego, którzy zgromadzili się tam z okazji jesiennego soborczy-
ka. Księża wysłuchali spowiedzi wiernych, odprawili nabożeństwa w intencji 
zmarłych kapłanów dekanatu oraz oleszyckiego parocha – ks. Antina Makara, 
a następnie zebrali się w kancelarii parafialnej, aby rozważyć aktualne zagad-
nienia i problemy, ważne w pracy duszpasterskiej. Dyskusja toczyła się wokół 
wrogiego nastawienia niektórych państw – zwłaszcza ZSRR – wobec religii. 
Uchwalono także, aby przed Bożym Narodzeniem odprawić rekolekcje w kilku 
parafiach dekanatu9.

Parochia w Oleszycach obejmowała tereny zamieszkałe licznie przez lud-
ność obrządku łacińskiego, skupioną wokół oleszyckiej parafii rzymskokato-
lickiej. W porównaniu z parafią greckokatolicką, łacińska placówka obejmo-
wała o wiele większy obszar. Oprócz samego miasteczka w jej skład wchodziły 
także wioski: Stare Oleszyce z przysiółkami Zabiała i Uszkowce, Borchów, 
Futory, Miłków, Stare Sioło z przysiółkami Zalesie i Lipina, Sucha Wola i Ha-
mernia. Miejscowości te, zdominowane przez ludność ukraińską, znajdowały 
się w obrębie aż sześciu parafii greckokatolickich: Oleszyce, Wola Oleszycka, 
Borchów, Miłków, Stare Sioło i Sucha Wola. W 1936 r. teren oleszyckiej parafii 
rzymskokatolickiej był zamieszkiwany przez 3170 łacinników i 7939 grekoka-
tolików. W samych Oleszycach w tym okresie żyło 786 rzymskich katolików  
i 840 grekokatolików10.

Złożony pod względem narodowościowym skład ludności miasteczka wiązał 
się zarówno z pokojową koegzystencją, jak i rywalizacją na polu politycznym, 
gospodarczym, społecznym i religijnym między członkami poszczególnych spo-
łeczności. Kwestie te dodatkowo komplikował fakt, że sporą część mieszkań-
ców Oleszyc stanowili członkowie rodzin mieszanych, skupiających zarówno 
Polaków, jak Ukraińców. Małżeństwa mieszane w obu oleszyckich parafiach 
stanowiły znaczny odsetek błogosławionych par. Na ogół relacje w takich rodzi-
nach układały się pokojowo i szanowano odmienne tradycje narodowe i religijne 
współdomowników. Przestrzegano też zasady, że synowie dziedziczą obrządek 

9 APP, ABGK, sygn. 5347, sprawozdanie z wizytacji dekanatu lubaczowskiego z 31 XII 1928 r., 
k. 38; ibidem, sygn. 5370, protokół soborczyka duchowieństwa dekanatu lubaczowskiego z 5 XI 
1936 r., k. 894–895; Шематизм греко-католицького духовенства..., c. 173. 

10 Schematismus archidioecesis leopoliensis ritus latini MCMXXVI, Leopoli 1926, s. 113; 
Schematismus archidioecesis leopoliensis ritus latini MCMXXXVI, Leopoli 1936, s. 127–128; 
Шематизм греко-католицького духовенства злучених епархій перемиської, самбірської  
і сяніцької на рік Божий 1936, Перемишль 1936, c. 68–69. 
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po ojcu, natomiast córki – po matce, choć zdarzały się w tym względzie pewne 
wyjątki11. 

Przykładem okazywania szacunku dla tradycji swoich współmieszkańców był 
również udział duchownych i wiernych rzymskokatolickich w obrzędzie poświę-
cenia wody w dniu Święta Jordanu, czyli 19 stycznia. Zwyczaj ten był szeroko 
rozpowszechniony na terenie eparchii przemyskiej, zarówno w czasach austriac-
kich, jak i okresie międzywojennym12.

W kontekście rywalizacji między łacinnikami i grekokatolikami o wpływy  
w Oleszycach, warto zwrócić uwagę na świątynie, które służyły obu wspólnotom. 
Bez wątpienia architektura i sztuka sakralna na pograniczu polsko–ukraińskim stała 
się ważnym narzędziem oddziaływania na wiernych. Miała ona budzić w nich du-
cha nie tylko religijnego, ale także narodowego. Potwierdza to przypadek Oleszyc 
– wszystkie tamtejsze świątynie są typowymi przykładami budownictwa swojej 
epoki, które na przełomie XIX i XX wieku było swoistym narzędziem identyfikacji 
religijnej i narodowościowej oraz polem rywalizacji między Polakami i Ukraiń-
cami. Odbudowany w latach 1903–1906 kościół w Oleszycach wzniesiono w sty-
lu neogotyckim z elementami neoromańskimi. Konsekrowany przez arcybiskupa 
lwowskiego Józefa Bilczewskiego, ołtarz główny w oleszyckim kościele przyozdo-
biono Białym Orłem oraz Pogonią13. Co oczywiste, elementy te miały jednoznacz-
nie nasuwać na myśl wiernym skojarzenia z kulturą polską i cywilizacją łacińską.

O wiele bardziej rozbudowany program ikonograficzny wyróżniał wnętrze 
cerkwi filialnej w Starych Oleszycach. Polichromia wykonana w latach 1929–
1930 przez ukraińskiego artystę nazwiskiem Hrycyniak trafnie oddawała rolę 
Kościoła Wschodniego w życiu narodu ukraińskiego. Wśród malowideł zdobią-
cych najważniejszą część świątyni – prezbiterium, znalazły się przedstawienia 
św. Włodzimierza i Olgi, chrzcicieli i patronów Ukrainy oraz św. Jozafata Kun-
cewicza, najważniejszego męczennika Kościoła greckokatolickiego, szczególnie 
czczonego w dwudziestoleciu międzywojennym w eparchii przemyskiej. Z kolei 
w nawie namalowano herb Rusi Halickiej – złotego lwa w błękitnym polu wspi-
nającego się na skałę, a także złoty tryzub na niebieskiej tarczy, herb Ukrainy. 
Polichromie te uzupełniały przedstawienia typowe dla sztuki cerkiewnej, jak 
wizerunki św. Cyryla i Metodego, Przemienienia Pańskiego, czy też malowidło 
patronki świątyni – Matki Boskiej Opiekunki. Całości dopełniały proste w formie 
przedstawienia, silnie podkreślające znaczenie wiary i bożej opieki w życiu czło-
wieka. Na sklepieniach znalazły się wizerunki Chrystusa otoczonego przez cho-

11 Por. księgi metrykalne parochii greckokatolickiej oraz księgi i akta parafii łacińskiej w Ole-
szycach, przechowywane w tamtejszym Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej (dalej: APRO).

12 A. Krochmal, Konflikt czy współpraca? Relacje między duchowieństwem łacińskim i grecko-
katolickim w diecezji przemyskiej w latach 1918–1939, Lublin 2001, s. 129; H. Кoзій, op. cit., c. 24.

13 A. Bogaczyk, Oleszyce. W gminie i okolicy, Oleszyce 2000, s. 20–24; Spis duchowieństwa  
i parafii archidiecezji w Lubaczowie 1981, Lubaczów 1981, s. 31; E. Pękala, op. cit., s. 185–185; 
J. Styrna, A. Mamoń, op. cit., s. 166–167.
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rych i nieszczęśliwych, kapłana greckokatolickiego udającego się do umierają-
cego, topielca ratowanego przez Matkę Boską oraz – umieszczone na tle pejzażu 
Starych Oleszyc – sceny pożaru wsi czy też chłopa orzącego pole w czasie burzy. 
Bez wątpienia miały one bardzo sugestywnie oddziaływać na prosty, wiejski lud, 
który modlił się w tej świątyni. Warto także zwrócić uwagę, że wszystkie poli-
chromie, jakkolwiek zdobiące świątynię obrządku wschodniego, pod względem 
stylu wykonania nie nasuwają na myśl jednoznacznie sztuki bizantyjskiej, a na-
wet typowe dla wnętrz cerkiewnych przedstawienia Opieki Matki Boskiej czy też 
św. Cyryla i Metodego są silnie zlatynizowane. Niektóre fragmenty dekoracji, jak 
chociażby malowidło Przemienienia Pańskiego, które jest kopią znanego obrazu 
Rafaela Santiego, wprost odwołują się do łacińskiego kręgu kulturowego. Nie-
wątpliwie jest to świetny przykład przenikania się wpływów kultury łacińskiej, 
bizantyjskiej oraz ludowej sztuki ukraińskiej na terenie eparchii przemyskiej14.

Parafialna cerkiew św. Onufrego w Oleszycach pozbawiona była tak rozbu-
dowanej polichromii, choć i tam wnętrze nie było pozbawione akcentów naro-
dowych. Ściany tej świątyni pomalowano na żółto, natomiast sklepienie – na 
niebiesko, czyli w ukraińskie barwy narodowe. Kolorystyka ta wywodzi się  
z symboliki bizantyjskiej i ma o wiele głębsze znaczenie – żółty jest kolorem 
oznaczającym ziemię, a błękit niebo, co symbolizuje, że cerkiew jest miejscem, 
gdzie niebo styka się z ziemią15. Jednak dla oleszyckich wiernych kolory te  
w oczywisty sposób mogły nasuwać na myśl ukraińską symbolikę narodową. 

Również zewnętrzna architektura obu świątyń parochii w Oleszycach jed-
noznacznie pozwalała na identyfikację tych budowli z obrządkiem wschod-
nim. Wzniesiono je bowiem w charakterystycznym dla galicyjskich cerkwi 
przełomu XIX i XX wieku stylu neobizantyńskim, wzbogaconym o elementy 
eklektyzmu. Kierunek ten można śmiało określić mianem ukraińskiego stylu 
narodowego, podkreślającego emancypację i wzrost znaczenia galicyjskich 
Ukraińców na polu narodowym i religijnym16. Widoczne z daleka wysokie 
kopuły świątyń w Oleszycach i Starych Oleszycach o wiele lepiej świadczyły 
o prestiżu lokalnej społeczności ukraińskiej niż skromne, drewniane cerkwie 
znajdujące się w okolicznych wsiach. 

Mimo dobrego uposażenia parochii i okazałych świątyń służącym wiernym, 
przez cały okres międzywojenny narastała atmosfera niepokoju, a z czasem otwar-
tego sporu, między oleszyckimi parafianami a ich proboszczem – ks. Antinem Ma-
karem. Konflikt ten ukazuje wiele problemów nurtujących greckokatolicką diecezję 

14 Na temat cerkwi w Starych Oleszycach i zdobiących ją polichromii patrz szerzej: A. Szczupak, 
Murowana cerkiew pw. Opieki Matki Boskiej w Starych Oleszycach, „Rocznik Lubaczowski”, 
2011, t. XV–XVI, s. 61–88. 

15 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 2001, passim.
16 O akcji wznoszenia murowanych cerkwi w Galicji na przełomie XIX i XX wieku patrz sze-

rzej: P. Krasny, Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596–1914, Kraków 
2003, s. 249–282.
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przemyską w latach międzywojennych, związanych zarówno z życiem religijnym  
i społecznym w parochiach, jak i z relacjami z Kościołem rzymskokatolickim.

Ks. Antin Makar pełnił posługę oleszyckiego proboszcza obrządku wschodniego 
przez cały okres międzywojenny. Urodził się on w 1869 r. w rodzinie mieszczańskiej 
w Przemyślu. Jego żoną była Antonina Olha, córka ks. Josyfa Bandyry, z którą do-
czekał się trójki dzieci. Zaraz po przyjęciu święceń kapłańskich w 1894 r. z rąk bisku-
pa Julijana Pełesza, ks. Makar przybył po raz pierwszy do parafii greckokatolickiej  
w Oleszycach i objął tam posadę wikariusza, którą pełnił przez następne cztery lata. 
W 1898 r. mianowano go proboszczem sąsiedniej parochii w Woli Oleszyckiej. Jed-
nak już w 1901 r. ks. Makar opuścił tę placówkę i rozpoczął posługę duszpasterską 
jako proboszcz w Ujkowicach koło Przemyśla. Funkcję tę pełnił do 1912 r. Wówczas 
ks. Makar wrócił do Oleszyc i od 1 marca 1912 r. objął jako proboszcz tamtejszą 
parafię greckokatolicką. W tym samym roku otrzymał także odznaki kanonickie.  
W 1914 r. został internowany przez władze austriackie i osadzony w Wieland-Stahl 
w Austrii, skąd zwolniono go w 1915 r. Wrócił wówczas do Oleszyc i pełnił posługę 
parocha aż do 1939 r. W okresie międzywojennym ks. Makar był zaangażowany  
w działalność miejscowej czytelni „Proswity”, od 1931 do 1937, będąc jej przewod-
niczącym, działał także w ukraińskim ruchu spółdzielczym17.

Apogeum konfliktu parafian i ks. Makara przypadło na rok 1938. Wówczas 
oleszyccy wierni zdecydowali się wnieść do biskupa przemyskiego Josafata Ko-
cyłowśkiego kolejne już skargi na swojego proboszcza, obwiniając go o działania 
na szkodę Kościoła greckokatolickiego i narodu ukraińskiego, a w pierwszej ko-
lejności przyczynianie się do konwersji wiernych na obrządek rzymskokatolicki. 
Zarzuty wysuwane wobec ks. Makara skupiały się zwłaszcza na zaniedbywaniu 
obowiązków duszpasterskich, w tym na niedbałym prowadzeniu lekcji religii. 
Obiekcje te zapewne nie były bezpodstawne, skoro w 1928 r. dziekan lubaczowski 
ks. Omelian Kotys podczas wizytacji zanotował, że, co prawda, ks. Makar udziela 
lekcji religii w prawidłowy sposób, ale postępy nauki wśród dzieci są ledwie dosta-
teczne18. Główną przyczyną tego stanu rzeczy był starszy wiek oleszyckiego paro-
cha i rozległość powierzonej mu placówki, obejmującej trzy cerkwie i trzy szkoły. 
Dlatego już 1918 r. dziekan ks. Antin Szwedzićkyj, przewidując niejako przyszły 
bieg wydarzeń, twierdził, że do Oleszyc należy koniecznie przysłać wikariusza, 
ponieważ sam paroch nie da rady, a łacińskich kapłanów jest dwóch19.

17 APP, ABGK, sygn. 3854, pismo Greckokatolickiego Ordynariatu Biskupiego w Przemyślu 
do księży Michała Kokurewicza, Antina Makara, Konstantyna Mikołajewicza, Piotra Łuczeczko  
i Teodora Picha z 7 IX 1914 r., k. 632; APP, ABGK – suplement, sygn. 179, wykaz kapłanów 
eparchii przemyskiej, k. 63; APRO, Liber Natorum cerkwi filialnej w Starych Oleszycach, k. 133; 
D. Blazejowskyj, Historical šematism of the Eparchy of Peremyšl including the Apostolic Admini-
stration of Lemkivščyna, Lviv 1995, s. 354, 758; В. Бородач, Стежками рідної землі, Брентфорд 
1970, c. 23; H. Кoзій, op. cit., s. 188.

18 APP, ABGK, sygn. 5347, sprawozdanie z wizytacji szkół dekanatu lubaczowskiego z 31 XII 
1928 r., k. 37.

19 APP, ABGK, sygn. 5145, protokół wizytacji cerkwi parafialnej w Oleszycach z 1 X 1918 r., k. 185.
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Główna część oskarżenia wniesionego przez parafian dotyczyła kwestii fi-
nansowych. Oleszyckiego parocha obwiniano o skrajny materializm, przejawia-
jący się m.in. w sprzedaży części gruntów parafii, machinacjach przy majątku 
cerkiewnym, a przede wszystkim – pobieraniu zbyt wysokich opłat za posługi 
duszpasterskie, co w połączeniu z aroganckim i butnym postępowaniem wobec 
wiernych prowadziło do zgorszenia wśród parafian20. Sytuację dodatkowo kom-
plikowały problemy w domu rodzinnym ks. Makara, obwinianego za odejścia 
licznych wiernych z Kościoła greckokatolickiego: Rozumie samo przez się, że 
przykład plebanii wzbudził niechęć do mieszkańców plebanii u prostych para-
fian, a w konsekwencji tego masowe odwrócenie się od cerkwi i przejście na inny 
obrządek oraz do różnych sekt, których członkami zostali niegdyś najbardziej 
wierzący parafianie – twierdzili ukraińscy mieszkańcy Oleszyc21.

Oleszyccy parafianie byli tym bardziej zaniepokojeni poważną sytuacją  
w parochii, że miejscowi księża obrządku łacińskiego prowadzili bardzo ak-
tywną działalność na każdym polu, nie tylko wzorowo wywiązując się ze swo-
ich obowiązków duszpasterskich, ale także organizując szereg instytucji spo-
łecznych. Dla zubożałego społeczeństwa bardzo ważny był fakt, że duchowni 
z Oleszyc nie pobierali opłat za posługi duszpasterskie i wspierali materialnie 
najuboższych parafian, co dodatkowo przyciągało grekokatolików do Kościo-
ła łacińskiego. Ponadto oleszycka plebania była punktem skupiającym przed-
stawicieli miejscowej władzy, dążącej do umocnienia polskości w okolicach 
Lubaczowa. Nic więc dziwnego, że w oczach grekokatolików cała sytuacja 
groziła w dłuższej perspektywie całkowitą polonizacją społeczności ukraiń-
skiej w Oleszycach. Choć parafianie pisali ze sporą przesadą, że w roku 1936 
była jeszcze znaczna przewaga naszych dusz, a już w roku 1938 obserwujemy 
przewagę łacinników o kilkaset dusz22, faktycznie w okresie tym możemy za-
obserwować znaczny wzrost liczby rzymskich katolików w oleszyckiej para-
fii obrządku łacińskiego. Według oficjalnych danych proweniencji kościelnej,  
w latach 1935–1939 liczba wiernych tej placówki wzrosła o 132 osoby23. Nie-
wątpliwie wśród nich znaleźli się również dawni grekokatolicy z Oleszyc, któ-
rzy przeszli na obrządek łaciński. Z punktu widzenia oleszyckich grekokato-
lików cała działalność kościelna i społeczna kapłanów obrządku łacińskiego 

20 APP, ABGK, sygn. 4192, list parafian greckokatolickich z Oleszyc do biskupa przemyskiego 
Jozafata Kocyłowśkiego z 14 X 1938 r., k. 354–356; ibidem, sygn. 4193, list parafian greckokato-
lickich z Oleszyc do biskupa przemyskiego Jozafata Kocyłowśkiego z 18 XI 1938 r., k. 266–271.

21 APP, ABGK, sygn. 4193,list parafian greckokatolickich z Oleszyc do biskupa przemyskiego 
Jozafata Kocyłowśkiego z 18 XI 1938 r., k. 269.

22 APP, ABGK, sygn. 4193, list parafian greckokatolickich z Oleszyc do biskupa przemyskiego 
Jozafata Kocyłowśkiego z 18 XI 1938 r., k. 266.

23 Por. Schematismus archidioecesis leopoliensis ritus latini MCMXXXV, Leopoli 1935, s. 56; 
Schematismus archidioecesis leopoliensis ritus latini MCMXXXVI, Leopoli 1936, s. 127–128; 
Schematismus archidioecesis leopoliensis ritus latini MCMXXXVII, Leopoli 1937, s. 76; Schema-
tismus archidioecesis leopoliensis ritus latini MCMXXXVIII, Leopoli 1938, s. 76; Schematismus 
archidioecesis leopoliensis ritus latini MCMXXXIX, Leopoli 1939, s. 76.
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była próbą polonizacji i latynizacji społeczności ukraińskiej, nazywanej eufe-
mistycznie nawróceniem dusz na „wiarę ojców”, tym groźniejszej, że dokony-
wanej przy poparciu władz państwowych24.

Sytuację w parochii na pewien czas uratował ks. Dmytro Dorosz, któ-
ry przybył do miasteczka w charakterze wikariusza wkrótce po przyjęciu 
święceniach kapłańskich w marcu 1938 r.25. Jak pisali ukraińscy mieszkań-
cy Oleszyc: swoim taktownym postępowaniem rozbudził uczucia religijne  
u wszystkich parafian i zjednał sobie ich całkowicie. Zebrał odpadłą od cerkwi 
młodzież, a spełniając sumiennie obowiązki katechety stał się dla nich prawdzi-
wym duchowym ojcem, jak również dzięki spełnianiu swoich obowiązków dusz-
pasterza zjednał sobie ogólną miłość i szacunek między parafianami26. W tym 
czasie w parochii odbyły się również dziesięciodniowe misje, zorganizowane 
z okazji jubileuszu 950-lecia chrztu Rusi–Ukrainy. Do Oleszyc przybył biskup 
Hryhorij Łakota, a uroczystości przyciągnęły do cerkwi tłumy wiernych. Oży-
wienie w parafii trwało do momentu wyjazdu ks. Dorosza we wrześniu 1938 r. 
O przyczynienie się do przeniesienia tego duchownego oskarżano ks. Makara, 
rzekomo kierującego się materialistycznymi pobudkami, co jeszcze bardziej 
zaogniło sytuację w Oleszycach. Jeśli wierzyć autorom skargi, parafianie ze 
wszystkich cerkwi podległych ks. Makarowi przestali uczęszczać na niedzielne 
i świąteczne nabożeństwa, dzieci zbojkotowały szkolną katechezę, a obraźliwe 
wykrzykniki na osobę ks. Makara były codziennym zjawiskiem27.

Chcąc mieć szerszy ogląd problemu, biskup Hryhorij Łakota nakazał dzie-
kanowi lubaczowskiemu – ks. Anatolowi Kozakowi, zweryfikować sytuację na 
miejscu i złożyć odpowiednie sprawozdanie władzom duchowym diecezji. Ks. 
Kozak przesłuchał zarówno samego ks. Makara, jak i wielu parafian, notabene ła-
miąc przy okazji prawo kanoniczne. Oleszycki proboszcz wytłumaczył się z wie-
lu zarzutów o nadużycia finansowe przekonując, że większość ofiar i dochodów 
parochii przeznaczył na zakup nowych sprzętów cerkiewnych, naprawę dawnego 
wyposażenia i budynków gospodarczych probostwa oraz wykonanie kosztow-
nej polichromii w cerkwi w Starych Oleszycach. Do pozostałych wątpliwości, 
zwłaszcza kwestii konwersji swoich wiernych na obrządek łaciński, ks. Makar 
nie odniósł się. Z kolei oleszyccy parafianie podtrzymali wcześniejsze pretensje 
i wysunęli pod adresem swojego proboszcza szereg nowych zarzutów, dotyczą-
cych jego rzekomych machinacji funduszami parochii. Część z nich wyjaśnili 
prowizorowie obu cerkwi parafii. Całe śledztwo skupiło się zatem na kwestiach 

24 APP, ABGK, sygn. 4193, list parafian greckokatolickich z Oleszyc do biskupa przemyskiego 
Jozafata Kocyłowśkiego z 18 XI 1938 r., k. 267.

25 „Перемиські Епархіяльні Відомости”, 1938, ч. 4, c. 50.
26 APP, ABGK, sygn. 4193, list parafian greckokatolickich z Oleszyc do biskupa przemyskiego 

Jozafata Kocyłowśkiego z 18 XI 1938 r., k. 269.
27 APP, ABGK, sygn. 4193, list parafian greckokatolickich z Oleszyc do biskupa przemyskiego 

Jozafata Kocyłowśkiego z 18 XI 1938 r., k. 270.



177NA RUBIEŻACH POLSKO-UKRAIŃSKICH.PARAFIA GRECKOKATOLICKA W OLESZYCACH

finansowych, a problemy absencji wiernych na nabożeństwach i „walki o dusze” 
z Kościołem rzymskokatolickim pozostały nieporuszone28. 

Mimo interwencji dziekana, nastroje w parafii nie poprawiły się i wierni dalej 
nie mogli dojść do porozumienia z ks. Makarem. Wobec takiego stanu rzeczy ks. 
Kozak postulował wysłanie do Oleszyc stałego wikariusza, który chciałby gorli-
wie i sumiennie pracować w cerkwi, szkole, jak również i w życiu społecznym29. 
Władze duchowe eparchii przystały na tę propozycję i w marcu 1939 r. skie-
rowały do parochii neoprezbitera ks. Emiliana Kaminśkiego. Pełnił on posługę 
duszpasterską jako wikariusz do końca września 1939 r. Nie jest wykluczone, 
że ks. Kaminśkyj wyjechał z parafii na tereny znajdujące się pod okupacją nie-
miecką, chcąc ustrzec się przed represjami Sowietów, zajmujących teren powiatu 
lubaczowskiego30. 

Końcem 1939 r. również ks. Antin Makar zdecydował się opuścić Oleszyce  
i wyjechać do Chyrzynki koło Przemyśla. Najpewniej doprowadziła do tego nie-
możność naprawienia swoich relacji z parafianami, zwłaszcza, że zabrakło już wi-
kariusza w osobie ks. Kaminśkiego, który mógł brać na siebie większość obowiąz-
ków duszpasterskich. W Chyrzynce ks. Makar pełnił funkcję administratora tam-
tejszej parafii greckokatolickiej do 1945 r. Wówczas został wysiedlony do Ukraiń-
skiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Dalsze jego losy pozostają nieznane31. 

Obowiązki ks. Makara w Oleszycach przejął ks. Julijan Hornyćkyj, dotych-
czasowy katecheta szkoły powszechnej i kapelan wojskowy z Lubaczowa, mia-
nowany administratorem parochii przez dziekana lubaczowskiego ks. Kozaka. 
Niewątpliwie ks. dziekan cały czas zachowywał w pamięci postulaty oleszyckich 
parafian, gdyż ks. Hornyćkyj nie tylko pracował efektywnie na polu duszpaster-
skim, ale też udzielał się bardzo aktywnie w życiu społecznym okupacyjnych 
Oleszyc32. Miejscowy duchowny obrządku łacińskiego nazywał go nawet filarem 
inteligencji i dyplomacji ukraińskiej33. 

28 APP, ABGK, sygn. 4193, pismo Greckokatolickiego Konsystorza Biskupiego w Przemyślu 
do urzędu dekanalnego lubaczowskiego z 26 XI 1938 r., k. 272; ibidem, protokoły przesłuchań ks. 
Antina Makara i parafian oleszyckich z 10 XII 1938 r., k. 273–285. Ks. Anatol Kozak złamał prawo 
kanoniczne, ponieważ przesłuchiwał świadków pod przysięgą bez upoważnienia władz duchowych 
eparchii: ibidem, pismo Greckokatolickiego Konsystorza Biskupiego w Przemyślu do urzędu deka-
nalnego lubaczowskiego z 24 XII 1938 r., k. 474.

29 APP, ABGK, sygn. 4193, pismo urzędu dekanalnego lubaczowskiego do Greckokatolickiego 
Konsystorza Biskupiego w Przemyślu z 18 XII 1938 r., k. 473. 

30 APRO, Liber Natorum cerkwi filialnej w Starych Oleszycach, k. 234–235; „Перемиські 
Епархіяльні Відомости”, 1939, nr 5, c. 55.

31 S. Nabywaniec, M. Lignowski, Stan greckokatolickiej diecezji przemyskiej w pozostałej  
w granicach Polski jej części według danych z 10 III 1946 roku, [w:] Kościół na drogach historii. 
Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Tadeuszowi Śliwie, Kraków – 
Lwów 1999, s. 258.

32 APRO, Liber Natorum cerkwi filialnej w Starych Oleszycach, k. 235; D. Blazejowskyj, op. 
cit., s. 659; H. Кoзій, op. cit., c. 180–181; Д. Мартинів, Рідний Любачів, „Вісник Любачівщини”, 
nr 20, Львів 2012, c. 49–50.

33 J. Mroczkowski, Wojna w Oleszycach, „Karta” nr 24, 1998, s. 119. 
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Czas posługi duszpasterskiej ks. Hornyćkiego przypadł na okres ciągłego wzra-
stania napięcia między Polakami a Ukraińcami zamieszkującymi powiat lubaczow-
ski. Jego kulminacja przypadła na lata 1944–1945. Krwawa czystka etniczna, do-
konana przez nacjonalistyczne podziemie ukraińskie na ludności polskiej skutko-
wała masową ucieczką Polaków, w tym łacinników z Oleszyc, na bezpieczniejsze 
tereny. Po powrocie ludności polskiej w okolice Lubaczowa konflikt trwał nadal, 
tym bardziej, że wkrótce rozpoczęła się operacja deportacyjna ludności ukraińskiej 
z pojałtańskiej Polski do USRR, której towarzyszyły krwawe akty przemocy wobec 
Ukraińców. Akcja ta przyniosła faktyczny koniec istnienia parafii greckokatolickiej 
w Oleszycach. W listopadzie 1945 r. ostatni jej administrator ks. Hryhorij Martyno-
wycz został wysiedlony razem z większością swoich wiernych. W czasie operacji 
„Wisła” w maju 1947 r. wysiedlono na ziemie zachodnie kolejne 75 osób, zwłasz-
cza członków rodzin mieszanych. W Oleszycach pozostali jedynie nieliczni spośród 
dawnych parafian ks. Makara, wtapiając się całkowicie w polskie środowisko34. 

Spór oleszyckich parafian i ks. Makara dobitnie pokazuje wiele problemów, 
które nurtowały greckokatolicką diecezję przemyską w okresie międzywojennym. 
Jednym z najważniejszych była kwestia zmiany obrządku na łaciński przez nie-
których wiernych. Jakkolwiek bez zgody władz duchowych konwersje te były 
nieważne, wielokrotnie stanowiły one źródło wielu kontrowersji i sporów między 
przedstawicielami społeczności polskiej i ukraińskiej, zamieszkujących Galicję 
Wschodnią. Przykład Oleszyc potwierdza, że ich przyczyną często mógł być oso-
bisty konflikt grekokatolików ze swoim duszpasterzem, zwłaszcza wtedy, gdy ten 
drugi zaniedbywał swoje obowiązki, odnosił się z lekceważeniem do swoich para-
fian i nie utrzymywał z nimi osobistej więzi. Główną przyczyną zmian obrządku 
były jednak względy materialnie. Jak pisał w 1938 r. jeden z duchownych eparchii 
przemyskiej: najczęściej zdarzają się przejścia w konsekwencji biedy naszych wier-
nych, „dla chleba”, czyli otrzymania jakiejś pracy, choćby była to i najczarniejsza 
robota, do czego jednak bardzo często wymagają zmiany obrządku35. Konwersje 
mogły mieć również miejsce wtedy, gdy kapłan greckokatolicki pobierał za posługi 
duszpasterskie zbyt wygórowane opłaty, jak to działo się w Oleszycach. 

Z problemem konwersji wiernych greckokatolickich na obrządek łaciński 
związana jest kwestia nacisku polskiej administracji oraz Kościoła rzymsko-
katolickiego, by przyspieszyć polonizację ludności Galicji Wschodniej. Dla 
ukraińskich mieszkańców Oleszyc kwestia współpracy w tym względzie władz 
państwowych oraz polskiego duchowieństwa nie ulegała żadnej wątpliwości. 

34 Akcja „Wisła”. Dokumenty, red. E. Misiło, Warszawa 1993, s. 413. Na temat sytuacji w Ole-
szycach w czasie II wojny światowej, działalności ukraińskiego podziemia i walk polsko-ukraiń-
skich w powiecie lubaczowskim patrz zwłaszcza: J. Mroczkowski, op. cit., s. 100–125; idem, Kronika 
parafii w Oleszycach, „Karta” nr 22, 1997, s. 42–71; G. Motyka, Tak było w Bieszczadach. Walki 
polsko-ukraińskie 1943-1948, Warszawa 1999, s. 169–171, 257–264, 334–345, 395–398, 437–439;  
H. Кoзій, op. cit., c. 31–47; Літопис Української Повстанської Армії, т. 40, Торонто–Львів 2004, 
passim; Партизанськими дорогами з командиром “Залізняком”, Дрогобич 1997.

35 На актуальну тему, „Перемиські Епархіяльні Відомости”, 1938, ч. 7–8, c. 99.
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Stąd też żywili oni tym większe obawy przed całkowitą polonizacją miasteczka  
w dłuższej perspektywie. Zjawisko to można było zauważyć w wielu miejsco-
wościach w Galicji Wschodniej. Jak pisał jeden z duchownych greckokatolic-
kich archieparchii lwowskiej ks. Iwan Nahurśkyj: O naporze na naszą Cerkiew 
„wojującego polskiego katolicyzmu” po prostu milczy się, czy to ze wstydu, że 
katolicyzm napiera na katolicyzm, czy z poczucia bezsilności, bo za „wojującym 
polskim katolicyzmem” stał do tej pory cały aparat administracyjny [...]. A straty, 
jakie ponosi nasza Cerkiew na skutek naporu „wojującego polskiego katolicy-
zmu” są faktycznie bardzo duże, powiększają się z dnia na dzień i są proporcjo-
nalnie może większe, niż od innych wrogich elementów36.

Z drugiej strony, stosunki panujące w Oleszycach w okresie międzywojen-
nym dobitnie ukazują, jak ważną rolę w małych, lokalnych społecznościach 
eparchii przemyskiej mieli do odegrania duchowni łacińscy i greckokatoliccy. 
Wobec swoistej rywalizacji polsko–ukraińskiej w Galicji Wschodniej, widocznej 
nie tylko w sferze politycznej, wierni wymagali od swoich duszpasterzy pełne-
go zaangażowania się w rozwój życia narodowego, społecznego, kulturalnego 
i gospodarczego swojej wspólnoty. Wówczas duchowni stawali się niekwestio-
nowanymi autorytetami lokalnych społeczności i liderami na polu umacniania 
tożsamości narodowej Polaków i Ukraińców. Ich rola była szczególnie istotna na 
samym styku zwartych skupisk ludności polskiej i ukraińskiej, gdzie napięcia na 
tle narodowościowym mogły być najsilniejsze. 

Wreszcie, wyraźne przeciwstawianie przez wiernych postaw ks. Antina Ma-
kara oraz ks. Dmytra Dorosza dobitnie potwierdza zmianę, jaka dokonała się 
w formacji duchowieństwa greckokatolickiego w diecezji przemyskiej podczas 
posługi pasterskiej biskupa Jozafata Kocyłowśkiego. Niewątpliwie można uznać 
ks. Makara za reprezentanta dawnego wzorca kapłana, obarczonego liczną rodzi-
ną, co często mogło rzutować na wykonywanie przez niego obowiązków dusz-
pasterskich. Problemy rodzinne ks. Makara były ponadto powodem zgorszenia 
dla jego parafian, co dodatkowo odpychało ich od cerkwi. Z kolei ks. Dorosz, 
wyświęcony jako celibatariusz w 1938 r. był przedstawicielem nowego pokolenia 
duchownych, wolnych od trosk rodzinnych, i dobrze przygotowanych do posłu-
gi kapłańskiej, dzięki gruntownemu wykształceniu w przemyskim seminarium 
duchownym. Uformowanie takich księży jak ks. Dorosz – gotowych do ofiarnej 
pracy i poświęcenia dla wiernych, było głównym celem reform duszpasterstwa 
wprowadzanych przez biskupa Kocyłowśkiego, na czele z najważniejszą, czyli 
wprowadzeniem obowiązkowego celibatu wyświęcanych kapłanów37. 

36 І. Нагурський, „Воюючий польський католицизм” і наше духовенство, „Нива” 1936,  
ч. 3, c. 102–103. 

37 A. Krawczuk, Charakterystyka etyki chrześcijańskiej biskupa Jozafata Kocyłowskiego  
w świetle jego nauczania pasterskiego, [w:] Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 3, Przemyśl 
1996, s. 266; І. Г., Двадцять літ на владичому престолі, [w:] Ювілейний Альманах українських 
католицьких богословів перемиської єпархії, Перемишль 1937, c. 85–87.
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Dzieje parafii greckokatolickiej w Oleszycach w okresie międzywojennym 
dobitnie ukazują, jak ważną rolę mieli do spełnienia liderzy niewielkich, polskich 
i ukraińskich społeczności w Galicji Wschodniej, zwłaszcza duchowni obrządku 
łacińskiego i greckokatolickiego. Oczekiwano od nich nie tylko gorliwej pracy 
duszpasterskiej, ale także pełnego zaangażowania w życie polityczne, gospodar-
cze i społeczne swojej wspólnoty. Przypadek oleszyckiej parochii potwierdza 
także, jak mogła wyglądać „walka o dusze” między Kościołem greckokatolickim 
i łacińskim w okresie międzywojennym, widziana z perspektywy mieszkańców 
małego, mieszanego pod względem etnicznym miasteczka. Jak można zaobser-
wować na przykładzie Oleszyc, rywalizacja ta skutkowała zaostrzeniem relacji 
polsko-ukraińskich w latach międzywojennych i poczuciem zagrożenia ze strony 
członków sąsiedniej społeczności, co pozostało nie bez wpływu na tragiczne wy-
darzenia w Galicji Wschodniej w latach II wojny światowej.

*   *   *
Aneks

List parafian greckokatolickich z Oleszyc 
do biskupa przemyskiego Jozafata Kocyłowśkiego z 17 listopada 1938 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Wasza Ekscelencjo, Najdostojniejszy Władyko!

Jeszcze do 1935 r. ludność obrządku greckokatolickiego naszego miasteczka 
Oleszyc miała przewagę nad ludnością obrządku rzymskokatolickiego. Począw-
szy już od roku 1936 liczba naszych parafian zaczyna zmniejszać się, a w ślad 
za tym liczba rzymskich katolików zwiększa się nie tylko kosztem naturalnego 
przyrostu ludności, ale także kosztem naszych parafian, którzy z różnych przy-
czyn zasilają przeciwny obóz.

Przyczyny tego niepożądanego zjawiska są takie: miejscowość tutejsza jest 
wysunięta jak najdalej na północny zachód i niemal dotyka terytorialnie spolo-
nizowanego powiatu jarosławskiego i biłgorajskiego, jest również przeznaczona 
przez kompetentne czynniki do latynizacji, która to fala w myśl tychże czyn-
ników powinna nieprzerwanie iść w kierunku na wschód. Dla ułatwienia tego 
zadania miejscowym czynnikom powiatowe i wyższe władze działają odpowied-
nio w tym kierunku i na kierowniczych stanowiskach w Oleszycach umieszczają 
dobranych specjalnie w tym celu osobników. Z żalem trzeba skonstatować praw-
dziwe skutki tej akcji, która, według statystycznych danych, przedstawia się dla 
nas straszliwie. W roku 1936 była jeszcze znaczna przewaga naszych dusz, a już 
w roku 1938 obserwujemy przewagę łacinników o kilkaset dusz. W takim oto 
zastraszającym tempie w ciągu 10–15 lat powinniśmy zniknąć całkowicie albo 
pozostać w minimalnej liczbie, bo żadnej kontrakcji z naszej strony nie ma, a co 
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więcej, osoby, które powinny temu przeciwdziałać swoją lojalnością, ułatwiają 
pracę przeciwnemu obozowi obojętnością i niewłaściwym postępowaniem. 

Na wiosnę 1939 r. na terenie tutejszej parafii jest zaprojektowana budowa fa-
bryki kosztem 3 milionów złotych z funduszy państwowych, w której ma znaleźć 
pracę 600 robotników. Fakt ten jest dla nas niebezpieczny z tej przyczyny, że 
nasza zubożała ludność będzie starała się znaleźć pracę w tej fabryce w jedyny 
możliwy sposób, przez zmianę obrządku. Znowu wynika konieczna potrzeba sil-
nego przeciwdziałania, jakiego u nas w ten czas nie ma.

Tutejszą miejscowość zamieszkują narodowości trzech wyznań: greckoka-
tolickiego, rzymskokatolickiego i mojżeszowego. Jak są skonsolidowani człon-
kowie każdego wyznania i jakie jest ich przywiązanie do swojej wiary, zależy 
przede wszystkim od ich duchowych przywódców. 

Jeśli chodzi o Żydów, to nie ma dwóch zdań, między nimi jest silna konsoli-
dacja i fanatyczne przywiązanie do swojego obrządku. Dowodem tego jest dzień 
szabatu, kiedy to każdy z nich spieszy do domu modlitwy i nie widać ani jednego 
wystającego po ulicach czy rynku, jak to niestety u nas bywa. Kościół łaciński 
jest również godnie reprezentowany. Dwóch młodych, energicznych księży szo-
winistów, wokół których skupia się wszelkie życie, którzy występują z inicjatywą 
wszystkiego, interesują się każdym elementem życia swoich parafian, nie żałują 
trudu, aby zajść do chaty swojego parafianina, przynieść mu słowa porady i po-
ciechy w nieszczęściu, a nawet z własnych funduszy wspierają swoich ubogich. 
Nie było jeszcze przypadku narzekania na nich, że wzięli od kogoś zbyt dużo za 
potrzeby religijne, natomiast było dużo przypadków, gdzie ich parafianie, będąc  
w nieszczęściu, otrzymywali z ich rąk materialną i moralną pomoc. Ich proboszcz, 
ks. Wieczorek38, choć dopiero od roku przebywa tu na parafii, swoją ofiarną pracą 
bardzo przyczynił się do zwiększenia prestiżu polskiej plebanii. Jego staraniem 
kupiono do kościoła organy kosztem około 10 000 złotych. Parafianie chętnie 
wspierają go w tych inwestycjach, widząc, jak ich proboszcz również przyczynia 
się do tego kosztem swoich własnych dochodów. Jego staraniem codziennie rano 
i wieczorem odbywają się nabożeństwa w kościele, są urządzane różne obchody 
z procesją po ulicach miasta (jakich dawniej nie było), a w jakich masowy udział 
biorą nasi ludzie, którzy z przedstawionych poniżej przyczyn odwykli chodzić do 
cerkwi. Ich katecheta39całkowicie poświęca się pracy na coraz to innym odcin-
ku. Mimo tego, że ma większą ilość godzin religii rzymskokatolickiej w szkole, 
nigdy nie opuścił on nie tylko jednej godziny, ale nawet pięciu minut oddanych 
do jego dyspozycji, aby wpoić u dzieci wiarę w Boga i przywiązanie do swojego 

38 Ks. Józef Wieczorek, ur. 1899 r., wyświęcony w 1923 r., odznaczony Złotym Krzyżem Za-
sługi. W latach 1938–1939 administrator parafii rzymskokatolickiej w Oleszycach. Zamordowany 
przez Sowietów 26 VI 1941 r. w Pieniakach koło Brodów. 

39 Ks. Władysław Sarna jr., ur. 1907 r., wyświęcony w 1934 r., katecheta w Oleszycach  
w latach 1937–1939. Następnie katecheta w Kozowej. W 1943 r. zamordowany przez Niemców  
w Malechowie.
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obrządku. Nie żałuje trudu, by jechać dwa razy w tygodniu do wioski oddalonej 
o 5 km (Sucha Wola) na naukę religii do trójki dzieci, których liczba z czasem 
zwiększa się, ale niestety, również naszym kosztem. Oprócz opieki nad dziećmi 
w szkole, zebrał on młodzież, dziewczęta i starszych w różnych towarzystwach 
religijnych, założył organizację chrześcijańsko-robotniczą, w której 60% człon-
ków to nasi robotnicy, a oprócz tego cały czas poza pracą w kościele i szkole po-
święca na ofiarną organizację gospodarczą swojej społeczności. Staraniem tego 
znanego ks. Sarny40 powstało tu Kółko Rolnicze i mleczarnia, w których to insty-
tucjach bierze on [ks. katecheta] aktywny udział i swoją pracą daje innym przy-
kład. Ciekawie byłoby zastanowić się, dlaczego polscy księża muszą tak ofiarnie 
pracować i organizować. Przecież mając swoje państwo, a wskutek tego wszel-
kie przywileje, mogliby spocząć na laurach i ograniczyć się do pracy wyłącznie 
przynależnej ich stanowi. Odpowiedź jest bardzo prosta, ich zadanie jest bardzo 
ważne, a polega na nawróceniu dusz na „wiarę ojców”. Nic więc dziwnego, że 
polska plebania jest punktem zbornym całej powiatowej elity ze starostą na cze-
le, który przebywa tu niemal codziennie na wszelkich konferencjach, na których 
układa się plany poszerzenia stanu posiadania. Swoim przykładnym postępowa-
niem na szczytach potrafią oni imponować naszej biednej ludności, a bezpłatnym 
udzielaniem ślubów małżeństwom mieszanym i niepobieraniem żadnych opłat 
za ochrzczenie dzieci doprowadzają do przejść na rzymski katolicyzm. Od kil-
kudziesięciu lat proboszczem u nas jest ks. Makar, który swoim niewłaściwym 
postępowaniem w wielkiej mierze ułatwia pracę polskim księżom. Obecnie nasz 
ks. proboszcz liczy sobie ponad 70 lat życia41 i tym samym już nie jest w fizycz-
nej możliwości obsłużyć trzy cerkwie i prowadzić katechezę w trzech szkołach42. 
Wprawdzie w roli pomocnika ma ks. Czerwinczaka43, który jednakże jest słabe-
go zdrowia i nie jest w stanie przeciwdziałać przedstawionemu wyżej stanowi 
rzeczy. Bilans kilkudziesięcioletniej pracy ks. Makara jest na wskroś ujemny, 
zarówno z punktu widzenia jego pracy jako proboszcza, jak i katechety. Pracę na 
stanowisku katechety może scharakteryzować następujący przykład: Kozij Halja, 
uczennica III klasy szkoły powszechnej, córka Stefana i Mariji, starała się udo-
wodnić swojej matce, że „najstarszym bogiem jest Piłsudski”. To fakt autentycz-

40 Ks. Władysław Sarna, ur.  25 IV 1858 r., duchowny rzymskokatolickiej diecezji przemyskiej, 
wyświęcony na kapłana w 1883 r. Dziekan przemyskiej kapituły katedralnej, zasłużony duszpa-
sterz, pisarz, historyk i działacz społeczny, założyciel licznych kółek rolniczych i Kas Stefczyka. 
Zm. 9 I 1929 r. w Przemyślu.

41 W 1938 r. ks. Makar miał 69 lat.
42 Mowa o szkołach: 7-klasowej w Oleszycach, 1-klasowej w Futorach oraz najprawdopodob-

niej o 1-klasowej w Borchowie. 
43 Ks. Wasyl Czerwinczak, ur. 19 I 1906 r. w Potyliczu koło Rawy Ruskiej. Święcenia kapłań-

skie przyjął jako celibatariusz w 1935 r. W latach 1935–1939 wikariusz parafii greckokatolickiej  
w Woli Oleszyckiej. W latach 1947–1951 więziony przez komunistyczne władze polskie, następ-
nie pracował w Kościele rzymskokatolickim. W 1958 r. wrócił do obrządku greckokatolickiego.  
W latach 1963–1985 prowadził duszpasterstwo w obrządku wschodnim w Przemyślu, tam też 
zmarł 15 XI 1985 r. 
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ny, który w każdej chwili są gotowi potwierdzić rodzice wspomnianego dziecka, 
a ponadto lokatorzy Marija i Osyp Ewstachowicze. Fakt ten pokazuje, jak ks. 
Makar dba o wpojenie dzieciom zasad chrystusowej wiary. Prawdą jest jeszcze 
to, że ks. Makar nie uczył dzieci żadnych modlitw, a całe godziny przeznaczone 
na religię schodziły na gładzeniu dzieci po główkach i rozmowach nie mających 
nic wspólnego z nauką religii. Jako proboszcz doprowadza ks. Makar do tego, 
że już w latach 1922–1923 były donosy do Czcigodnego Konsystorza44, które, 
niestety, nie zakończyły się powodzeniem, bo ks. Makar użył wpływów w for-
mie przekupionych świadków, poparcia władzy administracyjnej, a wszystkich 
skarżących się na niego przedstawił jako komunistów, znajdując jakoś zawsze 
uniewinnienie u swoich władz duchownych. Od tego czasu parafianie do spraw 
uporządkowania nienormalnych i godnych ubolewania stosunków w tutejszej pa-
rafii odnosili się obojętnie, mówiąc, że wszelkie interwencje w tym względzie 
są bezskuteczne, bo ks. Makar „poradzi sobie w Konsystorzu i sprawa zawsze 
będzie rozstrzygnięta na jego korzyść”. Niektórzy parafianie, zgorszeni takim 
stanem rzeczy, przestali całkiem chodzić do cerkwi i wykonywać praktyki reli-
gijne, powstało kilka gniazd różnych sekt, które istnieją do dzisiaj, część poszła 
do kościoła, a najciemniejsi i bezkrytyczni, choć wcześniej skrycie narzekali, ale 
bojąc się publicznego piętnowania z ambony – chodzili do cerkwi. Zresztą, przy-
tłaczająca większość parafian, a głównie młodzież, podczas nabożeństwa wysta-
wała po ulicach, rozmawiając o negatywnych cechach ks. Makara.

Główną przyczyną przedstawionych stosunków jest skrajny materializm, jaki 
całkiem opanował ks. Makara, a dla potwierdzenia prawdziwości tegoż cytujemy 
następujące fakty:

Kilka lat temu spaliła się na probostwie stodoła, którą ks. Makar odbudował 
sprzedając 8 morgów45 pola parafialnego i pobierając wysoką premię asekuracyj-
ną. Stoi ta stodoła do dzisiaj i każdy parafianin dziwi się, że taki zwyczajny sobie 
budynek kosztował oprócz odszkodowania tyle morgów ziemi. Na zapłacenie 
podatku od gruntu parafialnego ks. Makar sprzedał 2,5 morgi46 łąki, względnie 
zabrał sobie bezpłatnie, bo kupił tę łąkę za pieniądze, którymi miał zapłacić poda-
tek. Gospodarz na dwóch morgach pola musi znaleźć dochód na wszelkie opłaty  
i podatki, a proboszcz na ponad 100 morgach47 ziemi i przy znacznych dochodach 
z różnych źródeł nie był w możności opłacić podatków, natomiast w krótkim cza-
sie był w stanie kupić kilka morgów gruntu, kamienicę w Przemyślu48, dać córce 
solidną wyprawę, a dla zięcia rentgen za kilkanaście tysięcy złotych. 

44 Dokumentów nie odnaleziono.
45 Tj. 4,60 ha.
46 Tj. 1,43 ha
47 Tj. ponad 57, 55 ha. W 1928 r. majątek parafii greckokatolickiej w Oleszycach wynosił 49 

hektarów pól uprawnych i ponad 15 hektarów łąk.
48 Ks. Makar był w Przemyślu właścicielem kamienicy przy ul. Mierosławskiego, zbudowanej 

w 1932 r. oraz działki przy ul. Zielonej.
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Przed kilku laty dla przeprowadzenia remontu dzwonnicy zakupiono za kilka-
set złotych deski i słupy na rusztowanie. Po skończeniu remontu dzwonnicy, na 
publicznej licytacji, podstawiwszy do licytacji prowizora Kozija Mykołę z Futor 
ks. Makar zakupił materiał za 112 zł, a oprócz tego zabrał sobie większą ilość 
desek przeznaczonych na ogrodzenie placu koło cerkwi i do dnia dzisiejszego nie 
wpłacił do kasy cerkiewnej należności w kwocie około 180 zł. (Dowody: prze-
słuchania świadków, prowizorów Kozija Mykoły i Ogryzły Iwana).

Należności za pobrane światło niemal zawsze nie wpływają do cerkiewnej 
skarbony, a pozostają bezpowrotnie w kieszeni ks. proboszcza. (Dowód: Kozij 
Mychajło, syn ś.p. Hryhorija i prowizorzy). Obecni prowizorzy Gałaz Hryhorij 
i Ogryzło Iwan twierdzą, że dochody z tacy cerkiewnej pokrywają wydatki cer-
kiewne, natomiast wpływy gotówkowe, jakie przyjmuje ks. Makar, a które także 
należą do kasy cerkiewnej, pozostają w jego kieszeni.

Na fundację tetrapodu49 otrzymał ks. Makar 100 dolarów, a koszt sporządze-
nia tegoż tetrapodu wynosił około 230 zł, zapłaconych majstrowi Kozijowi Osy-
powi, z reszty gotówki ks. Makar się nie rozliczył. 

Dla cerkwi w Starych Oleszycach było kilka większych zapisów na spo-
rządzenie ikonostasu, część raty z tych zapisów zabrał ks. Makar a reszty na-
leżytości nie ściąga i na żądanie delegacji i prowizorów zwleka z ostatecznym 
sprostowaniem tej sprawy i nie chce dać żadnych wyjaśnień. (Świadkowie: 
prowizorzy cerkwi filialnej w Starych Oleszycach, Żyrucha Mychajło, Kocha-
łyk Ołeksa). 

Jest i wiele innych niedociągnięć materialnej natury, dla których ujawnie-
nia należałoby przejrzeć księgi kasowe i przesłuchać ważniejszych parafian. 
Ostatecznie materialistyczne skłonności ks. Makara można by darować, gdy-
by te zyski przyniosły korzyść dla cerkwi i ukraińskiej społeczności. Lwią 
część środków materialnych zdobytych w przedstawiony powyżej sposób zu-
żył ks. Makar na utrzymanie swoich dzieci, z jakich jednak nie ma żadnych 
korzyści ani Cerkiew, ani Ukraiński Naród, bo najstarszy syn otrzymawszy po 
wielkich trudnościach posadę weterynarza, ożenił się z Polką i prawdopodob-
nie zmienił obrządek, młodszy syn prowadził w młodszych latach rozpustne 
życie, a w konsekwencji – sądowe procesy o alimenty i audiencje nieślubnych 
synowych z dziećmi na plebanii z żądaniami zapomogi. Najmłodsza z dzieci, 
córka50, wprawdzie dostała znaczny posag i wyszła za lekarza, który podczas 
niemal dziewięciomiesięcznego pobytu w Oleszycach nie był ani razu w cer-
kwi. 

Rozumie samo przez się, że przykład plebanii wzbudził niechęć do miesz-
kańców plebanii u prostych parafian, a w konsekwencji tego masowe odwró-

49 Ozdobny stół w nawie głównej, na którym spoczywają ikona patronalna cerkwi lub też ikony 
największych świąt liturgicznych oraz krzyż.

50 Julija Makar, brak bliższych danych o jej życiorysie.
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cenie się od cerkwi i przejście na inny obrządek oraz do różnych sekt, których 
członkami zostali niegdyś najbardziej wierzący parafianie, jacy znali niestety 
grzechy ks. Makara i jego rodziny. Mając na uwadze wrogie odnoszenie się 
(całkowicie słuszne) parafian do ks. Makara, nie można jeszcze ich posądzać 
o brak pietyzmu. Dowodem tego jest manifestacyjne powitanie dostojników 
cerkiewnych i masowy udział w cerkwi, kiedy nabożeństwa odprawiał inny 
kapłan, a nie ks. Makar, do którego wszyscy parafianie bez wyjątku czują nie-
chęć. Taki wrogi stan między proboszczem a parafianami trwał do przyjazdu 
ks. Dorosza51, który swoim taktownym postępowaniem rozbudził uczucia reli-
gijne u wszystkich parafian i zjednał sobie ich całkowicie. Zebrał odpadłą od 
cerkwi młodzież, a spełniając sumiennie obowiązki katechety stał się dla nich 
prawdziwym duchowym ojcem, jak również dzięki spełnianiu swoich obo-
wiązków duszpasterza zjednał sobie ogólną miłość i szacunek między parafia-
nami, którzy odkryli przed nim nie tylko swoje serca, ale szczodrze odnieśli 
się do zapoczątkowanego przez niego dzieła budowy ochronki i nie żałowali 
materialnych datków na ten cel. Ale ta miłość i autorytet, jakim cieszył się ks. 
Dorosz pośród parafian i uporządkowanie tacy cerkiewnej nie podobały się 
i nie były na rękę ks. Makarowi, dlatego przy najbliższej sposobności zwol-
nił ks. Dorosza na inną parafię. Nie pomogły prośby delegacji u Czcigodne-
go Konsystorza przez ks. dziekana52 i u ks. proboszcza. Plebania oznajmiła, 
że nie ma funduszy na utrzymanie wikarego, a kiedy parafianie oznajmili, że 
utrzymają wikarego własnym kosztem, to ks. Makar odpowiedział, że on sam 
jeszcze czuje się zdrowy i bez stałego wikarego całkiem dobrze da sobie radę 
ze swoimi obowiązkami. Po wyjeździe ks. Dorosza stosunki tak się zaogniły, 
że wszystkie trzy cerkwie parafii w niedziele i święta świecą pustkami, dzieci 
szkolne zbojkotowały godziny religii, a obraźliwe wykrzykniki na osobę ks. 
Makara były codziennym zjawiskiem. Część parafian chodzi do kościoła, inni 
jeżdżą do cerkwi do Lubaczowa, a nawet dzieci do św. spowiedzi i komunii 
świętej jeździły do Lubaczowa, a przeważająca część parafian podczas nabo-
żeństwa wystaje na rynku, albo włóczy się po ulicach. Znamiennym jest nasta-
wienie ks. Makara do powyższych objawów, który oznajmił, że takie zjawisko 
jest przejściowe i on tym nie przejmuje się, a z mieszczanami i chłopami li-
czyć się nie musi. Dla charakterystyki, jak ks. Makar odnosi się do uczuć reli-
gijnych swoich parafian i jak rozumie swoje obowiązki duszpasterza, przywo-
dzimy następujący fakt: kilka dni po misjach umiera parafianin Grendowycz 
Mychajło, były prowizor i powszechnie szanowany obywatel, w młodszych 

51 Ks. Dmytro Dorosz, ur. 1911 r., wyświęcony jako celebs w 1938 r. Od marca do września 
tegoż roku wikariusz w parafii greckokatolickiej w Oleszycach, następnie administrator parochii  
w Bóbrce. Dalsze losy nieznane.

52 Greckokatolickim dziekanem lubaczowskim był wówczas ks. Anatol Kozak, ur. 1883 r., wy-
święcony w 1905 r., żonaty. Od 1937 r. proboszcz parafii greckokatolickiej w Lubaczowie i dziekan 
lubaczowski, w 1945 r. wysiedlony do Lwowa. Tam też mieszkał i zmarł.
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latach zamożny mieszczanin, który szczodrą ręką dawał na wszelkie cerkiew-
ne potrzeby. W powojennych czasach zubożał, a w dodatku na skutek pożaru 
popadł w nędzę i na zbudowanie skromnych budynków zadłużył się tak, że  
w ostatnich tygodniach przed śmiercią w chacie nie było kawałka chleba. Brat 
jego także mało zamożny, chcąc pochować go godnie, jak przystało byłemu 
prowizorowi, zmuszony był pożyczyć 25 zł u miejscowego kupca – masarza 
na opłatę dla ks. Makara. Jednak ks. Makar zażądał wyższego wynagrodzenia 
i stanął na cenie 35 zł. Kiedy brat Hryhorij oznajmił, że już nie jest w stanie 
więcej pożyczyć, wówczas ks. Makar nie odprawił parastasu53, a ograniczył 
się jedynie do pokropienia ciała, które jaskrawym okazaniem złości i zanadto 
energicznym wymachiwaniem kropidłem wyglądało na jawną profanację reli-
gii w obecności zgorszonej wielkiej liczby mieszczaństwa. Po pokropieniu ks. 
Makar wrócił się do chaty tą samą drogą, którą szedł żałobny kondukt, ale bez 
kapłana. (Dla wyjaśnienia dodajemy, że plebania, do której wracał ks. Makar 
z pogrzebu leży w sąsiedztwie cmentarza, a chata nieboszczyka jest oddalona 
od cerkwi o 30 metrów). Podobnych pogrzebów odbyło się w naszej parafii 
kilkanaście, które doprowadziły do głębokiej nienawiści ks. Makara ze strony 
parafian. Ostatni przytoczony przykład miał miejsce kilka dni po zakończeniu 
Misji Świętych54, które naprawdę ogromnie przyczyniły się do podniesienia 
religijnego ducha w naszej parafii, jednak przez takie niepoczytalne zachowa-
nie w przytoczonym przypadku nie tylko owoce Misji Świętych nie utrwaliły 
się, lecz przeciwnie, nienawiść do ks. Makara i odstępstwo od Cerkwi zwięk-
szyły się, zatem 10-dniowa, szczera praca księży misjonarzy i przyjazd na 
zakończenie Misji Świętych Jego Ekscelencji Czcigodnego Władyki55 poszły 
na marne.

Wobec przedstawionego powyżej stanu rzeczy, które silnie negatywnie wpły-
wają na życie cerkiewne naszego pogranicznego miasteczka – parafii i okolicy, 
odruchowo przychodzi zastanowić się, czy nie ma możliwości i sposobu upo-
rządkowania godnych pożałowania stosunków, jakie by korzystnie wpłynęły na 
podniesienie religijnego życia w naszej parafii i okolicy dla dobra naszej Cerkwi 
greckokatolickiej i naszego Ukraińskiego Narodu w tych tak dla nas niewesołych 
czasach. Czy jest możliwe, że łamiący serce głos i błaganie kilkutysięcznej masy 
wiernych synów Cerkwi greckokatolickiej, które wyrywają się z dna duszy i wo-
łają o pomoc – nie będą przez nikogo wysłuchane?

Dlatego my, podpisani poniżej w imieniu całej naszej parafii, zwracamy się  
z gorącą, synowską prośbą, aby przyjrzeć się tym nienormalnym stosunkom, 

53 Rozbudowane nabożeństwo w intencji duszy zmarłego, odprawiane w dniu śmierci i dniu 
pogrzebu.

54 Misje Święte odprawiono w Oleszycach w 1938 r., z okazji jubileuszu 950–lecia chrztu Rusi 
Kijowskiej.

55 Do Oleszyc przybył wówczas greckokatolicki przemyski biskup pomocniczy Hryhorij Ła-
kota.
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zweryfikować autentyczność przedstawionych faktów i postawić sprawę w ten 
sposób, aby przez odpowiednie posunięcia personalne uporządkować te stosunki 
dla dobra naszej Cerkwi i wszystkich nas, parafian.

Wierzymy, że nasza obecna prośba, jaką wysyłamy pod wezwaniem ratujcie 
nasze dusze będzie rozpatrzona i pozytywnie załatwiona.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Oleszyce, dnia 17 listopada 1938 r.

[następują odręczne podpisy parafian]

Oryginał w języku ukraińskim, przekład autora na język polski. Maszynopis.

Archiwum Państwowe w Przemyślu, Archiwum Biskupstwa Greckokatolic-
kiego, sygn. 4193, k. 266–271. 
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on the PolIsh-ukraInIan frontIer. the greek catholIc ParIsh In oleszyce 
between the wars
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Summary

The article presents the history of the Greek Catholic parish in Oleszyce in the Lubaczów 
district between the two wars. Analyzing events, processes and attitudes in this small, seemingly 
unimportant, town, the author places them in a broader context of Polish-Ukrainian rivalry in 
Eastern Galicia between 1918 and 1939. The conflict between the Greek Catholic parishioners 
from Oleszyce and their priest Father Antoni Makar reflects the many problems of the people from 
the Przemyśl eparchy in the interwar period. The conflict illustrates the important role of Greek 
Catholic priests as leaders of local communities, especially in the fields of nationality and culture.

Translated by Agnieszka Andrzejewska
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LUDNOŚĆ ŁEMKOWSKA W LICZBACH  
WEDŁUG NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 

Z 2002 I 2011 R.

Pomimo licznych badań naukowych: historycznych, statystycznych, demogra-
ficznych, prowadzonych na przestrzeni ostatnich lat, tematyka łemkowska nadal bu-
dzi liczne kontrowersje. Spowodowane są one wewnętrznymi podziałami Łemków 
na tle tożsamości i samookreślenia narodowego. Cześć Łemków utożsamia się jako 
grupa regionalna narodu ukraińskiego, inna zaś jako odrębna grupa narodowościo-
wa. Prawo wyboru własnej identyfikacji narodowościowej prowadzi do dysharmonii 
mniejszości etnicznych. W przypadku Łemków może nie oddawać faktycznej wiel-
kości tej grupy, gdyż pewna jej cześć deklaruje swą narodowość jako ukraińską. 

Przynależność narodowa czy etniczna jest zatem indywidualną cechą każdego czło-
wieka, który wyraża swój związek (kulturowy, emocjonalny) z określonym narodem 
lub wspólnotą etniczną. W przypadku badań ogólnokrajowych powyższy problem zna-
lazł swoje odzwierciedlenie w spisach ludności przeprowadzonych w 2002 r. i 2011 r. 

Narodowy Spis Powszechny z 2002 r. nie oddał w pełni ówczesnej struktury na-
rodowościowej w Polsce, jednak zaprezentował on nowe fakty. Przede wszystkim 
pozwolił przedstawić rozmieszenie Łemków na terytorium Łemkowszczyzny – hi-
storycznej krainy Łemków. Spis z 2002 r. jako pierwszy od ponad pięćdziesięciu lat 
uwzględnił pytanie o mniejszość narodową w Polsce. Wprawdzie przeprowadzony 
spis powszechny w 1946 r. uwzględnił pytanie o narodowość, ale w wyniku odby-
wających się wówczas wysiedleń (ludności ukraińskiej, łemkowskiej, białoruskiej, 
niemieckiej, itp.) źródła te są mało wiarygodne. Spisy odbywające się w latach póź-
niejszych (1950, 1960, 1970, 1978 i 1988) nie uwzględniały pytań o narodowość, ję-
zyk, czy wyznanie1, gdyż stanowiłyby dysonans wobec polityki monoetnicznej PRL. 

Wszechstronne badania Łemkowszczyzny prowadzone pod koniec okre-
su międzywojennego2 pozwoliły wprowadzić element porównań, odniesień do 

1 P. Eberhardt, Między Rosją a Niemcami: przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-
-Wschodniej w XX w., Warszawa 1996, s. 126–127.

2 R. Reinfuss, Łemkowie. Opis etnograficzny, „Wierchy”, R. XIV, 1936; idem, Etnograficzne gra-
nice Łemkowszczyzny, „Ziemia” 1934;idem, Łemkowie jako grupa etnograficzna, [w:] Prace  i Mate-
riały Etnograficzne, Komisja Naukowych Badań Ziem Wschodnich, II Zjazd Sprawozdawczo-Naukowy 
poświęcony Karpatom Polskim, Kraków 1938; J. Falkowski, Na pograniczu łemkowsko-bojkowskim, 
Lwów 1935; K. Pieradzka, Na szlakach łemkowszczyzny, Kraków 1939; S. Udziela, Ziemia łemkowska 
przed półwieczem, Lwów 1934;  J. Tarnowycz, Ilustrowana istoria Łemkiwszczyzny, Lviv 1936.
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stanu obecnego. Opierając się na badaniach naukowych K. Dobrowolskiego,  
R. Reinfussa, K. Pieradzkiej, S. Udzieli, J. Tarnowycza, J. Falkowskiego, można 
wyznaczyć teren Łemkowszczyzny, który obejmował Beskid Niski i cześć Be-
skidu Sądeckiego3, tj. powiat nowosądecki, grybowski4, gorlicki, jasielski (woje-
wództwo krakowskie), krośnieński i sanocki (województwo lwowskie). Granice 
zajmowane przez Łemków przez co najmniej dwa stulecia (od XVIII w. – do 
czasu II wojny światowej) zostały potwierdzone przez badania naukowe Z. Bu-
dzyńskiego. Dowiodły one, że ówczesny zasięg jurysdykcji kościoła unickiego 
jednoznacznie pokrył się z granicami terytorium Łemkowszczyzny5. 

Współcześnie powiaty obejmujące Łemkowszczyznę przynależą do woje-
wództwa podkarpackiego, tj. powiat: jasielski, krośnieński, sanocki, i do woje-
wództwa małopolskiego, tj. powiat nowosądecki i gorlicki. Wpływ wydarzeń 
historycznych diametralnie odmienił strukturę narodowościową Łemkowszczy-
zny. Przesiedlenia w latach 1944–1946 r. oraz w 1947 r. zmieniły strukturę de-
mograficzną terenu, doprowadzając do rozpadu Łemkowszczyzny jako zwartej 
terytorialnie grupy etnicznej. Współczesne wyniki badań są jedynym sposobem 
ukazania pewnych paraleli do dawnych wydarzeń historycznych. 

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 r. 
liczba społeczności niepolskich wynosiła zaledwie 471 475 osób (w tym  
444 590 osób posiadających obywatelstwo polskie). Wyodrębniono ponad 109 
różnych kategorii narodowości (w tym 18 mniejszości liczących ponad 1000 
osób i 91 poniżej 1000 osób)6. Narodowość łemkowską zadeklarowało wówczas 
5850 osób posiadających obywatelstwo polskie oraz 27 172 osoby o ukraińskim 
obywatelstwie. Wyniki spisu okazały się dużym zaskoczeniem, skoro szacunki 
wskazywały liczbę Łemków w przedziale od 50 do 70 tys. osób7, lub ok. 30 tys. 
według H. Chałupczaka8, a dla mniejszości ukraińskiej – ok. 150–300 tys. Niska 
frekwencja mniejszości łemkowskiej była spowodowana wyżej przedstawionym 
podziałem tożsamościowym grupy. Czynnikiem, sprzyjającym takiemu stanowi 
rzeczy, mógł być również pogłębiający się proces asymilacji Łemków w Polsce, 

3 Łemkowszczyzna położona jest na terytorium 4 jednostek fizyczno-geograficznych Karpat 
Polskich: Beskid Niski stanowi 73,6% ogółu powierzchni Łemkowszczyzny, Beskid Sądecki – 
17,8%, Bieszczady Wysokie – 7,3% oraz Kotlina Sądecka – 1,2%. związku z tym Beskid Niski, 
stanowiąc ponad ¾ powierzchni Łemkowszczyzny jest utożsamiany z terenem Łemkowszczyzny. 

4 W 1932 r. zniesiono powiat grybowski, a jego terytorium włączono do powiatów nowosądec-
kiego, gorlickiego i tarnowskiego.

5 Z. Budzyński, Struktura terytorialna i stan wiernych Kościoła unickiego na Łemkowszczyźnie 
w XVIII wieku, [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, pod red. J. Czajkowskiego, Sanok 1995, 
s. 267–284.

6 Tab.2 Ludność według deklaracji narodowościowej oraz posiadania obywatelstwa polskiego 
w 2002 r. (10.01.2013 r.) httpwww.stat.gov.plgus8185_PLK_HTML.htm

7 S. Łodziński, Narodowy Spis Powszechny (2002) a problemy uznawania za „Mniejszość Na-
rodową (Etniczną)”. Łemkowie. Ślązacy. Kaszubi, „Przegląd Polonijny”, R. XXX, 2004, , z. 3, s. 33.

8 H. Chałupczak, Liczba mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w świetle powszechne-
go spisu ludności z 2002 roku oraz badań naukowych, [w:] E. Michalik, H. Chałupczak, Mniejszo-
ści narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, Lublin 2006, s. 269.
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a także bezpośrednia forma pytania zadanego przez rachmistrza9 w trakcie spisu 
(Do jakiej narodowości się Pan(i) zalicza?), która mogła wywołać u respondenta 
poczucie dyskomfortu.

Najwięcej (ponad 70%) Łemków zamieszkuje obecnie terytorium tzw. Ziem 
Odzyskanych, m.in. woj. dolnośląskie (3082 osób) oraz woj. lubuskie (784 osó-
b)10. Na terenie Beskidu Niskiego narodowość łemkowską zdeklarowało 1641 
osób11, co stanowi ok. 30% respondentów deklarujących w spisie tę właśnie naro-
dowość. Wynika z tego, że macierzyste terytorium Łemków zamieszkuje obecnie 
co trzeci zdeklarowany Łemko/Łemkini12. 

Porównując powyższe dane z okresem międzywojennym (kiedy to Łem-
kowszczyzna osiągnęła swoje maksimum ludnościowe – liczyła ponad 107,9 tys. 
mieszkańców w 1931 r.)13, widzimy skalę zniszczeń, jakie przyniosły działania 
II wojny światowej i wysiedlenia, względem ludności łemkowskiej. Przerwały 
one ciągłość demograficzno-osadniczą i gospodarczą Karpat, doprowadzając tym 
sposobem do tego, że współczesna Łemkowszczyzna zachowała charakter grani-
cy jedynie mentalnej.

Analizując miejsca zamieszkania Łemków w poszczególnych powiatach 
Beskidu Niskiego, uwidacznia się pewna zależność historyczna. Z narodowego 
spisu powszechnego z 2002 r. wynika, że największa koncentracja ludności 
Łemkowskiej na Łemkowszczyźnie znajduję się w jej zachodniej części, tj.  
w powiecie gorlickim: gm. Uście Gorlickie – 725 osób, gm. Sękowa – 262, 
gm. Ropa – 93, gm. Lipinki – 84, gm. Gorlice – 76, gm. miejska Gorlice – 114, 
oraz powiecie nowosądeckim: gmina miejsko-wiejska Krynica – Zdrój – 16214. 
Cześć zachodnia Łemkowszczyzny skupia ponad 80% wszystkich Łemków na 
Łemkowszczyźnie. Natomiast gmina Uście Gorlickie (dawniej Uście Ruskie), 
stanowi największe skupisko Łemków zarówno na Łemkowszczyźnie, jak  
i w skali ogólnopolskiej. 

Analizując dalsze rozmieszenie Łemków w kierunku wschodnim, zauważa 
się tendencję malejącą deklarowanych narodowości łemkowskich. W powiecie 
jasielskim liczba osób wynosi: gm. Krempna – 27, gm. Osiek Jasielski – 21,  

9 Rachmistrzowie podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2002 byli zobowiązani do od-
notowania każdej, ale wyłącznie jednej odpowiedzi respondenta  na temat przynależności naro-
dowej – zob. Instrukcja metodologiczna do Narodowego Spisu Powszechnego 2002 (10.01.2013):  
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/raport_z_wynikow_nsp_ludnosci_i_mieszkan_2002.pdf

10 Tab. 3. Ludność według deklarowanej narodowości oraz województw w 2002 r. 
(10.01.2013 r.) http://www.stat.gov.plgus8185_PLK_HTML.htm

11 Tab. 4. Deklaracje narodowościowe w gminach w 2002 r. (10.01.2013 r.) http://www.stat.
gov.plgus8185_PLK_HTML.htm

12 Pod uwagę należy wziąć ilość respondentów, którzy w spisie podali narodowość ukraińską 
(792 osoby). Mogą oni stanowić tę grupę Łemków, która utożsamiania się z narodem ukraińskim.

13 M. Soja, Zmiany zaludnienia Łemkowszczyzny w latach 1869–1998, [w:] Człowiek i prze-
strzeń, pod red. B. Kortus, Kraków 2001, s. 82.

14 Tab. 4 Deklaracje narodowościowe w gminach w 2002 r. (10.01.2013 r.) http://www.stat.
gov.plgus8185_PLK_HTML.htm
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w powiecie krośnieńskim: gm. miejsko-wiejska Dukla – 42, w powiecie sanoc-
kim: gm. Komańcza – 3515. 

Powyższe dane spisu potwierdzają wyniki badań naukowych zarówno tych 
współczesnych, jak i prowadzonych przed II wojną światową. Dowodzą one 
zależności pomiędzy miejscem zamieszkania Łemków w Beskidach a ich de-
klaracjami tożsamościowymi. Na obszarze zachodniej Łemkowszczyzny zde-
cydowanie dominują deklaracje tożsamości łemkowskiej, natomiast w części 
wschodniej maleją na korzyść deklaracji ukraińskich. Jest to konsekwencja 
pewnych paraleli do dawnych wydarzeń historycznych (sięgających koń-
ca XIX wieku), kiedy to kształtowały się podziały polityczno-ideologiczne 
wśród ludności łemkowskiej. Działania I wojny światowej doprowadziły do 
zarysowywania się stref wpływów poszczególnych orientacji politycznych: na 
Łemkowszczyźnie Wschodniej przewagę zyskali przedstawiciele stronnictwa 
ukraińskiego, natomiast na Łemkowszczyźnie Zachodniej – rusofilskiego i sta-
roruskiego. 

Narodowy Spis Powszechny z 2011 r. zasadniczo nie odbiegł od danych  
z 2002 r. Umożliwił jednak mieszkańcom Polski wyrażenie złożonych tożsamo-
ści narodowo-etnicznych. Formularz spisowy zawierał bowiem pytania: Jakiej 

15 W gminie Komańcza swą obecność bardzo wyraźnie zaznacza ludność ukraińska (523 osób, 
66% ogółu Ukraińców na Łemkowszczyźnie, ponad 10% ogółu mieszkańców gminy). Jest to 
znaczna przewaga w porównaniu z ludnością łemkowską, zamieszkującą ten teren w liczbie 35 
osób.
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jest Pan(i) narodowość?, oraz czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego 
narodu lub wspólnoty etnicznej?16 

Ze wstępnych danych GUS wynika, że z możliwości wyrażania złożonych 
tożsamości narodowo-etnicznych skorzystało łącznie 871 tys. osób. W tym ok. 
834 tys. osób podało zarówno polską, jak i inną niż polska, tożsamość narodo-
wo-etniczną. Deklarujący wyłącznie niepolską tożsamość narodową lub etniczną 
stanowią grupę liczącą 554 tys. (1,44 proc.) osób, z czego 38 tys. (0,1 proc.)17 to 
osoby identyfikujące się z dwiema niepolskimi narodowościami. 

Powyższe wyniki świadczą o nasileniu się poczucia odrębności etnicznej spo-
łeczności regionalnych. W większości przypadków respondenci podają swoją 
odrębność wraz z narodowością polską. Świadczyć to może o wysoce rozbudo-
wanej świadomości respondenta, który łączy swoje emocjonalne lub kulturowe 
pochodzenie z narodem – w tym przypadku polskim. 

Mniejszość łemkowska liczy (niezależnie od liczby i kolejności deklaracji  
w pierwszym i drugim pytaniu) ok. 10 tys. osób. Ponad 7 tys. respondentów 
wybrało ją jako pierwszą, natomiast jako jedyną ok. 6 tys. Łemków18. Identyfika-
cje łemkowską jako drugą zdeklarowało ok. 3 tys. osób (deklaracje występujące  
z narodowością polską)19. Według wstępnych danych spisu wynika, że tereny 
Łemkowszczyzny zamieszkuje ponad 2 tys. osób deklarujących przynależność 
łemkowską20. W liczbie ok. 1,5 tys. są to respondenci, którzy ujawnili przynależ-
ność wyłącznie łemkowską, zaś ok. 0,5 tys. polsko-łemkowską21. 

Powyższe dane potwierdzają badania przeprowadzone w 2002 r. odnośnie 
rozmieszenia Łemków w Polsce. Ponad 70% zamieszkuję woj. dolnośląskie  
i woj. lubuskie (ponad 5 tys. osób), natomiast macierzyste terytorium Beskidu 
Niskiego gromadzi ponad 1,5 tys. zdeklarowanych Łemków. 

Badania statystyczne zawierające pytania o narodowość, wyznanie czy język 
zawsze będą wzbudzać skrajne emocję. Nie można jednak podważać wiarygod-
ności tych badań i stwierdzać, że są jedynie „suchymi wynikami”. Stanowią one 
cenne źródło informacji, które wpływa na daną politykę państwa wobec mniej-

16 Raport z wyników w województwie małopolskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności  
i Mieszkań 2011, s. 105.(14.01.1013) http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/krak/ASSETS_2012_ra-
port_z_wyn_nsp_2011_2.pdf

17 Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe infor-
macje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych , s. 16. 
(13.01.2013)  http://www.stat.gov.pl/gus/5840_12766_PLK_HTML.htm

18 Liczba osób deklarujących jedynie narodowość łemkowską  (ok. 6 tys. osób) pokrywa się  
z badaniami  NSP w 2002 r., gdzie ogólnopolska liczba Łemków wynosiła 5850 osób.

19 Tab. 11/2. Ludność według rodzaju i kolejności identyfikacji  narodowo-etnicznych w 2011, 
s. 106. (14.01.2013)  http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13164_PLK_HTML.htm

20 Ludność według rodzaju i kolejności identyfikacji narodowo-etnicznych w woj. małopol-
skim  w 2011 r. (NSP) (14.01.1013) http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/krak/ASSETS_2012_ra-
port_z_wyn_nsp_2011_2.pdf

21 Raport z wyników w województwie małopolskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności  
i Mieszkań 2011, s. 106. (14.01.1013) http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/krak/ASSETS_2012_ra-
port_z_wyn_nsp_2011_2.pdf
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szości narodowych. W przypadku społeczności łemkowskiej barierą nie do poko-
nania jest wewnętrzny podział tożsamościowy. Spory o status etniczny Łemków 
sprzyjają ich asymilacji ze środowiskiem polskim. Wydarzenia z lat okupacji  
i przesiedleń doprowadziły do całkowitego rozproszenia grupy łemkowskiej  
w Polsce. Łemkowszczyzna (Łemkowyna) w chwili obecnej  stanowi symbol 
zbiorowej pamięci i tradycji etnicznej, a współczesne wyniki spisów ludności 
ukazują odmienioną strukturę narodowościową Beskidu Niskiego w stosunku do 
tej z początku XX wieku. 

Pozostaje jedynie nadzieja, że działające na Łemkowszczyźnie stowarzysze-
nia, m.in. Zjednoczenia Łemków, Ruskiej Bursy z siedzibą w Gorlicach itp., będą 
dbały o pamięć przodków ziemi łemkowskiej i pielęgnowały ich spuściznę. To, 
czy powyższe zadania będą maksymalnie realizowane, zależy tylko od postaw 
środowisk danej wspólnoty. Według Bogumiły Berdychowskiej22 mniejszości na-
rodowe winny: „(…) dopracować taki model funkcjonowania, który sprawi, że 
przynależenie do mniejszości będzie nie tylko obowiązkiem, lecz przedmiotem 
dumy i satysfakcji jej członków”23.

22 Bogumiła Berdychowska – wybitna polska publicystka specjalizująca się w historii Ukrainy 
i stosunkach polsko-ukraińskich. W latach 1989–1994 przewodnicząca Biura ds. Mniejszości Na-
rodowych w Ministerstwie Kultury i Sztuki, obecnie kierownik programu stypendialnego Gaude 
Polonia w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

23 B. Berdychowska, Pasywność i bezbronność, „Więź” 2007, nr 4, s. 41.
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W pierwszych latach XX wieku w Galicji widoczna była bardzo silna spo-

łeczna tendencja do zakładania nowych szkół średnich1. Dotyczyło to zarówno 
społeczeństwa polskiego, ukraińskiego, jak i żydowskiego. Najbardziej pożą-
dane było uzyskanie zgody władz na stworzenie szkoły państwowej. Wiązało 
się to oczywiście z ponoszeniem kosztów jej utrzymania przez władze cen-
tralne. Wobec zmniejszenia się na początku XX wieku inicjatywy państwowej 
względem zakładania nowych gimnazjów na terenie Galicji, większą aktyw-
ność w tym względzie wykazywało społeczeństwo. Dość często stosowanym 
zabiegiem było tworzenie szkoły prywatnej (miejskiej, samorządowej lub spo-
łecznej), a następnie podejmowanie starań na rzecz jej przejęcia przez pań-
stwo. Liczono, że koszty utrzymania szkoły będą ponoszone najwyżej przez 
początkowe lata funkcjonowania szkoły. Klasycznym przykładem takiej drogi 
postępowania były poczynania lokalnych władz w Jaworowie. Gdy starania 
o zgodę na utworzenie gimnazjum państwowego okazały się nieskuteczne, 
podjęto inicjatywę założenia gimnazjum prywatnego, finansowanego z fun-
duszy Rady Powiatowej, Rady Miejskiej oraz opłat wnoszonych przez rodzi-
ców uczniów. W dniu 10 marca 1908 roku władze powiatowe podjęły uchwałę 
o uruchomieniu od nowego roku szkolnego miejskiego gimnazjum. Ustalono, 
że szkoła umieszczona zostanie w budynku Magistratu, a koszty jej utrzymania 
będą ponosić przez pierwsze dwa-trzy lata władze miasta i powiatu. Szkoła 
rozpoczęła działalność 16 września 1908 roku jako gimnazjum typu klasyczne-

1 Zob. szerzej: M. Stinia, Rola społeczeństwa galicyjskiego jako organizatora średniego szkol-
nictwa prywatnego w okresie autonomii, [w:] Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza 
do początków XX wieku, red. K. Jakubiak, T. Maliszewski, Kraków 2010, s. 133–144.
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go. Uruchomiono pierwszą klasę, a w kolejnych latach przybywały następne. 
Od roku szkolnego 1913/1914 zaczęto przekształcać zakład w gimnazjum real-
ne. Zmieniła się równocześnie sytuacja własnościowa. Władze miasta nie były  
w stanie pokrywać rosnących kosztów utrzymania szkoły i stała się ona własno-
ścią prywatną, zarządzaną przez grupę pięciu obywateli Jaworowa: adwokata, 
lekarza powiatowego, radcę sądu, proboszcza rzymskokatolickiego i aptekarza 
(będącego równocześnie burmistrzem miasta). Po wybuchu I wojny światowej  
szkoła (podobnie jak większość placówek galicyjskich) była nieczynna w roku 
szkolnym 1914/1915 i znaczną część roku następnego. Naukę wznowiono do-
piero w kwietniu 1916 roku. 

W momencie uruchamiania szkoły językiem wykładowym był język polski, 
a język ukraiński był tylko obowiązkowym przedmiotem nauki. W 1909 roku ja-
worowski Wydział Szkolny przemianował gimnazjum na utrakwistyczne, wpro-
wadzając jako równoległe języki wykładowe polski i ukraiński. Od roku szkolne-
go 1913/1914 wrócono wyłącznie do języka polskiego. Gimnazjum jaworowskie 
(podobnie jak inne prywatne prowincjonalne szkoły średnie) należało do placó-
wek, w których po raz pierwszy wprowadzono elementy koedukacji. Z dniem  
1 stycznia 1921 roku gimnazjum zostało upaństwowione i jako takie funkcjo-
nowało aż do wybuchu II wojny światowej. By uzyskać tzw. prawo publiczno-
ści szkoła przechodziła coroczną kontrolę inspektora z ramienia Rady Szkolnej 
Krajowej (RSK). Pozytywna opinia pozwalała wystawiać świadectwa równe 
świadectwom szkół państwowych. W wypadku szkół prywatnych uprawnienia 
te odnawiano corocznie. Inspektorzy przywiązywali szczególną uwagę do ja-
kości grona nauczycielskiego. Sprawozdania obrazują strukturę lokalnych spo-
łeczeństw, jego potrzeby edukacyjne, poziom przygotowania merytorycznego  
i dydaktycznego nauczycieli, zaplecze materialne szkoły oraz działalność wy-
chowawczą.

Autorem zamieszczonych poniżej sprawozdań powizytacyjnych był Franci-
szek Majchrowicz (1858–1928)2. Absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwer-
sytetu Lwowskiego, studiował filologię klasyczną i z tej dziedziny doktoryzował 
się już jako czynny nauczyciel w roku 1891. Na początku lat dziewięćdziesią-
tych XIX wieku udał się w podróż naukową w celu zapoznania się z systemem 
szkolnictwa i koncepcjami kształcenia nauczycieli w Niemczech. Przebywał na 
uniwersytetach w Berlinie, Halle i Lipsku, a poznane tam idee starał się prze-

2 A. Meissner, Majchrowicz Franciszek, [w:] Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, 
red. A. Meissner, W. Szulakiewicz, Toruń 2008, s. 523–527; K. Lewicki, Franciszek Majchrowicz, 
[w:] Polski Słownik Bibliograficzny, t. 19, Warszawa [et al.] 1974, s. 156–157; J. Białynia-Choło-
decki, Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwo-
wie, Lwów 1909, s. 127–135, 160–161, 289; A. Meissner, Majchrowicz Franciszek (1858–1928), 
historyk wychowania przełomu wieków, [w:] Historycy wychowania II Rzeczypospolitej, red.  
W. Szulakiewicz, Warszawa 2000, s. 108–122; A. Wałęga, Franciszek Majchrowicz (1858–1928) 
– pedagog i historyk wychowania. Kilka uzupełnień do biografii, „Biuletyn Historii Wychowania” 
2009, nr 25, s. 103–116.
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nieść na obszar Galicji. Brał udział w zjazdach filologicznych i pedagogicznych 
w Birmingham, Grazu, Londynie i Rzymie. Przeszedł wszystkie szczeble kariery 
nauczycielskiej, łącznie z funkcją dyrektora gimnazjum państwowego w Droho-
byczu oraz Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego Zofii Strzał-
kowskiej we Lwowie. Uczył w gimnazjach we Lwowie, Sanoku i Stanisławowie. 
W roku 1904 został krajowym inspektorem szkolnym RSK. Podobnie jak wielu 
wówczas nauczycieli łączył działalność pedagogiczną z pracą naukową z zakre-
su filologii klasycznej, historii wychowania i dziejów oświaty. Publikował na 
łamach „Szkoły”, „Muzeum”, „Rodziny i Szkoły”. Był też twórcą popularnych 
podręczników z pedagogiki dla seminariów nauczycielskich i szkół powszech-
nych.

Sprawozdanie c.k. krajowego Inspektora szkół Dra Franciszka Maj-
chrowicza z lustracyi prywatnego miejskiego Gimnazjum utrakwistycznego  
w Jaworowie, odbytej dnia 9. i 10. listopada 19093.

Z polecenia c.k. Rady szkolnej krajowej odbyłem dnia 9. i 10. listopada 1909 
lustracyę prywatnego miejskiego gimnazjum utrakwistycznego w Jaworowie. 
Zakład ten posiada już dla klasy pierwszej prawo publiczności przyznane przez 
c.k. Ministerstwo wyznań i oświaty. Obecnie zakład obejmuje 2 klasy. Obie są 
umieszczone w budynku Magistratu Jaworowskiego, obejmują sale obszerne, 
mające dosyć światła i powietrza. Przerwy rekreacyjne spędzają uczniowie na 
podwórzu tego budynku. Czystość zakładu, dzięki staraniu dyrektora szkoły jest 
wzorowa. Oddziaływa to pod względem wychowawczym bardzo korzystnie na 
wychowanków tej szkoły, rekrutujących się przeważnie ze sfer mieszczańskich 
i chłopskich, nie przynoszących zatem zasad dobrego wychowania i ładu z domu 
rodzicielskiego.

Liczba uczniów wynosi w klasie pierwszej 51, w klasie drugiej 23 i 5 dziew-
cząt. Razem zatem 74. Zastosowano tedy w klasie drugiej rodzaj koedukacji na 
małą skalę.

Dziewczęta pochodzą wszystkie ze sfer inteligentnych, a ich obecność wpły-
wa tak na zachowanie się chłopców jak i na ich naukę pod każdym względem 
dodatnio.

Pod względem religii jest uczniów rzymsko katolickiej 49, grecko katolickiej 
12, ewangelickiej 2, mojżeszowej 11, razem 74. Podług miejsca zamieszkania 
rodziców pochodzi z miasta Jaworowa uczniów 30, z powiatu jaworowskiego 37, 
z Sądowej Wiszni 5, z Janowa 2, razem 74.

Pod względem wychowania religijno-moralnego przedstawia się stan  
w Zakładzie korzystnie. Małe miasto i ogólne zainteresowanie się mieszkańców 

3 Zachowano pisownię oryginalną dokumentów.
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uczniami sprawia, że wybryków młodzieży, tak częstych w większych miastach 
w Jaworowie prawie nie ma. Także stosunek młodzieży tego zakładu do takiegoż 
samego zakładu ruskiego jest zupełnie poprawny.

Wychowanie domowe uczniów zamiejscowych zastępuje w znacznej części 
bursa, mieszcząca u siebie około 32 uczniów. Umieszczenie, wikt i opieka nie 
pozostawiają nic do życzenia.

Stan nauki w zakładzie przedstawia się pod każdym względem dodatnio.
1. Nauka religii rzymsko katolickiej. Udziela jej ks. Jan Porada, katecheta 

szkoły wydziałowej, człowiek wymowny, rozumny, mający wiele zręczno-
ści pedagogicznej.
Religii grecko katolickiej udziela ks. Jan Holiczek, w zastępstwie chorego 
obłożnie ks. Jana Bilińskiego.
Religii mojżeszowej uczy Gedalie Pomeranz, nauczyciel szkoły wydziało-
wej, niezbyt poprawnie władający językiem polskim.

2. Języka łacińskiego uczy w obu klasach kierownik szkoły p. Emil Zaremba, 
w klasie pierwszej w języku polskim a w klasie drugiej w języku ruskim. 
Zaremba jest nauczycielem wytrawnym i przez długoletnie doświadczenie 
nabył wielkiej zręczności dydaktycznej. Stąd też rezultaty nauki języka ła-
cińskiego w obu klasach są zupełnie dobre.

3. Nauka języka polskiego, jak we wszystkich prawie miasteczkach Galicyi 
wschodniej spotyka się ze znacznemi trudnościami z tego powodu, że język 
młodzieży skażony jest licznymi naleciałościami prowincyonalizmu, rute-
nizmami, które rażą ucho nieprzyzwyczajone do nich. Kierownik Zaremba 
sam polonista stara się usilnie o usunięcie tych wad. Języka polskiego uczy 
także Szczęsny Krzyżanowski, posiadający zupełny egzamin z historyi  
i geografii. Człowiek to inteligentny, który odbywał swe studya w kraju  
i za granicą (w Paryżu i Lausanne [Lozannie – M.S.]), pod względem dy-
daktycznym wykazuje jeszcze pewne braki, chętny jednak jest i ulegający 
wskazówkom kierownika.

4. Język niemiecki udzielany również przez Krzyżanowskiego, przedsta-
wia się wcale dobrze. Nauczyciel używa metody bezpośredniej, skłania 
uczniów do rozmowy i stara się przyzwyczaić ich do stosowania najprost-
szych prawideł gramatycznych.

5. Nauka języka ruskiego jest w zakładzie obowiązkiem i prowadzona jest 
zupełnie poprawnie.

6. Nauka języka francuskiego udzielana nadobowiązkowo przez Krzyżanow-
skiego daje wyniki dostateczne.

7. Nauka historyi i geografii udzielana przez Krzyżanowskiego dobrze i me-
todycznie. Wyniki dobre.

8. Matematyka. Nauki tej udziela Jan Momot posiadający egzamin niższy  
z matematyki [i] fizyki, z zawodu jest przyrodnikiem, poważnie pracuje 
w zakresie swej specjalności i umieścił pracę naukową w Akademii umie-
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jętności krakowskiej. Pod względem metodycznym Momot odpowiada  
w zupełności wymaganiom.

9. Historya naturalna udzielana przez tego samego nauczyciela w sposób po-
prawny wydaje wyniki bardzo dobre.

Z przedmiotów nadobowiązkowych oprócz języka francuskiego udzielana 
jest w zakładzie nauka śpiewu przez ks. Jana Poradę doskonale pod względem 
metodycznym i z wybornym wynikiem.

Nauki gimnastyki udziela nauczyciel szkoły wydziałowej Franciszek Panesch.
Nauki rysunków udziela również nauczyciel Panesch.
Frekwencya na przedmioty nadobowiązkowe jest bardzo regularna a nauka 

odbywa się z całą ścisłością.
Wypracowania piśmienne uczniów przedstawiają się pod względem formy 

bardzo starannie, liczba wypracowań jest dotrzymaną stosownie do przepisów, 
korektura bardzo staranna. Kierownik przegląda wypracowania co miesiąc i zda-
je sprawę z czynionych spostrzeżeń.

Zbiory naukowe zakładu są jak na pierwsze początki wcale wystarczające. 
To samo powiedzieć można o bibliotece: biblioteka nauczycielska obejmuje 119 
dzieł w 186 tomach, biblioteka dla uczniów polska obejmuje 81 dzieł w 83 to-
mach, biblioteka dla uczniów ruska obejmuje 26 dzieł w 26 tomach.

Na podstawie powyższego sprawozdania mam zaszczyt przedstawić wnio-
sek: Wysoka  Rada raczy uchwalić, by Panu Ministrowi przedłożono wniosek na 
udzielenia pierwszej i drugiej klasie prywatnego miejskiego gimnazyum utrakwi-
stycznego, prawa publiczności na przeciąg roku szkolnego 1909/10.

Lwów, dnia 13 listopada 1909.
c.k. kraj. Inspektor szkół F. Majchrowicz

Źródło: Centralne Historyczne Archiwum Państwowe Ukrainy we Lwowie, fond 178 
Rada Szkolna Krajowa, opis 3 Sekcja Szkół Średnich, sprawa 49 Sprawozdania z organi-
zacji i działalności prywatnego gimnazjum w Jaworowie, k. 15–17.

Sprawozdanie Dra Franciszka Majchrowicza, c.k. krajowego Inspektora 
szkół, z lustracji prywatnego gimnazyum z polskim i ruskim językiem wy-
kładowym w Jaworowie, odbytej dnia 10. i 11. kwietnia 1913.

I. UMIESZCZENIE ZAKŁADU, jest skromne, ale na ogół celowi odpowia-
dający. Sale szkolne odpowiednie dla niewielkiej stosunkowo liczby 
uczniów i utrzymane we wzorowej czystości. Podwórze obszerne, łą-
czące się z ogrodem miejskim, do którego uczniowie zakładu mają 
dozwolony przystęp. Gmina miasta Jaworowa buduje właśnie gmach 
na pomieszczenia zakładu.
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II. FREKWENCYA ZAKŁADU. Zakład obejmuje obecnie klas 5. I tak: klasa 
I. ma uczniów 44, II. 39, III. 30, IV. 33, V. – 26, razem 172 uczniów.  
Z tych uczniów są obrządku:
rzym. kat. …………... 97 uczniów
gr. kat. ……………..   47 uczniów
wyznania ewang. .…    1 uczeń
mojżeszowego ……    27 uczniów.
razem ………………. 172 uczniów.

III. WYCHOWANIE I KARNOŚĆ W ZAKŁADZIE. Wychowanie młodzie-
ży tego zakładu przedstawia się wcale dodatnio. Przeważna część 
młodzieży mieszka bądź w domach rodzicielskich, bądź w domach 
prywatnych i ma wszędzie odpowiednią opiekę. Bursa mieszcząca 30. 
uczniów, kierowana przez nauczyciela, spełnia swe zadanie zupełnie 
dobrze. Czynniki miejscowe wyrażają się o młodzieży i jej zachowa-
niu się poza szkołą bardzo pochlebnie.
Karność w zakładzie jest wzorowa. Uczniowie uczęszczają do szkoły 
pilnie, są posłuszni i uprzejmi.

IV. NAUKA W ZAKŁADZIE.
1. Religia. Nauki religii obrządku rzym. kat. udziela ks. Jan Porada, 

katecheta szkoły wydziałowej w Jaworowie. Człowiek rozsądny 
i o młodzież dbały. Nauki religii gr. kat. udziela ks. Teodor Czaj-
kowski, wikary miejscowy.

2. Język łaciński. Języka łacińskiego uczą nauczyciele: Dr Jan Zawa-
dowski, Jan Nowobilski, Erazm Lewicki. Najlepiej spełnia swój 
obowiązek Dr Jan Zawadowski, posiadający zupełną już kwalifi-
kację nauczycielską, nauczyciel bardzo sumienny, ciągle się kształ-
cący i postępujący. Również sumiennie spełnia swoje obowiązki 
Nowobilski. Najmniej odpowiednim jest nauczyciel Lewicki, po-
siadający wprawdzie wiadomości fachowe wystarczające, ale pod 
względem metodycznym słaby.

3. Język grecki. Uczą tego przedmiotu ci sami nauczyciele, którzy 
udzielają nauki języka łacińskiego. Stan nauki języka greckiego 
jest we wszystkich klasach dobry.

4. Język polski. Języka polskiego uczą Erazm Lewicki i Jan An-
drószewski. Lewicki spełnia swe obowiązki wcale dobrze, 
jakkolwiek brak mu należytej egzekutywy. Słabiej znacznie 
prowadzi naukę Andrószewski. Zarząd zakładu obiecał zastą-
pić tego nauczyciela w drugim półroczu innym, odpowiedniej-
szym.

5. Język ruski. Uczą tego przedmiotu Dr Jan Zawadowski z bardzo 
dobrym skutkiem i zast[ępca] naucz[yciela] Jan Rudko z wynikiem 
dostatecznym. Kierownik zakładu Emil Zaremba, posiadający sam 
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doskonałą znajomość języka ruskiego, czuwa bardzo sumiennie 
nad nauką tego przedmiotu.

6. Historya powszechna i geografia przedstawia się w zakładzie naj-
słabiej. Uczy bowiem tego przedmiotu nauczyciel niefachowy Jan 
Andrószewski. Poleciłem również Dyrekcyi, by w przyszłym roku 
nauczyciela tego zastąpiono innym, odpowiedniejszym.

7. Matematyka i fizyka. Uczy tego przedmiotu Jan Rudko i Jarosław 
Hlibowicki. Obaj nauczyciele posiadający gruntowną znajomość 
przedmiotu i metodycznie należycie przygotowani.

8. Historya naturalna. Uczy jej Jarosław Hlibowicki ze skutkiem do-
brym.

9. Język niemiecki. Udziela tego przedmiotu Jan Nowobilski i Julian 
Nawalany. Obaj nauczyciele fachowo dostatecznie przygotowani. 
Braki pod względem metodycznym wytknąłem w czasie konferen-
cyi i poleciłem Dyrekcyi, aby nad ich usunięciem pilnie czuwała.

10. Przedmioty nadobowiązkowe, udzielane są w zakładzie:
1) nauka gimnastyki, 2) nauka kaligrafii, 3) rysunku.

11. Wypracowania piśmienne. Stan ich przedstawia się zupełnie do-
brze tak pod względem liczby jak i korektury.

Na podstawie powyższego sprawozdania mam zaszczyt przedstawić Wyso-
kiej Radzie wniosek na wyjednanie klasom I. do V. tego zakładu prawa publicz-
ności na rok szkolny 1912/13.

     Lwów, dnia 18. kwietnia 1913
  Dr. Franciszek Majchrowicz, c.k. krajowy Inspektor szkół 

Źródło: Centralne Historyczne Archiwum Państwowe Ukrainy we Lwowie, fond 178 
Rada Szkolna Krajowa, opis 3 Sekcja Szkół Średnich, sprawa 1003 Pisma o nadanie pry-
watnym realnym gimnazjom praw państwowych gimnazjów realnych, k. 46–47.
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PORTRETY MĘŻA MICHAŁA 
I AUTOPORTRETY JAKO CZĘŚĆ SPUŚCIZNY 

 ARTYSTYCZNEJ LELI PAWLIKOWSKIEJ 
(1901–1980)

Lela z Wolskich Pawlikowska1 – malarka i graficzka, ilustratorka książek  
i znakomita portrecistka pochodziła z rodziny należącej do intelektualnej elity 
Lwowa końca XIX i początku XX wieku. W roku 1924 została żoną Michała 
Pawlikowskiego, do 1939 roku właściciela majątku Medyka koło Przemyśla. 
Osobom rodzinnie najbliższym, a szczególnie mężowi, artystka dedykowała 
znaczną część swoich twórczych dokonań. Mąż, dzieci oraz pozostali domow-
nicy stawali się też często modelami malarki, byli wielokrotnie szkicowani  
i portretowani. Prace tego typu zajmują wśród artystycznych działań Leli Paw-
likowskiej ważne miejsce nie tylko z przyczyn sentymentalnych. Przez całe 
twórcze życie, do późnych lat, artystka właściwie nie rozstawała się ze szki-
cownikami, na kartach których utrwalała najczęściej ludzkie sylwetki i twa-
rze oraz najbardziej charakterystyczne gesty i mimikę. Szczególnie w okresie 
przedwojennym, kiedy to pracowała dla przyjemności i nie musiała wykony-
wać portretów zarobkowo, malarka lubiła i ceniła sobie ten rodzaj zaangażowa-
nia. Cenili go także jej najbliżsi.

Zawsze szczególne miejsce wśród modeli artystki zajmowała osoba męża, 
Michała. Był często w pobliżu, w zasięgu wzroku, jakby „pod ręką”. Przedsta-
wiała go zatem w różnych sytuacjach, na wielu szkicach i w scenach rodzajo-

1 Archiwalia, pełna bibliografia i najważniejsze informacje biograficzne o artystce:  
M. Trojanowska Pawlikowska Aniela (Lela), [w:] Przemyski Słownik Biograficzny, t. II, 
Przemyśl 2011, s. 86-92. Artykuł niniejszy powstał na podstawie fragmentów niepubliko-
wanej rozprawy doktorskiej autorki dostępnej w: Biblioteka Muzeum Narodowego Ziemi 
Przemyskiej w Przemyślu (dalej: MNZP) sygn. 35911/I-II rkps, M. Trojanowska, Życie  
i twórczość Leli (Anieli) z Wolskich Pawlikowskiej (1901–1980), praca doktorska napisana 
pod kierunkiem prof. UW dr hab. Anny Sieradzkiej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu 
Warszawskiego, Przemyśl 2004, wydruk komputerowy. W 1997 roku znaczna część prac 
Pawlikowskiej została przekazana przez spadkobierców do Muzeum Narodowego w Kra-
kowie (dalej: MNK) – stąd też w dalszych przypisach powoływane są prace o numerach 
inwentarzowych MNK.
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wych, bardzo często także w pracach o charakterze satyrycznym2 wykonywa-
nych rozmaitymi technikami. 

Portretów męża, wliczając rozmaite rysunki i szkice, stworzyła Pawlikowska 
kilkadziesiąt. Najbardziej interesujące powstały przed II wojną, ale i późniejsze 
zasługują na uwagę.

Najwcześniejszym znanym i datowanym portretem Michała jest rysunek 
ołówkiem  wykonany we Lwowie w 1922 roku. Twarz modela została przed-
stawiona nieco z góry, w ujęciu profilowym, szyja i dolna część twarzy ukryta 
jest za uniesionym ponad ramiona kołnierzem ubrania [il. 1]3. „Nieupozowanie” 
postaci sugeruje, że portret został wykonany w trakcie rodzinnego spotkania  
w domu Wolskich na „Zaświeciu”; spotkania, jakich wiele, odbywało się ok. 1922  r.  
przy łóżku ciężko chorej Wandy Monné-Młodnickiej, babki macierzystej Leli. 
Stylistyka i sposób budowania kompozycji rysunku wyrasta ze sztuki Młodej 
Polski. I chociaż linia, którą posługuje się artystka, jest pozbawiona secesyjnej 
giętkości, punktem odniesienia mogą tu być rysunki Stanisława Wyspiańskiego, 
Józefa Mehoffera, czy – wczesne – Kazimierza Sichulskiego. Jeszcze mocniej 
w konwencji portretu młodopolskiego tkwi Portret Michała z 1926 roku4. Tym 
razem model ukazany jest dynamicznie, w półpostaci, a w interesującej, głęboko 
ocienionej twarzy dominują patrzące wprost oczy.  

2 Sceny o charakterze satyrycznym zasługują na odrębne omówienie. Wiele z takich prac jest 
przechowywana w zbiorach MNK;  np.: 1. Tlen dla Tateczka, 1922, akwarela, ołówek na kartonie, 
dat., sygn. p. d. monogramem wiązanym AW w okręgu, napisy na odwrocie, jak w tytule, oraz: 
„Lela, Michał, Zaświecie 1922”, wym.: 9,2 x 26,2 cm, nr inw. MNK III-r.a. 14.811. Tytuł nadany 
przez pracowników MNK na karcie inwentarzowej: Karykatura pary na workach z tlenem. 2. Tam 
na górze korekta!..., 1927, ołówek, czerwona kredka na kartonie, dat., napisy przy dolnej krawę-
dzi jak w tytule oraz: „Arthur i Wanda”, wym.:14,7 x 17,7 cm, nr inw. MNK III-r.a. 14.817. Ty-
tuł na karcie inwentarzowej MNK: Kobieta „myszka” w wydawnictwie. 3. Michał „Kret” wciąga 
mnie do archiwum, ok. 1927–1929 (?), ołówek na papierze, napisy na odwrocie jak w tytule oraz: 
„Medyka”, wym.: 21,8 x 25,2 cm, MNK III-r.a. 14.816. Tytuł na karcie inwentarzowej MNK: 
Scena małżeńska. 4. Wenecya, 1931, ołówek na papierze, dat., w p. d. napis jak w tytule, wym.:  
30 x 24,9 cm, nr inw. MNK III-r.a. 14.814. Tytuł na karcie inwentarzowej MNK: Para w podróży. 
5. Morges-Riond Bossond. Sprośne anegdotki, 18 VIII 1931, ołówek na papierze, dat., w l. g. i l. d. 
napisy jak w tytule, wym.: 14,4 x 19,4, nr inw. MNK III-r.a. 14.830. Tytuł na karcie inwentarzowej 
MNK: Plotkujące kobiety. 6. San Marino. Figle wiatru, 25 VIII 1931, ołówek na papierze, dat.,  
w l. g. i p. d. napisy jak w tytule, wym.: 14,2 x 19,5 cm, nr inw. MNK III-r.a. 14. 829. Tytuł na karcie 
inwentarzowej MNK: Na schodach w San Marino. Ferrara. 7. „Dzandzary”, 3 IX 1931, ołówek na 
papierze, dat., w l. g. i p. d. napisy jak w tytule, wym.: 14,4 x 19,3 cm, nr inw. MNK III-r.a. 14.823. 
Tytuł na karcie inwentarzowej MNK: Para w moskitierach. Autorka wyraża przekonanie, że szanu-
jąc wolę artystki, w kartach inwentarzowych należało zachować tytuły sugerowane na odwrociach 
przez Pawlikowską. Zob. ilustracje w: Biblioteka MNZP, sygn. 35911/I-II rkps, M. Trojanowska, 
Życie i twórczość…, t. II, il. 3/il.225, 3/il.227, 3/il.228.

3 Portret Michała, 27 XI 1922, ołówek na papierze, dat., sygn. monogramem wiązanym 
AW, wym. 32,5 x 22, 2 cm, zbiory rodziny artystki. Czarno-biała fotografia portretu znajduje się  
w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej (BJ AP 506). Biblioteka MNZP, sygn. 35911/I-II rkps,  
M. Trojanowska, Życie i twórczość… op. cit., t. II, il. 3/il.158.

4 Portret Michała Pawlikowskiego, 1926, pastel, węgiel na kartonie (?), dat., sygn. p. monogra-
mem wiązanym LP, miejsce przechowywania i inne dane nie zostały ustalone. Autorka zna rysunek 
z publikacji w: M. Pawlikowski, Pamiętniki. Medyka – Kraków – Zakopane, Kraków 1998, il. 9.



205PORTRETY MĘŻA MICHAŁA I AUTOPORTRETY JAKO CZĘŚĆ SPUŚCIZNY ARTYSTYCZNEJ

W tym samym roku (1926) artystka namalowała portret męża w zupełnie innej 
konwencji. Studium portretowe w słońcu (Portret Michała na tle gór) powstało na 
Kozińcu. [ilustracja umieszczona na okładce]5. Model prawdopodobnie pozował 
„na przyłapie” Domu pod Jedlami6. Ukazany w półfigurze, jest oświetlony od góry 
mocnym słonecznym światłem. Autorka, świadoma zjawisk, jakie zachodzą w oku 
ludzkim pod wpływem takiego światła, wyeliminowała całkowicie z palety czerń – 
cienie namalowała stosując barwy dopełniające; stąd na twarzy modela pojawiają 
się plamy fioletowe, niebieskie i zielonkawe, a na rudej marynarce – błękitnawe. 
W oddali, za modelem siedzącym przy drewnianej poręczy „przyłapu”, widocz-
na jest skąpana w słońcu, ostra zieleń drzew, bardziej stonowana zieleń lasu na 
zboczu, a ponad nim szarozielone granie tonące w obłokach. Szerokie, pośpieszne 
pociągnięcia pędzla sugerują, że portret ten powstawał szybko, prawdopodobnie 
bez wstępnych szkiców, w plenerze. Jest to praca bardzo interesująca, nowoczesna 
pod względem malarskim. Przyczynia się do tego przede wszystkim ekspresyjna 
kolorystyka i oświetlenie lekko deformujące rysy i postać modela. 

W technice drzeworytu został wykonany portret z 1929 roku. Ujęcie jest nieco 
podobne do wcześniej omawianego portretu z 1922 roku; także został ukazany 
lewy profil twarzy [il. 3]7. Tym razem środki wyrazu artystycznego, jakie zasto-
sowała artystka są skromne, wręcz ascetyczne, ale równocześnie ekspresyjne, 
oparte na kontraście: na jasnym tle karty czarna linia konturu i czarna, wydłużona 
plama w partiach, na które pada cień. Rysy twarzy zostały znacznie zdeformowa-
ne i uproszczone, ale zachowały podobieństwo do modela.

Interesującym plastycznie jest portret olejny wykonany w Wiedniu, podczas 
podróży obojga małżonków po Europie [il. 4]8. Tym razem twarz Michała i górna 
część jego korpusu „podpatrzona” jest nieco z dołu, przez co jest lekko zdeformo-
wana, znowu niekonwencjonalnie oświetlona z góry sztucznym światłem, ukazana 

5 Studium portretowe w słońcu (Portret Michała na tle gór), 1926, olej na tekturze, dat., sygn.  
p. d.: Lela Pawlikowska, wym. 68 x 48 cm, na odwrocie odręczny napis: Lela Pawlikowska (Medy-
ka) Studyum portretowe w słońcu, zbiory rodziny artystki. Biblioteka MNZP, sygn. 35911/I-II rkps, 
M. Trojanowska, Życie i twórczość…, t. II, il. 3/il.159.

6 Podobno to Henryk Sienkiewicz odwiedzając Jana Gwalberta Pawlikowskiego w Zakopanem 
nazwał „przyłapem” obszerny, wsparty na kamiennej, wysokiej podmurówce taras Domu pod Je-
dlami. „Przyłap” znajduje się przy południowo-wschodnim narożniku domu. Terminu „przyłap” 
powieściopisarz  używa również w  powieści Krzyżacy powstałej w tym samym czasie, co Dom pod 
Jedlami (1897–1900),  np. w rozdz. XV i XVI, prawdopodobnie na określenie zewnętrznego ganku, 
z którego jest widoczny podwórzec dworu.

7 Portret Michała Pawlikowskiego, 1929, drzeworyt na kartonie, sygn. l. d. monogramem wią-
zanym AP,  wym. 22,7 x 18,7 cm, zbiory rodziny artystki. Portret publikowany był w: M. Pawli-
kowski, Pamiętniki..., s. 2. Zob.: Biblioteka MNZP, sygn. 35911/I-II rkps, M. Trojanowska, Życie 
i twórczość…, t. II, il. 3/il.160.

8 Portret Michała Pawlikowskiego, 9 VIII 1931, olej na tekturze, dat., sygn. monogramem 
wiązanym LP, wym. 31,6 x 24,5 cm. Portret publikowany w katalogu wystawy Świat Leli Paw-
likowskiej. Prace z lat 1915-1965. Wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie  
w Muzeum Tatrzańskim. Zakopane, Koziniec, Galeria Kulczyckich 28 sierpnia – 7 października 
1997, poz. kat. 46, bez numeracji stron. Zob.: Biblioteka MNZP, sygn. 35911/I-II rkps, M. Troja-
nowska, Życie i twórczość…, t. II, il. 3/il.161. 
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na ciemnym brązowo-czerwonym tle, malowana szerokimi, szybkimi pociągnię-
ciami pędzla. Portret sprawia wrażenie niedokończonego: duże płaszczyzny pod-
obrazia pozostały niezamalowane; dzięki temu jednak całość zyskuje na ekspresji 
i – rzadkiej w tym rodzaju malarstwa – dynamice układu kompozycyjnego.

 O mistrzostwie w zakresie lapidarności ujęcia świadczą szkice portretowe 
osoby Michała z drugiej połowy lat dwudziestych i z lat trzydziestych. Wiele 
spośród nich jest tak wykonanych, że nawet mając świadomość, że są to pra-
ce studyjne, odczytujemy rysunek jako zamkniętą, ukończoną całość. Artystka 
niejednokrotnie rysowała męża w przeróżnych codziennych sytuacjach, często 
w niekonwencjonalnych pozach, patrząc z zaskakującego punktu widzenia. Do 
takich prac należą między innymi Michał siedzący na krześle góralskim9, Michał 
zawiązujący but10, Michał z maszynką do mięsa11. 

 Najbardziej jednak interesujące z punktu widzenia ustawicznych „studiów 
fizjognomiki” są portrety Michała wykonywane w cyklu „zabawy w miny”. Te 
„zabawy”, jak głosi napis na odwrocie jednego z tych wykonywanych ołówkiem 
rysunków, to: „Konkursy rysunków w Medyce / pięciominutowe szkice fizjo-
gnomiki / Wykonanie Leli / pozuje Michał”12. W zbiorach krakowskich takich 
rysunków jest kilka13. Powstały one około 1939 roku (niektóre zs są tak przez 
Pawlikowską datowane). Rejestrują mimikę twarzy modela, charakterystycz-
ne i nietypowe grymasy i uśmiechy. Bardzo często rysunkom tym towarzyszą 
zabawne podpisy „dookreślające” stan psychiczny modela, lub opisujące sytu-
ację, z jaką związana jest jego mina. Stąd też pod jednym z rysunków artystka 
umieściła napis: „Śniadankiewicz / zobaczył jakąś kozę / wchodzącą do lokalu /  
w poszukiwaniu ojczulka”14, lub: „Flirtujący wyjadacz”, „syn Marsa”15, „Nowo-
silcow”16, „Osobliwy sekretarz ambasadora”17, czy lapidarnie: „Trup”18. Dosko-

9 Michał siedzący na krześle góralskim (Herodot), 1933-1934, ołówek na papierze, dat. l. d. 
napis: „Herodot”, wym.: 27 x 20,5 cm, nr inw. MNK III-r.a. 15.295.

10 Michał zawiązujący but, ok. 1937, ołówek na papierze, szkicownik z ok. 1937 r., nr inw. 
MNK III-r.a. 14.671, s. 23.

11 Michał z maszynką do mięsa, lata 30. (?) XX w. (datowanie –  MT.), ołówek na kartonie, 
wym. 24,4 x 17,1 cm, NMK III-r.a. 15.256; zob.: Biblioteka MNZP, sygn. 35911/I-II rkps, M. Tro-
janowska, Życie i twórczość, t. II, il. 3/il.162.

12 Napis w p. d. rysunku: Michał Pawlikowski – zabawy w miny, 1939, ołówek na papierze 
żeberkowym, dat., wym.: 25,3 x 21,4 cm, nr inw. MNK III-r.a. 14.851.

13 Rysunki o numerach inwentarzowych: MNK III-r.a. 14.845–14.582.
14 Napis w l. d. rysunku nr inw. MNK III-r.a. 14.851. 
15 Napis w d. rysunku: Michał Pawlikowski – zabawy w miny (tytuł – MNK), 1939, ołówek na 

papierze żeberkowym, dat., wym.: 25,3 x 21,4 cm, nr inw. MNK III-r.a. 14.850.
16 Napis w d. rysunku: Michał – Nowosilcow (tytuł – MNK), 1939, ołówek na papierze żeber-

kowym, dat., wym.: 25,6 x 19,7 cm, nr inw. MNK III-r.a. 14.852.
17 Napis w l. d. rysunku: Michał Pawlikowski – zabawy w miny (tytuł – MNK) ok. 1939(?), 

ołówek na papierze żeberkowym, wym.: 25,7 x 19,8 cm, nr inw. MNK III-r.a. 14.845.
18 Napis w p. d. rysunku: Michał Pawlikowski – zabawy w miny (tytuł – MNK), ok. 1939(?), 

ołówek na papierze żeberkowym, wym.: 26 x 19,7 cm: MNK III-r.a. 14.849; zob.: Biblioteka 
MNZP, sygn. 35911/I-II rkps, M. Trojanowska, Życie i twórczość…, t. II, il. 3/il.163.
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nale znana twarz męża, osoby malarce najbliższej, była świetnym „materiałem” 
do takich ćwiczeń. Można snuć rozważania, na ile te medyckie konkursy były 
rozwinięciem zajęć z anatomii plastycznej, odbytych przez artystkę pod kierun-
kiem Władysława Witwickiego. Z pewnością w kręgu zainteresowań tego pierw-
szego nauczyciela Pawlikowskiej znajdowało się wpojenie młodej adeptce ma-
larstwa umiejętności zobrazowania stanów psychicznych modela; w całym wy-
kładzie anatomii plastycznej sposobom rysowania mięśni mimicznych poświęcił 
on bowiem później wiele miejsca19. 

Bardzo udanym, całopostaciowym portretem Michała Pawlikowskiego jest  
wykonana w Rzymie w czasie wojny akwarela: Michał „Zimowy” marznący20. 
Model, odwrócony prawie całkowicie plecami (tylko twarz w niepełnym profilu), 
ubrany jest w szaroniebieski garnitur i buty z getrami. Znowu został namalowany 
tak, jakby autorka z zaskoczenia zarejestrowała jego pozę i gesty. Przygarbienie 
postaci, schowanie głowy w ramionach, przykurczenie rąk i zaciśnięcie dłoni to 
oznaki zmarznięcia oraz dyskomfortu z powodu zimna. Fryzura z łysiną, okulary 
opuszczone na zaczerwieniony nos i profil są na tyle charakterystyczne, że zna-
komicie oddają podobieństwo postaci. Zwraca również uwagę świetnie opano-
wana technika akwareli.

Późniejsze portrety męża to rysunki. Większość z nich nie jest datowana. Do 
datowanych należy rysunek głowy Michała z 1952 roku21. Nie tylko podobień-
stwo do modela jest atutem tego portretu, lecz także ukazanie wyciszenia, mądro-
ści i łagodności, jakich nabywa człowiek postępując w latach. 

Rysunkami, które są nie tylko lapidarnie skreślonymi portretami, ale też ilu-
strują pasję, z jaką Michał pracował zarówno wykonując proste czynności po-
rządkowe w domu, jak i studiując archiwalia, są cztery prace z lat sześćdziesią-
tych ze zbiorów muzeów przemyskiego i krakowskiego [il. 5]22. Ukazują Michała 

19 W. Witwicki, Anatomia..., rozdział V. Głowa, s. 128–185, szczególnie podrozdział: 3. Mim-
ika, s. 167–185.

20 Michał Zimowy marznący (tytuł – MT.), 1943, akwarela, ołówek na papierze, dat., wym.: 
31,3 x 21,4 cm, na odwrocie napisy: u góry: „Michał «Zimowy»”, u dołu przy krawędzi: „Michał 
Pawlikowski w Rzymie 1943 / marznący”, nr inw. MNK III-r.a. 15.241. Zob.: Biblioteka MNZP, 
sygn. 35911/I-II rkps, M. Trojanowska, Życie i twórczość…, t. II, il. 3/il.164.

21 Portret Michała Pawlikowskiego, I 1952, ołówek na papierze, wym.: 24,8 x 17 cm, dat., sygn. 
p. d. monogramem wiązanym LP, rysunek w szkicowniku nr 84, MNK III-r.a. 14.740, s. 51. Zob.: 
Biblioteka MNZP, sygn. 35911/I-II rkps, M. Trojanowska, Życie i twórczość…, t. II, il. 3/il.165.

22 Michał Pawlikowski klęczący, ok. 1960, węgiel, na papierze, dar Doroty Pawlikowskiej dla 
MNZP, nr. inw. MPS-10910; Michał Pawlikowski w fartuchu, ok. 1960, węgiel na papierze, dar 
Doroty Pawlikowskiej dla MNZP, nr inw. MPS-10909. Rysunki te były prezentowane na wystawie 
w 200-lecie obecności Pawlikowskich w Medyce. W MNK: Michał przy pracy, po 1960, sangwina 
na papierze, wym.: 25,3 x 17,6 cm, nr inw. MNK III-r.a. 15.262; Michał pracuje nad dokumentami, 
30 III 1969, węgiel na papierze, dat. p. d., wym.: 25,3 x 22,3 cm, na odwrocie u dołu napis: „Mi-
chał pracuje nad dokumentami (nieczytelne)”, MNK III-r.a. 15.257. Jest to prawdopodobnie jeden  
z ostatnich portretów Michała wykonanych przez artystkę. Biblioteka MNZP, sygn. 35911/I-II 
rkps, M. Trojanowska, Życie i twórczość…, t. II, il. 3/il.166 i il.3/167. Portret publikowany w kata-
logu wystawy Świat Leli Pawlikowskiej..., poz. kat. 95, bez numeracji stron. 
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pracującego w skupieniu, ale w sposób angażujący emocje i siły fizyczne: niekrę-
pujący ruchów strój, podwinięte rękawy, jeśli trzeba, przyklęknięcie na podłodze. 
Użyte przez artystkę bardzo skromne środki formalne nie przeszkadzają w osią-
gnięciu efektu plastycznego zgodnego z pierwotnym jej zamierzeniem. 

Portretami szczególnego rodzaju są zawsze portrety własne autora. W przy-
padku Leli Pawlikowskiej autoportretów zachowało się zaledwie kilka. W spu-
ściźnie po artystce, jeśli nie liczyć wspomnianych wcześniej rysunków saty-
rycznych23 i kilku scenek rodzajowych jeszcze z lat dwudziestych, zupełnie nie 
ma szkiców i rysunków studyjnych dotyczących własnej twarzy i postaci. 

Zachowane w zbiorach rodzinnych trzy autoportrety i jeden szkic pochodzą 
sprzed drugiej wojny światowej. Malowane w Medyce i Zakopanem ukazują ar-
tystkę jako młodą, energiczną kobietę o interesującej urodzie. 

Najwcześniejszym jest pochodzący z około 1922(?) roku, wykonany temperą 
na papierze [il. 6]24. Ukazuje malarkę w popiersiu z twarzą zwróconą w prawo, 
oświetloną z lewej. Głębokie, czerwonawe cienie rzucone mocnymi pociągnię-
ciami pędzla na partiach twarzy i szyi są barwą dopełniającą wobec szarobłękit-
nego tła. Faktura obrazu dynamiczna i ekspresyjna świadczy o bardzo dobrym 
opanowaniu warsztatu przez młodą artystkę.

Prawdopodobnie z tego samego czasu pochodzi szkic do autoportretu przed-
stawiający twarz artystki na tle zieleni [il. 7]25. Formy są tu zarysowane tylko  
w górnej partii obrazu; pomimo dynamiki duktu pędzla i szkicowości ujęcia, jak 
we wcześniejszym autoportrecie, zauważa się dużą swobodę zarówno w kształ-
towaniu faktury, jak i w kolorystyce. 

Najbardziej oryginalnym z autoportretów jest zatytułowany przez artystkę 
Twarz, czapka i niebo powstały w Zakopanem w maju 1926 roku [il. 8]26. Pawli-
kowska, ukazana prawie w półfigurze, w ujęciu profilowym zwrócona w prawo, 
ale głowa jej jest odwrócona w trzech czwartych, tak, że oczy patrzą na widza spod 
głęboko na czoło nałożonej biało-granatowej czapki-pilotki. Tak dynamicznie ujęta 
postać przedstawiona jest na tle dalekiego, szerokiego krajobrazu (łagodne, oświe-
tlone słońcem hale z ciemniejszymi smugami lasu) i jasnego nieba. Autoportret ten, 
przesycony światłem, które odbija się od twarzy i nietypowy, jeśli chodzi o ujęcie 
(pilotka wciśnięta na oczy), malowany przez wciąż jeszcze bardzo młodą artystkę, 
jest jednym z najbardziej interesujących obrazów w całej jej twórczości. Podobnie 

23 Przypis 2.
24 Autoportret, ok. 1922 (datowanie Kasper Pawlikowski), tempera na papierze, wym.: 40 x 31 

cm, zbiory rodziny artystki. Powyższe dane podała rodzina artystki, gdyż obraz znany jest autorce 
wyłącznie z barwnej fotografii. Zob.: Biblioteka MNZP, sygn. 35911/I-II rkps, M. Trojanowska, 
Życie i twórczość…, t. II, il. 3/il.219.

25 Autoportret (szkic), początek lat 20. XX w. (1924?), olej na kartonie, wym.: 30 x 24 cm, 
zbiory rodziny artystki.

26 Twarz, czapka i niebo. (Autoportret), 5 V 1926, olej(?) na kartonie, dat. na odwrocie, napis 
na odwrocie, jak w tytule, brak sygnatury, wym.: 47 x 33,5 cm, zbiory rodziny artystki. Biblioteka 
MNZP, sygn. 35911/I-II rkps, M. Trojanowska, Życie i twórczość…, t. II, il. 3/il.220.
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przedstawiał modele w portretach z lat dwudziestych i początku trzydziestych XX 
wieku Tadeusz Pruszkowski27; z pewnością jednak ten wybitny pedagog i malarz 
nie miał wpływu na kształtowanie się osobowości artystycznej medyckiej portre-
cistki. Kompozycja Twarz, czapka i niebo została wykonana przez osobę, która 
jedynie dorywczo pobierała lekcje rysunku (Witwicki), a nie ukończyła studiów 
malarskich, co świadczy o sile jej plastycznego talentu. 

Pracą z początku lat trzydziestych jest Autoportret na tle okna [il. 9]28. Artystka 
namalowała siebie w popiersiu, zwróconą w prawo i oświetloną z tyłu i z prawej. 
Interesująca kolorystyka portretu polegająca na zestawieniu ciepłych ugrów, jasnej 
zieleni i ciemnego błękitu, oraz dynamiczny (jakby szkicowy) dukt pędzla czynią 
obraz nowoczesnym pod względem formy na tle malarstwa portretowego polskie-
go dwudziestolecia. 

Późniejsze autoportrety pochodzą już z lat czterdziestych. Są wykonane 
akwarelą, ołówkiem i pastelem. Wydaje się, że w zamyśle autorki powstały one 
raczej jako domowy dokument, zapis emigracyjnej codzienności, niż dzieło sztu-
ki. Pierwszy z tych autoportretów, akwarela, stanowi pendant do portretu Micha-
ła (Michał „Zimowy” marznący). Lela przedstawiła siebie z poczuciem humoru: 
z dużym kluczem wiszącym u pasa29. Drugi – wykonany pastelem,  ukazuje twarz 
malarki w ujęciu profilowym30. Pochodzi on z roku 1944, kiedy to cała rodzina 
musiała stawiać czoła trudnościom wojennego pobytu w Rzymie.

Nie są natomiast znane autoportrety Pawlikowskiej powstałe po 1945 roku. 
Prawdopodobnie w Londynie artystka zaprzestała ich malowania. 

Autoportrety Leli Pawlikowskiej to prace nieliczne w ogromnym dorobku 
portretowym malarki. Artystka przedstawiając siebie nie skłaniała się ku alegorii 
czy symbolice. Jedynie w Autoportrecie z kluczem  można doszukiwać się jakiejś 
anegdoty. W zamyśle artystki w tego typu obrazach miały być poruszane pro-
blemy czysto malarskie ze szczególnym naciskiem na wydobycie form poprzez 
odpowiednie operowanie światłem i  kolorystykę. 

Portrety męża Michała malowane były przez Pawlikowską od początku drogi 
artystycznej. Wydaje się jednak, że artystka nie zawsze dążyła do tego, aby ukoń-
czyć tego typu „bliskie sercu” dzieło. Talent fizjonomistki pozwalał jej wypowia-
dać się najpełniej w szkicowych ujęciach modela – lapidarność, sugestywność, 

27 Np. T. Pruszkowski, La dame a l’incroyable, 1917, olej na płótnie(?), portret publikowany 
w: S. Rutkowski, Tadeusz Pruszkowski, „Sztuki Piękne”, R. IV 1927, s. 1–14, il. na s. 4; także:  
T. Pruszkowski, Portret kobiecy, 1934, olej na płótnie (?), wystawiony w TPSP w Krakowie w 1934 
roku, publikowany w: „Sztuki Piękne”, R. X 1934, il. na s. 196.

28 Autoportret na tle okna, pocz. lat 30. (tytuł i datowanie – MT.), olej na tekturze, wym.:  
31,5 x 24 cm, zbiory rodziny artystki. Biblioteka MNZP, sygn. 35911/I-II rkps, M. Trojanowska, 
Życie i twórczość…, t. II, il. 3/il.221.

29 Lela Pawlikowska u siebie?(Autoportret z kluczem), 1943, akwarela, czarna kredka, ołówek 
na papierze, dat. p. d., na odwrocie napis jak w tytule, wym.: 31,3 x 21,4 cm, nr inw. MNK III-r.a. 
15.243. W zbiorach MNK pod tytułem: Kobieta z kluczem (Lela).

30 Autoportret, 29 IX 1944, pastel na papierze żeberkowym, dat., sygn. p. d. monogramem 
wiązanym LP, wym.: 44,4 x 36,8 cm, nr inw. MNK III-r.a. 15.250.
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nieraz zacięcie karykaturzystki  były cenione zarówno przez Michała, jak i osoby  
z kręgu jej rodziny i znajomych. 

Znakomicie opanowaną umiejętność portretowania dostrzegali także odbiorcy 
sztuki spoza grona osób bliskich Pawlikowskiej, a miarą jej sukcesu w zakresie 
portretu było zdobycie „zaszczytnego wyróżnienia” na dorocznej wystawie w Sa-
lonie „Zachęty” w 1934 roku za Portret p. Szajnochowej, długoletniej lokatorki 
lwowskiego domu Wolskich „na Zaświeciu”. Fotografie tej pracy wraz z artykuła-
mi o przyznaniu nagród zamieściła warszawska prasa31. Często krytycy wskazywa-
li właśnie portrety Pawlikowskiej jako najlepsze obrazy na lwowskich i zakopiań-
skich wystawach zbiorowych, chwaląc na ich sugestywność i wierność modelowi32. 

Do roku 1939 Pawlikowska portretowała przede wszystkim członków rodziny 
i znajomych, a innym osobom wykonywała portrety wówczas, jeżeli fizjonomię  
i osobowość portretowanego uznała za interesującą lub niepowtarzalną. W czasie 
wojny, jeszcze przed wyjazdem z Polski, aby zapewnić utrzymanie rodzinie artystka, 
przebywając wraz z dziećmi w Krakowie, zaczęła wykonywać portrety zarobkowo.  
Potem w Rzymie i Londynie praca taka stała się głównym i właściwie jedynym źró-
dłem dochodów całej rodziny. W Wielkiej Brytanii i Europie zachodniej widziano  
w Pawlikowskiej wyłącznie portrecistkę; inne tematy podejmowała rzadko, z reguły 
tylko dla siebie i bliskich. Odłączona od polskiej kultury, działając dla obcych men-
talnie odbiorców, utrzymując z portretowania rodzinę, nie czuła się spełniona jako 
artystka. Może właśnie dlatego prywatnie wykonywane portrety męża nie były przez 
nią często wykańczane i nie niosły już w sobie takich pokładów energii twórczej, a ze 
studiów nad własną fizjonomią zrezygnowała prawie zupełnie(?)33.

31 p. g. (Pia Górska?), Doroczne nagrody Zachęty,  „Gazeta Warszawska”, nr 384 (22 XII) 1934, 
s. 2; p. g. (Pia Górska?), W salonie dorocznym Zachęty, „Gazeta Warszawska”, nr 385 (23 XII) 
1934, s. 2; E. Filus (fotografia), Portret p. Szajnochowej, Z Salonu w Zachęcie, „Gazeta Warsza-
wska. Niedzielny dodatek ilustrowany”, b. nr (25 XII) 1934, s. 4.

32 Np. H. Blumówna, Wystawa gwiazdkowa w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, „Kurier 
Lwowski”, 18 XII 1934, s. 3; autorka wypowiadała się tu m.in. o portrecie Beaty Obertyńskiej.

33 Serdecznie dziękuję Rodzinie Artystki za wszelką pomoc przy powstawaniu tego tekstu.
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III. INFORMACJA NAUKOWA
ROCZNIK PRZEMYSKI, t. 50: 2014

z. 3, HISTORIA

TOMASZ PUDŁOCKI, MACIEJ WALTOŚ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ NAUK W PRZEMYŚLU

ZA OKRES OD 18 VI 2011 DO 22 VI 2013 ROKU
 
1. Skład ciał kolegialnych oraz pracownicy TPN 

W okresie sprawozdawczym Towarzystwem kierował Zarząd wybrany na Wal-
nym Zgromadzeniu w dn. 18 czerwca 2011 roku: prezes – dr Tomasz Pudłocki,  
a także członkowie Zarządu: mgr Jarosław Dyrda – wiceprezes ds. naukowych, 
mgr inż. Waldemar Wiglusz – wiceprezes ds. organizacyjnych,  dr Izabela Wodziń-
ska – sekretarz, mgr inż. Grzegorz Poznański – skarbnik, przewodniczący Sekcji 
Nauk Przyrodniczo-Rolniczych, mgr Agnieszka Łach – przewodnicząca Sekcji 
Nauk Pedagogiczno-Psychologicznych,  mgr Ewa Świtek – wiceprzewodnicząca 
Sekcji Nauk Pedagogiczno-Psychologicznych, mgr Jacek Drozd – przewodniczą-
cy Sekcji Nauk Humanistycznych, mgr Ewa Grin-Piszczek – wiceprzewodnicząca 
Sekcji Nauk Humanistycznych, mgr Grzegorz Potoczny – sekretarz Sekcji Nauk 
Humanistycznych, a także: prof. dr hab. Zdzisław Budzyński,  mgr Marcin Duma, 
mgr Piotr Haszczyn,  mgr inż. Tadeusz Misiak, mgr Nalan Sarkady1. 

W Komisji Rewizyjnej pracowali: mgr Renata Magnowska jako przewod-
nicząca, a także dr Maciej Dalecki, mgr inż. Aleksander Kędzior, dr Grzegorz 
Klebowicz, mgr Jerzy Tumidajski. Członkowie Sądu Koleżeńskiego: mgr Janusz 
Motyka, mgr Maria Siemaszko, dr Grzegorz Szopa.

Na zebraniu 25 I 2013 roku wybrano także ciało pomocnicze, tj. Komitet Re-
dakcyjny TPN. Redaktorem wydawnictw została dr E. Grin-Piszczek, zastępcą 
dr T. Pudłocki, a członkami Komitetu: dr Jolanta Czartoryska, dr Andrzej Gliwa,  
dr Maciej Waltoś oraz redaktorzy naczelni poszczególnych zeszytów „Rocznika”. 

W okresie sprawozdawczym w TPN pracowali: dr Maciej Waltoś, kierownik 
Biblioteki Naukowej TPN, który równocześnie zajmował się obsługą administra-

1 Ze względu na wyjazd na stypendium do USA prezesa Pudłockiego w okresie 6 X 2012 –  
6 I 2013 zarządem kierował wiceprezes mgr inż. W. Wiglusz, nie posiadając jednak uprawnień 
decyzyjnych prezesa, a jedynie uprawnienia do nadzorowania działalności bieżącej. 
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cyjną; w Dziale Administracyjnym i Wydawniczym zatrudniony był jeden pracow-
nik merytoryczny – do 31 XII 2011 roku był to mgr Krzysztof Szybiak (3/5 etatu), 
którego następnie zastąpił mgr Arkadiusz Więch (1/2 etatu), a także mgr Bożena 
Kamińska (główna księgowa na 1/2 etatu). Ze względu na ograniczone środki fi-
nansowe na działalność bieżącą mgr Więch pracował jedynie do 30 czerwca. Od 
1 lipca 2012 roku jego obowiązki przejęli społecznie prezes Pudłocki (realizacja 
zadań wydawniczych) oraz dr Waltoś (obsługa administracyjna i finansowa zadań 
wydawniczych; sprzedaż i wysyłka książek). 

Towarzystwo w dalszym ciągu nie zatrudniało, ze względu na brak wystarcza-
jących środków finansowych, osoby sprzątającej. Problem ten rozwiązano poprzez 
zatrudnianie na czas określony słuchaczki szkoły pomaturalnej w okresie roku 
szkolnego na umowę-zlecenie. 

Członkowie TPN pracowali w ramach Sekcji: Humanistycznej (przewodni-
czący mgr Jacek Drozd, wiceprzewodnicząca dr Ewa Grin-Piszczek, sekretarz 
mgr Grzegorz Potoczny), Pedagogiczno-Psychologicznej (przewodnicząca mgr 
Agnieszka Łach, wiceprzewodnicząca mgr Ewa Świtek), Nauk Przyrodniczo-
-Rolniczych (przewodniczący mgr inż. Grzegorz Poznański) oraz Prawa, Ad-
ministracji, Organizacji i Zarządzania (przewodniczący dr Bronisław Majgier). 
Sekcja Medyczna formalnie istniała w strukturach TPN. Nie miała jednak od 10 
XI 2011 roku swojego przewodniczącego. 

2. Praca Zarządu

Zarząd Towarzystwa odbył w okresie sprawozdawczym 14 zebrań plenarnych: 3  
w 2011 roku (2 IX, 10 XI, 22 XII oraz 3 zebrania Prezydium: 1 X, 7 X, 22 XII),  
7 w 2012 roku (9 II, 4 IV, 30 V, 23 VI, 30 VIII, 3 X, 22 XI oraz 3 zebrania Prezydium 
Zarządu: 29 II, 13 VI, 24 IX), 4 w 2013 roku (25 I, 4 IV, 24 V, 7 VI oraz 5 zebrań Pre-
zydium: 10 I, 6 III, 12 IV, 30 IV, 24 V). Zebrania starano zwoływać się w regularnych 
odstępach czasu i w miarę potrzeby. Na zebraniach Zarządu omawiano głównie spra-
wy finansowe, kwestie gospodarcze oraz kontynuacje prac naukowych. Dzięki uzyska-
nym dotacjom, głównie na zadania biblioteczne, w ramach projektów realizowanych 
przez Bibliotekę Naukową, kierowaną przez dr. Macieja Waltosia, Towarzystwo po raz 
pierwszy od kilkunastu lat uzyskało dodatni bilans dochodów i wydatków.   

O ile efektywność pozyskiwania dotacji na zadania celowe zdecydowanie przyczy-
niła się do poprawy sytuacji TPN w porównaniu do lat poprzednich, o tyle niestety nie 
udało się pozyskać stałej dotacji finansowej na utrzymanie Towarzystwa i jego agend. 
W tej materii członkowie TPN odbyli wiele rozmów z przedstawicielami lokalnej wła-
dzy. W siedzibie Biblioteki TPN 3 X 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Kultury 
Urzędu Miejskiego w Przemyślu, zainicjowane przez panów: Pudłockiego, Wiglusza  
i Waltosia, we współpracy z Przewodniczącym Komisji Jerzym Krużelem. Pomimo 
pozytywnego zaopiniowania przez członków Komisji potrzeby dofinansowania bieżą-
cej działalności TPN, postulat ten ostatecznie nie został uwzględniony. 
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Zarząd omawiał też na zebraniach sprawy bieżące, takie jak: 1) podział obowiąz-
ków pomiędzy członkami, 2) współpraca z miejscowymi i pozalokalnymi strukturami 
administracyjnymi oraz instytucjami kultury i nauki, 3) problem remontu fasady i od-
tworzenia balkonu (w tym celu prowadzono rozmowy z prezesem PGM – mgr. Krzysz-
tofem Majcherem, oraz Podkarpacką Konserwator Zabytków – dr Grażyną Stojak), 4) 
kwestie naukowe (organizacja pracy poszczególnych Sekcji; organizacja konferencji 
naukowych), 5) sprawy biblioteczne (zwłaszcza projekty digitalizacyjne), 6) sprawy 
wydawnicze, 7) zmiany w statucie TPN, 8) reklama TPN w środowisku lokalnym, 9) 
przyjęcia nowych członków bądź wykreślenia dawnych z listy2. Zebrania odbywały 
się regularnie. Większość członków uczęszczała na nie systematycznie, starając się an-
gażować w prace nie tylko organu wykonawczego TPN, ale i całego Towarzystwa. 
Zebranie 22 XII 2011 roku obyło się w uroczystym nastroju – świętowano wówczas 
uzyskanie przez pracownika TPN, p. Macieja Waltosia, tytułu doktora nauk humani-
stycznych z zakresu bibliologii i informatologii oraz przyznanie mu przez prezesa oko-
licznościowej nagrody. Z kolei na zebraniu 4 IV 2013 roku T. Pudłocki oficjalnie złożył 
rezygnację ze stanowiska prezesa z dniem Walnego Zgromadzenia. Powodem decyzji 
były duże kłopoty zdrowotne i nadmiar obowiązków uczelnianych w Krakowie.

Ukoronowaniem działania nowego Zarządu było pozytywne ustosunko-
wanie się Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie do pisma prezesa TPN  
z 5 I 2012 roku. Rada Polskiej Akademii Umiejętności na posiedzeniu 24 I 2012 
roku przyjęła honorowy patronat nad Towarzystwem. Oficjalnym reprezentan-
tem PAU do współpracy z TPN został prof. dr hab. Feliks Kiryk – przez wiele lat 
współpracujący z Towarzystwem.

3. Finanse

W okresie sprawozdawczym, podobnie jak w latach poprzednich, Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk w Przemyślu jako organizacja pożytku publicznego3 mogło otrzymy-
wać darowizny – 1% od podatku. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych wynosiły: w 2011 roku – 3 115,60 zł; w 2012 roku – 2 530,50 zł; w 2013 
roku – 2 301,90 zł. Z kolei ze składek członkowskich TPN pozyskało: w 2011 roku –  
3 680,00 zł; w 2012 roku – 3 250,00 zł; w 2013 roku – 4 800,00 zł. Składamy tą drogą 
serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy zechcieli wspierać nasze Towarzystwo. 

W roku 2011 Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu otrzymało na realiza-
cję sześciu zadań bibliotecznych wsparcie finansowe z Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. Oto lista zadań oraz kwoty otrzymanych dotacji: Inwentaryzacja, 

2 W minionej kadencji zmarło dwóch bardzo zasłużonych członków Towarzystwa. 9 XI 2012 roku 
zmarł prof. dr hab. Jerzy Starnawski, długoletni redaktor naczelny zeszytu Literatura i Język „Rocznika 
Przemyskiego”. TPN na pogrzebie w Lublinie reprezentował dr Maciej Waltoś. 15 IV 2013 roku zmarł 
ks. dr Henryk Hazik, proboszcz parafii Skołoszów i członek Zarządu TPN w okresie 22 VI 2002 –  
28 VI 2008. TPN na pogrzebie 18 IV w Skołoszowie reprezentowali panowie L. Fac i W. Wiglusz.

3 Status organizacji pożytku publicznego otrzymaliśmy postanowieniem Sądu Rejonowego w Rze-
szowie z dnia 14 IV 2005 roku, sygnatura sprawy: RZ. XII NS-REJ. KRS/1235/5/256.
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porządkowanie i konserwacja księgozbioru Biblioteki Naukowej oraz archiwaliów 
TPN – 7 900,00 zł; Działalność z zakresu aktywności naukowej i popularyzator-
skiej – 8 000,00 zł; Opracowanie komputerowej bazy danych w programie MAK. 
Elektroniczny katalog Biblioteki Naukowej TPN – 7 500,00 zł; Gromadzenie księgo-
zbioru. Organizacja procesu gromadzenia – 6 200,00 zł; Przechowywanie zbiorów 
bibliotecznych, w tym starodruków i zbiorów specjalnych – 23 600,00 zł; Digitali-
zacja zbiorów Biblioteki Naukowej TPN – 9 500,00 zł. Dodatkowo Biblioteka Na-
ukowa TPN pozyskała środki z Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warsza-
wie na realizację zadania pt. Cyfrowa Kolekcja Biblioteki Naukowej Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Wysokość dotacji wyniosła 32 256,00 zł. Na wy-
danie „Rocznika Przemyskiego” oraz realizację pozostałych zadań wydawniczych  
z MNiSzW otrzymano: 8 250,00 zł; z Gminy Miejskiej Przemyśl: 15 000,00 zł. 

W 2012 roku Biblioteka Naukowa TPN otrzymała dotację z MNiSzW na 
przygotowanie sześciu zadań (Opracowanie komputerowej bazy danych w pro-
gramie MAK. Elektroniczny katalog Biblioteki Naukowej TPN – 9 250,00 zł; 
Działalność z zakresu aktywności naukowej i popularyzatorskiej – 8 850,00 zł; 
Biuletyn Informacyjny TPN w Przemyślu (Edycja cyfrowa) – 2 500,00 zł; Gro-
madzenie księgozbioru – 5 800,00 zł; Przechowywanie zbiorów bibliotecznych, 
w tym starodruków i zbiorów specjalnych – 31 050,00 zł; Digitalizacja zbiorów 
bibliotecznych TPN – 13 500,00 zł). Kwota pozyskana na zadania wydawnicze 
wyniosła: MNiSzW – 15 500,00 zł; Gmina Miejska Przemyśl – 18 000,00 zł.

W roku 2013 Biblioteka Naukowa TPN dzięki dotacji z MNiSzW zrealizowała 
3 zadania (Opracowanie komputerowej bazy danych w programie MAK. Elektro-
niczny katalog Biblioteki Naukowej TPN – 9 000,00 zł; Działalność z zakresu ak-
tywności naukowej i popularyzatorskiej – 9 000,00 zł; Przechowywanie zbiorów 
bibliotecznych, w tym starodruków i zbiorów specjalnych – 31 300,00 zł). Ponad-
to TPN pozyskało dofinansowanie na wydanie bieżących publikacji: MNiSzW –  
16 600,00 zł; Gmina Miejska Przemyśl – 13 000,00 zł.

Podstawą działalności finansowej TPN były zadania biblioteczne, realizowane przez 
dr. Macieja Waltosia. Obsługę finansową projektów prowadziła mgr Bożena Kamińska.

Dzięki pozyskanym funduszom udało się zrównoważyć budżet i kontynuować 
podstawową działalność statutową. Niestety nie pozwoliło to Towarzystwu na peł-
ną stabilizację finansową oraz zwiększenie obsady etatowej. 

Przedstawiciele władz statutowych Towarzystwa, jak również inni członko-
wie zaangażowani w działalność TPN, wykonywali wszystkie prace nieodpłatnie,  
z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi działalności wydawniczej.

4. Działalność popularnonaukowa

Towarzystwo realizowało z dużym rozmachem szereg większych i mniej-
szych projektów naukowych,  w większości pro publico bono. Do największych 
należały następujące przedsięwzięcia:
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1) Festiwal „Groza, Groteska, Grabiński”. TPN był współorganizatorem sze-
regu imprez naukowych i kulturalnych, które od listopada 2011 roku do stycznia 
2013 roku miały miejsce w Przemyślu i poza jego granicami. Festiwal był formą 
uczczenia 125-lecia urodzin pisarza Stefana Grabińskiego i objął szereg inicjatyw: 
wykłady otwarte, sesje naukowe w Przemyślu i Katowicach, pokazy filmów (na 
których jako gość Festiwalu obecny był niemiecki reżyser Holger Mandel), pro-
mocje książek, impresje teatralne (w I LO i w Bibliotece TPN), czytanie prozy 
czy „zombie walk”. Przy okazji organizatorzy i współpracownicy Festiwalu wydali 
kilka interesujących książek poświęconych pisarzowi (TPN wydrukował książkę  
Katarzyny Trzeciak pt. Figury pożądania, figury pisania w wybranych nowelach 
Stefana Grabińskiego (2012) i specjalne numery zeszytu Literatura i Język „RP”  
z artykułami o Grabińskim), a w prasie i w Internecie opublikowano wiele tekstów 
poświęconych jego twórczości. Osobą odpowiedzialną za organizację Festiwalu  
z ramienia Zarządu był dr T. Pudłocki. Dokładne sprawozdanie zamieszczone zostało  
w dwóch kolejnych zeszytach Literatura i Język (za lata 2012 i 2013).

2) Stulecie „Rocznika Przemyskiego”. 6 IV 2013 roku w siedzibie Caritasu przy 
ul. P. Skargi odbyły się uroczystości 100-lecia wydania 1. tomu „Rocznika Przemy-
skiego”. Uroczystości połączono z nadaniem aktów honorowego członkostwa To-
warzystwa – formuły, która od kilkunastu lat nie była realizowana w TPN. Po kilku 
miesiącach konsultacji na wniosek różnych sekcji uhonorowano cztery osoby, któ-
re swoim zaangażowaniem w promowanie nauki oraz prac Towarzystwa w oczach 
członków i władz TPN zasłużyły na to wyróżnienie, przyznane im decyzją Walnego 
Zgromadzenia z czerwca 2012 roku. Byli to: mgr Tadeusz Burzyński, mgr Andrzej 
Matusiewicz, mgr Zdzisław Szeliga, ks. prof. dr hab. Marian Wolicki. Uroczyste 
dyplomy i mały upominek z tej okazji wręczyli w imieniu TPN prezes Pudłocki  
i dr E. Grin-Piszczek4. Wśród gości byli: JE ks. bp Adam Szal, senator Andrzej Ma-
tusiewicz, poseł Piotr Tomański, wiceprezydent Wojciech Błachowicz, wójt gminy 
Żurawica Janusz Szabaga, przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Bartmiński, prze-
wodniczący Rady Gminy Żurawica Lucjan Fac, naczelnik Wydziału Kultury Urzędu 
Miejskiego Barbara Łapka. Część merytoryczną zainicjował długoletni prezes TPN  
i b. redaktor naczelny „RP” – prof. dr hab. Zdzisław Budzyński, wygłaszając wykład 
pt. „Rocznik Przemyski” jako interdyscyplinarny periodyk naukowy (1909–1992), 
a później nastąpiły prezentacje poszczególnych numerów: dr Izabela Wodzińska 
przedstawiła zeszyt Historia,  dr Tomasz Pudłocki – Literaturę i Język, mgr inż. Grze-
gorz Poznański – Nauki Przyrodnicze, mgr Lucjan Fac – Historię Wojskowości, mgr 
Ewa Świtek – pozostałe zeszyty „Rocznika Przemyskiego”. Za część organizacyjną 
odpowiadali T. Pudłocki i M. Waltoś a za poczęstunek panie z Sekcji Psychologicz-
no-Pedagogicznej, na czele z A. Łach i A. Burak. Uroczystość została zauważona 
przez lokalne media. Poza informacjami w prasie wywiad dla Radia Rzeszów prze-

4 Warto zaznaczyć, że przy tej okazji ks. prof. M. Wolicki złożył na ręce prezesa Pudłockiego 
znaczny datek finansowy na działalność instytucji. 
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prowadził red. Marek Cynkar. Wypowiadali się w imieniu redaktorów i autorów:  
dr E. Grin-Piszczek, mgr inż. G. Poznański, dr T. Pudłocki, mgr E. Świtek, dr I. Wo-
dzińska. Specjalnie z okazji jubileuszu panowie G. Poznański, M. Duma i M. Waltoś 
zaprojektowali i zasponsorowali wydanie specjalnej kartki pocztowej.  

3) Największą popularnością cieszyły się cykliczne zebrania naukowe i popu-
larnonaukowe poszczególnych Sekcji, zainicjowane jeszcze za wcześniejszego 
Zarządu przez dr. Pudłockiego. Liczbowo w kadencji 2011–2013 najwięcej pre-
lekcji otwartych zorganizowała Sekcja Humanistyczna, co było zasługą nie tyl-
ko jej przewodniczącego, ale i dużej aktywności członków (była to największa 
liczebnie Sekcja). W trakcie prelekcji wykorzystywano sprzęt multimedialny za-
kupiony w 2011 roku z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 
realizację zadań Biblioteki Naukowej TPN (laptop, rzutnik). Z dotacji ministerial-
nej pokryto także koszt utrzymania i nadzoru lokalu. Za stronę organizacyjną pre-
lekcji każdorazowo odpowiadał dr Maciej Waltoś w porozumieniu z konkretnymi 
pomysłodawcami danych spotkań. Odbywały się one w większości w Bibliotece 
Naukowej TPN. Od czerwca 2011 roku prelegentami byli m.in.: 24 VI mgr Woj-
ciech Michalski, Pojedynek sądowy w XV-wiecznych traktatach fechtunkowych  
z obszaru Rzeszy, mgr Bartosz Klusek, Wyobrażenie parlamentu angielskiego na 
miniaturach z księgi herbowej Henryka VIII,  31 VIII 2011 mgr Piotr Haszczyn, 
Sztetl Krzywcza, dr Tomasz Pudłocki, I Gimnazjum i Liceum im. J. Słowackiego 
w Przemyślu w czasie II wojny światowej (prowadzenie J. Dyrda), 2 IX dr Anna 
Siciak, Stan obecny i potrzeby badań nad dziejami Przemyśla, dr Tomasz Pudłocki, 
Z problemów badawczych historii regionalnej w XX w., 23 IX mgr Anna Renner, 
Kinoteatry przemyskie 1910–1920 (prowadzenie I. Wodzińska), 7 X mgr Stani-
sław Piszczek, Ormianie w życiu politycznym Galicji (prowadzenie T. Pudłocki), 
15 XI dr Bronisław Majgier, O herbie ziemi przemyskiej słów kilka. W 2012 r. 
prelegentami byli: 27 I  mgr Arkadiusz St. Więch, Erazm Jerzmanowski – fundator 
polskiej Nagrody Nobla. Życie w służbie idei (prowadzenie dr T. Pudłocki), 9 II  
mgr Ireneusz Thomas, Przykład wpływu polityki i bezpieczeństwa na kształtowanie 
się turystyki krajowej i międzynarodowej w PRL z uwzględnieniem specyfiki woje-
wództwa rzeszowskiego do 1975 roku (prowadzenie mgr J. Drozd), 1 III dr Andrzej 
Gliwa, Zniszczenia wojenne na obszarze Rzeczypospolitej w XVII wieku. Koncep-
cja, stan, metodologia i perspektywy badań (prowadzenie mgr G. Potoczny), 24 V 
dr Bronisław Majgier, Prezydenci Polski od 1921 do 2012 r., 31 V mgr Ireneusz 
Thomas, „Polski ślad”. Brytyjskie obozy na Cyprze dla nielegalnych żydowskich 
emigrantów (prowadzenie mgr A.S. Więch), 30 VIII dr Marta Trojanowska, Wi-
zerunki Maryi Królowej Polski z wschodnich ziem Rzeczypospolitej. Rozważania  
o historii i ikonografii (prowadzenie dr T. Pudłocki), 20 IX mgr Stanisław Piszczek, 
„Transylwania nie taka straszna” – wrażenia z podróży do Rumunii (prowadzenie 
mgr E. Grin-Piszczek), 12 X dr Piotr Kozłowski, Wywiad Staży Granicznej na po-
łudniowym odcinku granicy państwowej w latach 1928–1930, 19 X Mieczysław 
Nyczek, Przez przełęcz Legionów do środka Europy, 25 X dr Bronisław Majgier, 
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Nieprawidłowości prawne w Polsce po II wojnie światowej, 5 XII prof. dr hab. 
Anna Drążkowska, Tajemnice krypty Fredrów, 12 XII prof. dr hab. Artur Timofie-
jew, Dialog z romantyzmem w liryce Zygmunta Krasińskiego (prowadzenie dr Jan 
Musiał). Do czerwca 2013 roku prelegentami byli: 18 I Ryszard Głowacki, Nazwy 
ulic Przemyśla pod okupacją sowiecką (prowadzenie W. Wiglusz); 6 III dr Urszula 
Olbromska, Upamiętnienia Ojczyzny i pomordowanych w rejonie przygranicznym 
obecnej Ukrainy (prowadzenie W. Wiglusz); 15 III mgr Katarzyna Król, Pisarstwo 
wychowawczo-patriotyczne Izabeli Czartoryskiej (prowadzenie J. Drozd); 4 IV  
dr Jolanta Czartoryska, Romans Hermana Liebermana z Heleną Rosenbach – fa-
naberia czy przeznaczenie? (prowadzenie T. Pudłocki), 5 IV mgr Stanisław Pisz-
czek, Czy wielka ofiara złożona przez powstańców poszła na marne? Wokół oceny 
skutków powstania styczniowego, dr Tomasz Pudłocki, Związek Polek w Przemyślu  
a lokalna polityka pamięci o powstaniu styczniowym, 12 IV mgr Anna Szo-
pa, „Mały świat za Wielkim Murem” – Chiny wobec Tybetu (prowadzenie  
T. Pudłocki), 30 IV dr Tomasz Pudłocki, Dalmacja oczami podróżników wczo-
raj i dziś (prowadzenie S. Piszczek), 16 V dr Piotr Kozłowski, Granice pań-
stwa w świadomości społeczeństwa. Przebieg i oznakowanie granicy Polski  
w XX wieku (prowadzenie W. Wiglusz); 6 VI dr Jan Musiał, Fredrowskie obrachun-
ki z polityką (prowadzenie W. Wiglusz); 21 VI dr Tomasz Pomykacz, Parlamen-
tatyzm austriacki w latach 1860–1914. Cz. 1: Lata 1860–1879. Kształtowanie się  
i dominacja niemieckich liberałów (prowadzenie T. Pudłocki). 

4) Promocje książek. 2 IX 2011 roku odbyła się prezentacja 2. tomu Przemy-
skiego słownika biograficznego, której dokonał mgr Lucjan Fac. 1 II 2013 roku TPN 
wraz Katedrą Historii Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Papieskiego  
w Krakowie, rzeszowskim oddziałem IPN oraz Archiwum Państwowym w Prze-
myślu zorganizowało promocję książki Nie można zdradzić Ewangelii. Rozmowy  
z abp. Ignacym Tokarczukiem. Odbyła się ona w AP w Przemyślu. 26 II 2013 roku, 
wraz IPN oraz PCKiN, zorganizowano w Piwnicy Artystycznej pod Niedźwiadkiem 
spotkanie autorskie z dr. Dariuszem Iwaneczko, autorem książki Ogniwo strachu. 
Urząd Bezpieczeństwa w Lubaczowie 1944–1956. 7 III 2013 roku wraz z PCKiN 
zorganizowano w Piwnicy Artystycznej spotkanie z mgr Katarzyną Trzeciak, która 
wygłosiła prelekcję nt. Grabiński contra czytelnik, czyli po co dziś czytać prozę Stefa-
na Grabińskiego? Połączono ją z czytaniem fragmentów prozy (Barbara Sobol-Pich, 
T. Pudłocki) oraz promocją książki Figury pożądania, figury pisania w wybranych 
nowelach Stefana Grabińskiego, wydanej nakładem TPN w 2012 roku. Spotkanie 
prowadził Oskar Ostafin. 29 V 2013 roku w Bibliotece Naukowej TPN odbyła się 
promocja książki mgra Mariusza Olbromskiego, Róża i kamień. Podróże na Kresy. 

5) Wystawy okolicznościowe. Sekcja Psychologiczno-Pedagogiczna orga-
nizowała w czytelni Biblioteki Naukowej TPN liczne wystawy prac młodzieży 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, związane z porami roku, 
konkretnymi świętami i rocznicami. Projekt koordynowała mgr Ewa Świtek.  
1 III 2012 roku nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy: Fundacja Kościuszkow-
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ska. Amerykańskie centrum kultury polskiej (w siedzibie I LO w Przemyślu). 
Jej otwarcia dokonali organizatorzy: Joseph Herter – przedstawiciel Fundacji  
w Warszawie oraz mgr Tomasz Dziumak (dyrektor szkoły i członek TPN),  
a dr T. Pudłocki wygłosił prelekcję Mieczysław Ziemnowicz i początki Fundacji 
Kościuszkowskiej. 2 X 2012 roku odbyło się w siedzibie Przemyskiej Biblioteki 
Publicznej otwarcie wystawy Świat się kręci wokół jabłka, przygotowanej i za-
aranżowanej przez mgr. inż. G. Poznańskiego. Wernisaż zgromadził liczne grono 
członków TPN oraz pracowników biblioteki. Prowadziła go mgr Ewa Lis. 

5. Projekty naukowe

Dzięki współpracy z Polską Akademią Umiejętności w Krakowie, przy życz-
liwym poparciu prof. dr. hab. Juliana Maślanki, przewodniczącego I Wydziału 
PAU, oraz dr Rity Majkowskiej, dyrektor Archiwum PAN i PAU w Krakowie,  
19 XI 2011 roku odbyła się w Krakowie konferencja i wystawa poświęcona pa-
mięci Romana Dyboskiego i Władysława Tarnawskiego (ten drugi był związany 
ze środowiskiem przemyskim, m.in. jako członek TPN i syn pierwszego prezesa 
TPN). Inicjatywy nosiły tytuł: Żyjąc dla idei… Roman Dyboski (1883–1945), Wła-
dysław Tarnawski (1885–1951). W uroczystościach krakowskich, współorganizo-
wanych przez TPN, wzięła udział delegacja Zarządu w składzie: dr T. Pudłocki,  
dr I. Wodzińska (prelegenci konferencji5) mgr inż. W. Wiglusz oraz mgr E. Grin-
-Piszczek. Materiały z konferencji mają zostać wydrukowane w 2015 roku6.

Ciekawą inicjatywą był panel dyskusyjny (13 IV 2012 r.) zatytułowany Ruś Czer-
wona w XVI–XVIII wieku. W ramach tego spotkania m.in. doktoranci UMCS oraz 
dr Andrzej Gliwa zaprezentowali tematy związane z problematyką Rusi Czerwonej. 
Całość panelu, współorganizowanego przez Sekcję Historyczną Koła Naukowego 
Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, została podzielona na 
2 części. W pierwszej z nich poświęconej sprawom polityczno-militarnym wygło-
szono następujące referaty: mgr Jacek Drozd (UMCS Lublin), „Lwowskie pisma” 

5 Niestety profesorowie J. Kamińska-Kwak i J. Starnawski z przyczyn niezależnych nie mogli 
wziąć udziału w sesji. Materiały z sesji mają ukazać się w 2015 r. nakładem PAU.

6 Program konferencji: prof. dr hab. Stefan W. Alexandrowicz, zastępca Sekretarza Generalnego 
PAU – otwarcie, mgr Michael Morys Twarowski, Rodzina Dyboskich na tle cieszyńskich elit prze-
łomu XIX i XX w., dr Tomasz Pudłocki, Roman Dyboski i Władysław Tarnawski  dzieje wzajemnych 
relacji, prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Ro-
man Dyboski jako gramatyk, prof. dr hab. Marta Gibińska-Marzec, Władysław Tarnawski jako 
tłumacz Szekspira, dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa, Między Syberią a światem anglosaskim. Roman 
Dyboski ambasador i pośrednik w dyskursie  kultury, dr Elżbieta Stanisz, Roman Dyboski i Włady-
sław Tarnawski – ojcowie anglistyki polskiej, Józef Kurylak, Książka Władysława Tarnawskiego 
o Krzysztofie Marlowe, prof. dr hab. Zygmunt Mazur, Roman Dyboski – amerykanista i historyk 
literatury amerykańskiej, prof. dr Jerzy Starnawski, Początki anglistyki lwowskiej, prof. Jolanta 
Kamińska-Kwak, Władysław Tarnawski – wybitny przedstawiciel pierwszej generacji polskich 
„zawodowych anglistów”, dr Izabela Wodzińska, Roman Dyboski i jego rola w upowszechnianiu 
kultury anglosaskiej na łamach „Przeglądu Współczesnego” i „Czasu”, dr Lucyna Kulińska, Wła-
dysława Tarnawskiego związki z organizacją Komitetu Ziem Wschodnich.



223SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TPN W PRZEMYŚLU...

starszyzny kozackiej drugiej połowy XVII wieku ze zbiorów CDIAU we Lwowie, dr 
Andrzej Gliwa (Narodowy Instytut Dziedzictwa – Oddział Terenowy w Rzeszo-
wie), Chronologia i zasięg terytorialny najazdów nieprzyjacielskich na zachodnią 
część Rusi Czerwonej w XVII wieku, mgr Magdalena Cichy (UMCS Lublin), Magia 
i procesy o czary w XVII-wiecznych księgach kryminalnych miasta Przemyśla, mgr 
Grzegorz Potoczny (UMCS Lublin), Chłopi – zagrodnicy w starostwie przemyskim 
w świetle lustracji z 1616 i 1629 roku, mgr Marcin Kowalski (UMCS Lublin), Karcz-
marze na Rusi Czerwonej w XVII wieku – korzyści i zagrożenia, mgr Łukasz Bajda 
(UMCS Lublin), Szlachta ziemi sanockiej w XVIII wieku. Całość panelu prowadzona 
była przez mgr. Jacka Drozda oraz dr. Andrzeja Gliwę.

Do niezwykle udanych inicjatyw Towarzystwa Przyjaciół Nauk, obejmują-
cych problematykę dziejów Rusi Czerwonej, należy zaliczyć I Międzynarodową 
Konferencję Naukową z serii Na pograniczu kultur: Przemyśl i ziemia przemyska 
na przestrzeni wieków, a zatytułowaną Przemyśl i ziemia przemyska w strefie 
wpływów ruskich (X – połowa XIV w.). Współorganizatorami wydarzenia były 
następujące instytucje: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Instytut Historii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obrady miały miejsce w dniach 19–20 IV w Auli 
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Organiza-
torami byli dr Vitaliy Nagirnyy oraz dr Tomasz Pudłocki. Konferencja nie do-
szłaby do skutku, gdyby nie osobiste zaangażowanie dyrektor Instytutu Historii 
PWSW (i członka TPN) – dr Ireny Kozimali, oraz rektora PWSW – prof. dr. hab. 
Jana Drausa7. Na zakończenie konferencji wszystkich chętnych oprowadził po 
Przemyślu mgr A.S. Więch. Zaproszeni goście i prelegenci mieli okazję również 

7 W pierwszym dniu konferencji zaproszeni goście zaprezentowali następujące tematy: Michał Par-
czewski (Rzeszów), Ziemie nadsańskie w X w., Zbigniew Pianowski (Rzeszów), Problem etnokonfe-
syjnej przynależności najstarszych budowli na zamku przemyskim, Ярослав Погоральський (Львів), 
До локалізації деяких літописних пунктів Перемиської землі, Edyta Marek (Rzeszów), Wczesno-
średniowieczne cmentarzyska chrześcijańskie z grobami podpłytowymi z terenu Polski południowo 
wschodniej i Ukrainy zachodniej – problematyka występowania, Роман Миська (Львів-Тустань), 
Верхньодністровське Підгір’я у Х-ХІV ст, Piotr Kotowicz, Karolina Roszniowska (Sanok), „Zamczy-
sko” – staroruskie grodzisko w Sanoku-Białej Górze, Олександр Головко (Київ), Похід київського 
князя Володимира на «Перемышль, Червен и ины грады» 981 р. і проблема початку політичних 
відносин між Польщею і Руссю (кінець Х – перша третина ХІ ст.), Ryszard Grzesik (Poznań), 
Mścisław, przybrany ojciec św. Władysława czyli co Kronika węgiersko-polska wie o Rusi Halickiej, 
Михаил Юрасов (Москва), Роль Перемышля в борьбе Владимира Ярославича за возвращение 
Галича (1189–1190), Vitaliy Nagirnyy (Kraków), Zjazd w Sanoku 1205: przyczyny, chronologia, zna-
czenie. Równie bogaty i interesujący program zaprezentowano w dniu następnym: Marta Font (Pécs), 
Перемышль в политике венгерских королей в раннее средневековье, Djura Hardi (Nowy Sad), Роль 
Ростислава Михайловича в битві під Ярославом 1245 року, Володимир Петегирич (Львів), Бит-
ва під Ярославом 1245 р.: археологічний коментар до літописної розповіді, Мирослав Волощук 
(Івано-Франківськ), Terra Premisliensi in Regnum Hungariae в ХІІІ ст. Хронологія проблеми, Леон-
тій Войтович (Львів), Перемиський князь Лев Данилович, Norbert Mika (Racibórz), Polityka czeska 
kniazia Lwa Daniłowicza. Ziemia przemyska a Przemyślidzi w drugiej połowie XIII wieku, Andrzej 
Janeczek (Warszawa), Gmina prawa niemieckiego w przedlokacyjnym Przemyślu – w kręgu sporów  
i wątpliwości; Stanisław A. Sroka (Kraków), Miasto na pograniczu: średniowieczny Bardiów.
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uczestniczyć w programie kulturalnym. Obecność prelegentów z Polski i Ukra-
iny, specjalizujących się w dziejach ziem ruskich w średniowieczu, potwierdziła 
rangę i poziom konferencji współorganizowanej przez TPN.

Po raz kolejny TPN oraz instytucje: I Liceum Ogólnokształcące im. J. Sło-
wackiego w Przemyślu, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rze-
szowie Oddział w Przemyślu, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego  
w Krakowie oraz Muzeum – Miejsce Pamięci Bełżec były organizatorami spotkań 
skierowanych do młodzieży szkolnej i nauczycieli zatytułowanych Holocaust  
w edukacji regionalnej. Teoria i praktyka, cz. 2 (część 1 spotkania miała miejsce 
w 2011 roku). Konferencja odbyła się 13 VI 2012 roku w I Liceum Ogólnokształ-
cącym w Przemyślu, a jej program obejmował następujące wystąpienia: Żydzi  
i judaizm w szkolnej edukacji historycznej – dr Maria Stinia (Zakład Archiwisty-
ki, Dydaktyki i Metod Kwantytatywnych UJ w Krakowie), Metoda biograficz-
na jako sposób mówienia o Holocauście. Studium przypadku rodziny Teichów –  
dr T. Pudłocki, Zagłada Żydów przemyskich w relacjach świadków – mgr Tomasz 
Hanejko (kierownik Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu). Zainteresowani mo-
gli na miejscu zapoznać się z ofertą wydawnictwa „Nowa Era”. Osoby odpowie-
dzialne za organizację: mgr J. Dyrda, dr T. Pudłocki. 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk miało okazję uczestniczyć w obchodach 140. 
rocznicy urodzin Jana Szczepanika – „polskiego Edisona”, którego postać łączy 
się także z Przemyślem. Dnia 16 VI 2012 roku w czytelni Biblioteki Naukowej 
wraz z Fundacją im. Jana Szczepanika w Tarnowie Towarzystwo zorganizowało 
sesję Śladami Jana Szczepanika po Przemyślu. Zainteresowani mogli posłuchać 
wystąpień: mgr. Arkadiusza S. Więcha (Przemyśl), Na pograniczu kultur. Prze-
myśl w czasach Jana Szczepanika (na przełomie XIX i XX wieku), mgr. Mirosła-
wa Czosnyki (Tarnów), Jan Szczepanik – polski Edison, mgr Katarzyny Grabki 
(Przemyśl), Wielki wynalazca wraca do Przemyśla, mgr. Stanisława Wiatra (Tar-
nów), Cele i zadania Fundacji im. Jana Szczepanika. Bezpośrednim organizato-
rem tego spotkania z ramienia TPN był mgr A.S. Więch.

Z kolei w dniu 7 VI 2013 roku zorganizowano sesję Na styku pamięci, toż-
samości i stereotypu. Wybrane aspekty I wojny światowej. Odbyła się ona w auli 
I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu. Prelegentami byli: dr Tomasz Pudłocki 
(IH UJ, TPN), Brytyjczycy o Polsce w czasie I wojny światowej, mgr Arkadiusz 
S. Więch (IH UR), Sacrum, profanum, etnos. Religijność mieszkańców gali-
cyjskiego pogranicza kulturowego w okresie I wojny światowej, mgr Stanisław 
Szynkowski (IH UO), Miejsca pamięci I wojny światowej. Cmentarze wojenne 
i pomniki ku czci poległych – wybrane przykłady w województwie małopolskim 
i opolskim. Sesja była organizowana we współpracy z I LO im. Króla Włady-
sława Jagiełły w Dębicy, Stowarzyszeniem Miłośników Jarosławia i I LO im.  
J. Słowackiego w Przemyślu. W Dębicy i Jarosławiu prelegenci z takimi samymi 
referatami wystąpili dzień wcześniej. 
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Projekty naukowe i popularnonaukowe (zarówno w postaci sesji, pojedyn-
czych prelekcji czy artykułów naukowych ogłaszanych w ramach TPN) orga-
nizowano z różnych okazji – często wynikały one z zainteresowań badawczych 
członków i współpracowników TPN. Niekiedy jednak miały one na celu uczcze-
nie ważnych rocznic, jak 150-lecia wybuchu powstania styczniowego, czy setnej 
rocznicy rozpoczęcia I wojny światowej. Niektóre z projektów, które zaczęto za 
czasów kadencji 2011–2013 zrealizowano już później (tj. za prezesury panów 
G. Poznańskiego i G. Klebowicza). Do nich należała sesja poświęcona życiu  
i pisarstwu Stanisława Orzechowskiego (dzięki inicjatywie dr. Jana Musiała, przy 
pomocy i zaangażowaniu panów M. Waltosia i W. Wiglusza8). Została ona zreali-
zowana już za prezesury mgr. inż. G. Poznańskiego, tj. 18 X 2013 roku. Materiały 
z sesji mają się ukazać nakładem krakowskiego wydawnictwa „Księgarnia Aka-
demicka”. Innym projektem zaplanowanym w kadencji 2011–2013 był współ-
udział TPN w miejskich obchodach setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej. 
Uroczystości zaplanowane zostały przez Urząd Miejski, a TPN zobowiązało się 
do organizacji konferencji naukowej. Odbyła się ona 18 VII 2014 roku pt. Wpływ 
Wielkiej Wojny na zmiany cywilizacyjne. Przemyśl, Polska, Europa i została przy-
gotowana przez T. Pudłockiego przy wsparciu członków Zarządu i pracowników 
TPN. W rozmowach ze współorganizatorami projektu, tj. UM, Związkiem Gmin 
Fortecznych oraz MNZP, Towarzystwo reprezentowali T. Pudłocki i W. Wiglusz. 
Ostatnim projektem, który rozpoczęto w kadencji 2011–2013 była współpraca  
z mgr Haliną Humnicką. Na 6 XI 2014 roku zaplanowano konferencję i promocję 
książki poświęconej historii Związku Strzeleckiego. W sesji udział mają wziąć  
i swoje teksty w publikacji zamieścić m.in. członkowie TPN.  

6. Prace wydawnicze

Ze względu na stałą dbałość o podnoszenie poziomu jakości wydawnictw 
TPN doszło do kilku poważnych zmian w składzie redakcji poszczególnych pe-
riodyków. 

10 XI 2011 roku Zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu wydawania „Acta Me-
dica Premisliensia” (po rozmowach i korespondencji, którą prof. Z. Budzyński  
w imieniu wcześniejszego Zarządu prowadził z p. dr. doc. S. Sobockim). 

W redakcjach poszczególnych zeszytów „Rocznika Przemyskiego” wprowa-
dzono zmiany. Przede wszystkim uwzględniono zmiany strukturalne, których 
wymaga Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powołano m.in. Radę 
Naukową zeszytów, trwają prace nad stronami internetowymi poszczególnych 
zeszytów, dostosowuje się formy do przyjętych standardów. Dzięki temu w 2012 
roku zeszyt Literatura i Język  w ocenie ministerialnej dostał jeden punkt, a rok 

8 Szczegółowe sprawozdanie pióra M. Waltosia zob. w zeszycie Literatura i Język „Rocznika 
Przemyskiego” za rok 2014. 
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później – dwa. 
Zeszyt Archeologia, pomimo prowadzonych rozmów, na razie nie jest wyda-

wany. Zeszyt Historia został przejęty przez trzech nowych redaktorów (dr Annę 
Markiewicz, dr. Tomasza Pudłocki, dr. Wiktora Szymborskiego). Oba zeszyty, 
jeszcze pod redakcją dotychczasowych redaktorek, nie ukazały się w 2011 roku 
– wydawanie zeszytu Historia wznowiono w 2012 roku. Redaktorem zeszytu 
Literatura i Język w dn. 1 VII 2012 roku został prof. dr hab. Piotr Borek – pra-
cownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zmiana 
nastąpiła na prośbę prof. dr. hab. Jerzego Starnawskiego. Redaktorzy zeszytów 
Historia Wojskowości (mgr Lucjan Fac, dr Paweł Korzeniowski, prof. dr hab. 
Andrzej Olejko) oraz Nauki Przyrodnicze (mgr inż. Grzegorz Poznański, mgr inż. 
Tadeusz Misiak) pozostali bez zmian. Redaktorem naczelnym całego „Rocznika 
Przemyskiego” był od stycznia 2012 roku prezes Pudłocki. 

W zakresie działalności wydawniczej tradycyjnie dominowały sprawy 
związane z wydaniem „Rocznika Przemyskiego”. Ponadto opublikowano  
2. tom Przemyskiego słownika biograficznego (redaktorzy: L. Fac, T. Pudłocki 
i A. Siciak) – tom 3, do którego zebrano hasła i opracowano go redakcyjnie, 
nie otrzymał do tej pory dofinansowania. „Biuletyn Informacyjny TPN” za rok 
2011 wyszedł w wersji elektronicznej i został opublikowany na stronie Towa-
rzystwa. „BI” za rok 2012, przygotowany przez dr I. Wodzińską, został prze-
kazany nowemu Zarządowi. TPN nie otrzymało dotacji z Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego na kontynuację edycji periodyku. Ponadto w ramach 
serii „Biblioteka Przemyska” tom 46 wydano książkę prof. Jerzego Starnaw-
skiego pt. Z ziemi przemyskiej i z krain sąsiednich (2012). Tom 47 tej serii 
stanowiła publikacja autorstwa mgr. A.S. Więcha Miasteczko. Życie codzienne 
mieszkańców Dębicy w latach 1900–1939 (2013). W 2012 roku opublikowa-
no książkę mgr Katarzyny Trzeciak, Figury pożądania, figury pisania w wy-
branych nowelach Stefana Grabińskiego. Książka A. Gliwy, Kraina upartych 
niepogód. Zniszczenia wojenne na obszarze ziemi przemyskiej w XVII wieku 
(2013) ukazała się już końcem 2013 roku.

28 VI 2012 roku dr T. Pudłocki, dr M. Waltoś i mgr inż. G. Poznański ode-
brali z rąk Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Anny Kowalskiej 
Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego dla „Ludzi Kultury” dla Re-
dakcji „Rocznika Przemyskiego”, za wybitną działalność i promowanie nauki 
w województwie. Nagrodę przyznano na wniosek Starostwa Powiatowego  
w Przemyślu.  

Mimo problemów etatowych, na bieżąco rozsyłano oferty wydawnicze,  
a także realizowano zamówienia składane przez inne instytucje oraz klientów 
indywidualnych. Dzięki pomocy prezesa Pudłockiego nawiązano też regularną 
współpracę przy sprzedaży książek m.in. z krakowską „Księgarnią Akademic-
ką”. 
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7. Biblioteka Naukowa i projekty digitalizacyjne

W okresie sprawozdawczym Biblioteka Naukowa TPN otwarta była dla użyt-
kowników w poniedziałki i piątki w godz. 11.00–16.00 oraz we wtorki, środy  
i czwartki w godz. 11.00–18.00. Gromadzeniem, opracowaniem i udostępnia-
niem zasobów bibliotecznych zajmował się jeden pracownik, dr Maciej Waltoś. 
Dodatkowo w okresie od 15 X 2012 roku do 14 II 2013 roku Biblioteka Nauko-
wa TPN za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu zatrudniała 
stażystkę, p. Sylwię Matusiewicz. Ze względu na brak wystarczających środków 
osoba ta nie została przyjęta do pracy po zakończeniu stażu. Należy podkreślić, 
że w warunkach minimalnej obsady etatowej realizacja podstawowych funkcji 
Biblioteki Naukowej TPN była poważnie utrudniona, również w zakresie spra-
wowania nadzoru nad zasobem bibliotecznym, w tym nad księgozbiorem pod-
ręcznym oraz zbiorami ulokowanymi w pozostałych pomieszczeniach.

Obok podstawowych form działalności, szczegółowo opisanych w materia-
łach sprawozdawczych opublikowanych w „Biuletynie Informacyjnym TPN”  
a także na stronie internetowej Towarzystwa oraz w bazie sprawozdań finanso-
wych i merytorycznych OPP Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej9, w Bi-
bliotece Naukowej TPN została opracowana i wdrożona koncepcja zarządzania 
zasobem cyfrowym. 

W 2011 roku biblioteka pozyskała dotację na realizację zadania pn. Cyfro-
wa kolekcja Biblioteki Naukowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu  
w ramach programu Dziedzictwo Cyfrowe, którego operatorem był Narodowy 
Instytut Audiowizualny w Warszawie. W zakresie zadania przeprowadzono digi-
talizację wyselekcjonowanych materiałów bibliotecznych ze zbiorów Biblioteki 
Naukowej TPN. W rezultacie uzyskano unikatową kolekcję cyfrową składającą 
się z 81 pozycji o szczególnej wartości poznawczej i merytorycznej, obejmującą 
dzieła zaliczane do dziedzictwa kulturowego, w tym wydawnictwa regionalne. 
Wykonano 8330 skanów o rozmiarze 34 GB. W ramach pozyskanych środków 
zakupiono 2 zestawy komputerowe wraz z monitorami oraz nośnik pamięci słu-
żący do archiwizacji zasobów cyfrowych. W procesie cyfryzacji wykorzysty-
wano skaner firmy Plustek OpticBook 3600 Plus (A4), gwarantujący uzyskanie 
parametrów umożliwiających cyfrową obróbkę i konwersję zdigitalizowanych 
obiektów, określonych przez Narodowy Instytut Audiowizualny w tzw. „katalo-
gu dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych”. Zatrudniono 
zespół odpowiedzialny za wykonanie zadania, zlecono usługę digitalizacji, utwo-
rzono stronę internetową projektu (w oparciu o witrynę TPN), założono katalog 
elektroniczny dla kolekcji, przygotowano główne kopie w formacie archiwalnym 
(TIFF) i dołączono metadane w celu ich przekazania do repozytorium cyfrowego 
w Bibliotece Narodowej w Warszawie. 

9 Zob.: http://www.pozytek.gov.pl/Opublikuj,sprawozdanie,w,bazie,742.html
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Ponadto biblioteka realizowała zadanie pn. Digitalizacja zbiorów Biblioteki 
Naukowej TPN, pozyskując na ten cel dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego. Zadanie zakładało popularyzację, zabezpieczenie oraz ochronę 
dziedzictwa kulturowego i intelektualnego, tj. materiałów bibliotecznych TPN: 
druków zwartych i czasopism, druków ulotnych, jednodniówek, sprawozdań, sta-
tutów itp. Zdigitalizowano głownie zbiory regionalne, w tym wydawnictwa TPN 
oraz innych przemyskich i regionalnych instytucji. W latach 2011–2012 przygo-
towano 221 dokumentów (w formacie JPG, PDF) w standardowej rozdzielczości 
300 dpi, z czego zagwarantowano pełny dostęp do 38 dokumentów. 

Dzięki dotacji pozyskanej z MNiSzW zrealizowano w 2012 roku zadanie 
związane z opracowaniem i przygotowaniem edycji cyfrowej „Biuletynu Infor-
macyjnego TPN w Przemyślu”. Projekt zakładał opracowanie i przygotowanie 
do udostępnienia numeru 16. oraz digitalizację archiwalnych numerów z lat 
1997–2011 (od nr 1–2 do 15).

 W okresie od 1 IX 2011 roku do 13 IV 2013 roku z zasobów cyfrowych 
Biblioteki Naukowej TPN skorzystało 21 667 osób (liczba gości unikatowych). 
Odnotowano 68 337 wejść na pojedyncze strony dokumentów. W sumie przygo-
towano 318 pozycji w wersji cyfrowej – zarchiwizowanych i zabezpieczonych 
na dyskach twardych i dodatkowych nośnikach pamięci zewnętrznej. Z powo-
dów barier finansowych nie zakupiono popularnej platformy dLibra, co zapewne 
może wpłynąć na ograniczenie aparatu informacyjno-wyszukiwawczego, nie-
mniej przytoczone statystyki dowodzą, że zrealizowane dotychczas działania 
spotykają się ze znacznym zainteresowaniem odbiorców projektu. Użytkowni-
cy Biblioteki Naukowej mogą przeglądać przygotowaną kolekcję za pośrednic-
twem strony internetowej TPN lub w sieci lokalnej na zestawach komputerowych  
w czytelni bibliotecznej TPN.

8. Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami

Jednym z najważniejszych elementów pracy Zarządu w latach 2011–2013 
była jak najszersza współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami – zarów-
no w Przemyślu, na Podkarpaciu, w kraju, jak i poza jego granicami. Część pro-
jektów była kontynuacją już podjętych działań, inne zaś – były wynikiem pracy 
Zarządu i indywidualnych kontaktów poszczególnych członków. 

Na uwagę zasługuje fakt, że duża część konferencji i odczytów odbyła się przy 
pomocy i zaangażowaniu młodych członków i sympatyków Towarzystwa, którzy 
spotykając się w siedzibie TPN prowadzą swoją działalność popularnonaukową. 
Do takich organizacji młodzieżowych należały: 1) Sekcja Historyczna Koła Na-
ukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, na czele 
której stał mgr Jacek Drozd (członek TPN, doktorant historii UMCS). Za współ-
pracę odpowiedzialny był przewodniczący Sekcji, 2) Koło Naukowe Historyków 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, na czele 
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którego stał mgr Lucjan Fac (były wiceprezes TPN oraz nauczyciel I LO), 3) 
Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa 
(za współpracę ze strony UJ odpowiedzialny był dr Tomasz Pudłocki). Dzięki 
zaangażowaniu wiceprezesa W. Wiglusza bardzo dobrze układała się współpraca 
TPN z rzeszowskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Objęła ona organi-
zację szeregu prelekcji i promocji książek. Z kolei inicjatywy Sekcji Pedagogicz-
no-Psychologicznej organizowane były głównie przy współpracy nauczycieli  
i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Marii 
Grzegorzewskiej w Przemyślu (ich animatorkami były przewodnicząca i wice-
przewodnicząca Sekcji i równocześnie pracowniczki tej placówki, mgr Agniesz-
ka Łach i mgr Ewa Świtek). Ponadto kontynuowano bardzo dobrą współpracę  
z I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego, Przemyskim Centrum Kul-
tury i Nauk „Zamek”, Przemyską Biblioteką Publiczną, Archiwum Państwowym  
w Przemyślu oraz Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, czego efektem są dzia-
łania wydawnicze, biblioteczne oraz te dotyczące organizacji życia naukowego.

Nowością w kadencji 2011–2013 była współpraca ze środowiskiem jarosław-
skim. Objęła ona dwie instytucje – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształ-
cących w Jarosławiu oraz Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia. Towarzystwo 
objęło swoim Patronatem Naukowym uroczystości 130-lecia powołania ZSTiO. 
25 X dr T. Pudłocki wystąpił jako prelegent w sesji popularnonaukowej w Sta-
rostwie Jarosławskim, a 5 XI delegacja: T. Pudłocki, I. Wodzińska i M. Waltoś, 
wzięli udział w centralnych obchodach święta szkoły. Warto zauważyć, że mo-
nografia szkoły (D. Krasicka, M. Bednarz, Dzieje Zespołu Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących – dawnego Mechanika. Początki szkolnictwa przemy-
słowego w Jarosławiu, Jarosław 2011) wyszła dzięki współpracy ZSTiO oraz 
TPN, a prezes TPN napisał do tej książki wstęp. Pierwszą okazją do wzajemne-
go zapoznania się były wstępne uroczystości towarzyszące jubileuszowi byłe-
go jarosławskiego „Mechanika”. 25 X 2011 roku dr T. Pudłocki, zaangażowany  
w prace redakcyjne nad monografią szkoły, wystąpił jako prelegent w sesji po-
pularnonaukowej w Starostwie Jarosławskim. Wygłosił odczyt nt. Szkolnictwo 
przemysłowe Galicji. Drugim prelegentem był jarosławianin, mgr Witold Pło-
szaj, z tematem Szkolnictwo w Jarosławiu od końca XIX wieku do II wojny świa-
towej. Przy okazji omówiono szczegóły bliższej współpracy ze Stowarzyszeniem 
Miłośników Jarosławia, z członkami jego Zarządu – prezesem mgr. Dariuszem 
Jasiewiczem oraz skarbnikiem – mgr. Bogusławem Ryznarem.

Pierwsze z cyklu spotkań obu towarzystw odbyło się 9 XII 2011 r., kiedy 
do Jarosławia pojechało Prezydium Prezesów (panowie J. Dyrda,  T. Pudłocki  
i W. Wiglusz). Dr T. Pudłocki w siedzibie SMJ wygłosił wykład pt. Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk w Przemyślu – historia i współczesność. Rewizyta w Przemyślu 
nastąpiła 12 I 2012 roku, kiedy to panowie Jasiewicz i Ryznar, reprezentując jaro-
sławian, uczestniczyli w opłatku TPN w przemyskim klasztorze oo. Franciszka-
nów-Reformatów. Trzy tygodnie później, lutowe (2 II) zebranie Stowarzyszenia 
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Miłośników Jarosławia odwiedziła przemyska delegacja: T. Pudłocki oraz pań-
stwo: mgr Aneta Burak, mgr Agnieszka Łach i mgr Arkadiusz S. Więch. Okazją 
był wykład ówczesnego pracownika Wydawnictwa Naukowego TPN nt. Erazm 
Jerzmanowski – fundator polskiej Nagrody Nobla. Kolejną wspólną inicjatywą 
były doroczne warsztaty dla licealistów, które w dn. 15–16 III 2012 roku zorga-
nizowano w Jarosławiu i w Przemyślu, we współpracy z mgr Danutą Krasicką  
z ZSTiO i SMJ. Prowadził je mgr A.S. Więch (wieloletni ich uczestnik). W Ja-
rosławiu studenci wraz z opiekunami naukowymi uczestniczyli nie tylko w spo-
tkaniu z członkami SMJ, ale również wzięli udział w „wirtualnym spacerze po 
Jarosławiu”, przygotowanym przez architekta, mgr. Grzegorza Wyczawskiego. 

Towarzystwo kontynuowało również współpracę z Państwową Wyższą Szko-
łą Wschodnioeuropejską w Przemyślu. Podstawą dobrych relacji były wspólne 
projekty naukowe, przy których wsparciem i pomocą wykazywali się zwłaszcza 
prof. dr hab. Jan Draus (JM rektor PWSW) oraz dr Irena Kozimala (dyrektor 
Instytutu Historii PWSW). Zarząd został również poinformowany o przyznaniu 
dla TPN medalu przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską z okazji 
10-lecia uczelni. Medal odebrał wiceprezes Wiglusz podczas inauguracji roku 
akademickiego w PWSW (18 X). Z kolei 19 IV 2013 roku prezes Pudłocki ode-
brał z rąk rektora Drausa specjalny album, z podziękowaniem dla środowiska 
TPN za długoletnią współpracę. Towarzystwo, na prośbę wicedyrektora Instytutu 
Politologii PWSW – mgr. Tomasza Olejarza, poparło wniosek uczelni pt. Polska 
wielokulturowa. Przenikanie się kultur polskiej i żydowskiej w XX w. Wniosek był 
realizowany w lipcu 2013 roku dla studentów przemyskich oraz amerykańskich 
z Deamen College w Amherst k. Buffalo. Zajęcia w ramach tego projektu prowa-
dzili członkowie TPN, tj. prof. dr John J. Hartman oraz dr T. Pudłocki10.

Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Przemyśla i Regionu obejmowa-
ła (dwukrotnie w Dzień Zaduszny i Wszystkich Świętych 2011 i 2012 roku) 
współudział w kweście na cmentarzu głównym w Przemyślu. Z ramienia TPN 
kwestowali na rzecz renowacji przemyskich nagrobków: W. Wiglusz, A. Łach  
z młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, G. Poznański  
i P. Haszczyn.

W 2012 roku TPN, na prośbę mgr Magdaleny Betlei, zaangażowało się  
w pomoc dla Towarzystwa Muzycznego z okazji jubileuszu 150-lecia powołania 
TM. Udzielono wsparcia merytorycznego przy pisaniu monografii tej instytucji  
(w zebraniach uczestniczył prezes Pudłocki, który był autorem jednego z roz-
działów w książce). W październiku 2012 roku TPN reprezentował na obchodach 
TM wiceprezes Wiglusz. 

Członkowie Zarządu starali się brać udział w licznych uroczystościach miej-
skich, jak i poza rogatkami Przemyśla. Trudno wymienić wszystkie. Na wyróż-
nienie zasługują może te niecodzienne. 31 VIII 2012 roku grono członków TPN 

10 Zob. szerzej sprawozdanie Andrew K. Wise’a w tym zeszycie. 
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(m.in. T. Pudłocki i P. Haszczyn) uczestniczyło w stuleciu kamienicy przy ul. 
Słowackiego 13. Uroczystości zorganizowała mgr Bożena Skibińska-Fortuna, 
członek TPN. 13 IV 2013 roku na Zamku Kazimierzowskim odbyły się obcho-
dy wydania setnego numeru miesięcznika „Nasz Przemyśl”. TPN reprezentowali  
M. Duma, L. Fac, P. Haszczyn, T. Pudłocki, W. Wiglusz. Z kolei 12 VI 2013 
roku, z inicjatywy mgr. Marcina Marynowskiego, doszło do podpisania umo-
wy o współpracy z Uniwersytetem w Bielcach. Specjalnie z tej okazji do Bielec 
w Mołdawii pojechał prezes Pudłocki, który podpisał umowę wraz z rektorem 
prof. Georghem Popa. Tydzień wcześniej, 5 czerwca, prezes Pudłocki reprezen-
tował TPN na uroczystościach 75-lecia Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ame-
ryce. Odbyły się one na Zamku Królewskim w Warszawie. Do władz Instytutu 
wystosowano okolicznościowy list. Podobne, z okazji jubileuszy, wystosowano 
wcześniej do rektoratu Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki z okazji 350-le-
cia powołania uczelni, a także do prof. dr. hab. Marka Bojarskiego z Wrocławia, 
z powodu jego wysokiego odznaczenia.

9. Projekty dla młodzieży 

W pracach TPN ważne miejsce zajmują projekty dla młodzieży. Wśród nich 
wyróżnić można kilka, które w minionej kadencji zorganizowano z dużym po-
wodzeniem. 

Na pierwszym miejscu warto wymienić doroczną edycję Konkursu historycz-
nego „Twierdza Przemyśl”. Organizowany jest on przez TPN wraz ze Szkołą 
Podstawową nr 15 od wielu lat. Jego adresatami jest młodzież szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. Ze strony TPN za przedsięwzięcie byli w latach 2011–
2013 odpowiedzialni panowie: J. Błoński, M. Duma, L. Fac, G. Poznański,  
M. Waltoś.

Drugim projektem, realizowanym od 2002 roku, są warsztaty historyczne dla 
młodzieży szkół średnich prowadzone przez studentów historii UJ. W dn. 15–16 
III 2012 roku zorganizowano je w Jarosławiu i w Przemyślu, a w dn. 11–12 IV 
2013 roku w Rzeszowie oraz w Przemyślu. Wśród organizatorów edycji byli 
poza TPN: Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w Krakowie, I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu, 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, II Liceum Ogól-
nokształcące im. Płk. L. Lisa-Kuli w Rzeszowie, Stowarzyszenie Miłośników 
Jarosławia, Archiwum Państwowe w Przemyślu. Ze strony TPN bezpośrednio 
prace nadzorował prezes Pudłocki przy pomocy państwa M. Waltosia, E. Grin-
-Piszczek i A.S. Więcha. 

Cyklicznie odbywały się też projekty dla młodzieży niepełnosprawnej inte-
lektualnie, które na bieżąco organizowały panie A. Łach i E. Świtek. Obejmowa-
ły one udział w warsztatach pracy wytwórczej, organizację wystaw prac uczniów 
czy widowiska teatralne. Organizowano je przy pomocy nauczycieli SOSW nr 1 
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im. M. Grzegorzowskiej, najczęściej członków TPN oraz zaprzyjaźnionych in-
stytucji. 

Warto dodać, że  22 IX 2011 roku przewodniczący Sekcji Nauk Przyrodni-
czych, mgr inż. G. Poznański, przeprowadził lekcję dendrologiczną w kl. II c  
w SP nr 15. Była to okazja by uczulić dzieci na znaczenie drzew w naszym życiu 
z okazji Międzynarodowego Roku Lasów. 

W ramach inicjatyw adresowanych do młodzieży szkolnej prezes TPN,  
dr T. Pudłocki, 15 VI 2012 r. na spotkaniu współorganizowanym przez Dyrekcję 
Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Przemyskich w Przemyślu i TPN wygłosił wykład 
Życie codzienne gimnazjalistów przed II wojną światową. Spotkanie było połą-
czone z obchodami stulecia założenia szkoły. 

10. Spotkania towarzyskie

Ważnym punktem pracy Zarządu była organizacja spotkań towarzyskich, ma-
jących na celu większą integrację członków TPN. Wśród ważniejszych przed-
sięwzięć warto wymienić następujące: 1) wycieczkę szlakiem Krzywcza – Babi-
ce – Sufczyna, która odbyła się 3 IX 2011 roku z inicjatywy panów Haszczyna  
i Pudłockiego. Miała ona dwa zasadnicze cele – poznanie rzadko odwiedzanych 
miejsc w ramach tematu przewodniego „Krzywcza Trzech Kultur” i odwiedzenie 
nagrobka Jana Zachariasiewicza, a także zobaczenie kościoła św. Jadwigi – fun-
dacji 1. Prezesa TPN – Leonarda Tarnawskiego, i jego żony Wincenty. Obec-
nych oprowadzali organizatorzy. Całość zakończyła się wspólnym ogniskiem 
w parku dworskim w Krzywczy, przygotowanym przez państwa Haszczynów;  
2) 20 X 2011 roku z inicjatywy E. Grin-Piszczek zorganizowano zwiedzanie wy-
staw Obraz czynności archiwariusza oraz Co kryje przemyskie Archiwum Pań-
stwowe – ekspozycji prezentowanych w Archiwum Państwowym w Przemyślu. 
Zebranych oprowadzała główna organizatorka przedsięwzięcia; 3) z okazji Fe-
stiwalu Grabińskiego w dn. 15 IX 2012 r. odbyła się wycieczka po Przemyślu 
szlakiem miejsc związanych z pisarzem. Dzień później zorganizowano wyjazd 
do Sambora i Lwowa śladami Grabińskiego. Głównym organizatorem i prze-
wodnikiem w obu dniach był T. Pudłocki; 4) 22 I 2013 roku panowie Lucjan Fac 
i Jarosław Dyrda zorganizowali objazd naukowy do Lwowa dla uczniów I LO 
im. J. Słowackiego i chętnych członków TPN. Program objął mszę św. w kate-
drze rzymskokatolickiej, złożenie kwiatów na Górce Powstańców Styczniowych 
oraz zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego; 5) Sekcja Nauk Przyrodniczych 
26 V 2013 roku zorganizowała spacer po parku Lubomirskich na Bakończycach. 
Przewodnikami byli państwo: Halina i Krzysztof Stadnikowie (historia), Tadeusz 
Misiak i Grzegorz Poznański (przyroda i dendroflora).

Poza wycieczkami Zarząd zorganizował też dwa razy opłatek dla członków 
TPN: 12 I 2012 i 17 I 2013 roku, spotkania urządzono w refektarzu oo. Fran-
ciszkanów-Reformatów, a poprzedzone były mszami św., które dwukrotnie od-
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prawił JE ks. bp Adam Szal (członek TPN) w asyście o. Tadeusza Pawłowicza 
(ofm) – gwardiana klasztoru i proboszcza parafii pw. św. Antoniego. Wśród za-
proszonych gości znaleźli się m.in. senator A. Matusiewicz i poseł na Sejm RP  
M. Rząsa, wiceprezydent miasta W. Błachowicz, przewodniczący gminy Żurawica  
L. Fac i prezes PGM K. Majcher. Za techniczną stronę organizacji wieczo-
ru odpowiadały panie z Sekcji Psychologiczno-Pedagogicznej pod kierunkiem  
mgr A. Łach i mgr E. Świtek, a także dr. M. Waltoś i mgr. H. Lasko. Nad całością 
czuwał prezes Pudłocki. 

*   *   *

Szczegółowa działalność merytoryczna, naukowa, popularnonaukowa oraz 
współpraca z instytucjami i innymi stowarzyszeniami omówiona została w spra-
wozdaniach sekcji naukowych i innych agend TPN, umieszczonych w „Biule-
tynie Informacyjnym”. Zarząd na bieżąco starał się komunikować z członkami 
i wszystkimi zainteresowanymi pracami TPN za pomocą strony internetowej 
(prowadził ją mgr Henryk Lasko we współpracy z członkami Zarządu i dr. Wal-
tosiem), Facebooka (za stronę odpowiadali mgr A.S. Więch i dr T. Pudłocki), 
licznie rozwieszanych ogłoszeń oraz miejscowej prasy. Wielokrotnie, zwłaszcza 
na łamach miesięcznika „Nasz Przemyśl”, informowaliśmy o inicjatywach orga-
nizowanych przez Towarzystwo. 

Sprawozdanie to nie miało na celu poddawanie ocenie okresu 2011–2013. 
Zależało nam na ukazaniu faktu, że te dwa lata były czasem przede wszystkim 
ogromnej pracy i licznych wyrzeczeń, aby nie tylko utrzymać jakość inicjatyw 
TPN na poziomie wcześniejszym, ale pod wieloma względami je podnieść.  
W tym miejscu chcielibyśmy złożyć w imieniu Zarządu Towarzystwa i swo-
im własnym serdeczne podziękowania wszystkim przedstawicielom instytucji  
i urzędów, a przede wszystkim członkom i sympatykom przemyskiego TPN, któ-
rzy wspierali wysiłki środowiska skupionego wokół Towarzystwa, zmierzające 
do rozwoju kultury i nauki Przemyśla i regionu Polski południowo-wschodniej. 
Mamy jednocześnie nadzieję, że ta życzliwa pomoc udzielona będzie Towarzy-
stwu w kolejnych latach.
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1. The Polish-Jewish Contexts
Jewish cultural heritage in Poland became a focal point of national attention 

once again in October 2012 with the premier at the Warsaw Film Festival of  
a controversial new film. Pokłosie (“Aftermath”) opened in the US on 1 No-
vember 2013 (the film was shown in Buffalo, NY on 14 November), so Amer-
ican audiences have had an opportunity to view this film about a Polish-Amer-
ican man (Franciszek Kalina) who returns to Poland to visit his brother (Józef) 
on the family farm. Józef has become fascinated with  the fate of Jews who once 
lived in his village; he actually creates a new Jewish cemetery, which he popu-
lates with the tombstones (matzevot) that were removed decades ago for use as 
paving stones.1 He restores the tombstones and even learns Hebrew in order to 
read their inscriptions.2 As the story unfolds, the brothers are confronted with 
the legacy of the Holocaust and the complex story of the fate of Jews and their 
property.

As personified by the character Józef in the film “Aftermath,” there has been 
a growing interest in recent decades among Poles for a reexamination of Jews’ 
place in Poland and the restoration of sites of Jewish cultural heritage. After de-
cades of neglect in the 1950s and 1960s, by the early 1970s in Warsaw there was 
a growing interest in caring for the large Okopowa Street Jewish cemetery. By 
the mid-1980s, Michael Meng argues that a “veritable renaissance” of interest in 
preserving Jewish sites had emerged for a variety of reasons: longing for a past 
that the Communist regime had neglected or targeted; the discussions provoked 
by the very absence of Jews, especially after the 1967-68 anti-Zionist campaign 
and the emigration of many remaining Polish Jews; and the growing debate about 
Polish-Jewish relations and the place of Jews in the Polish historical narrative.3  

1 This practice was widespread in Poland, as a result of Nazi destruction and also neglect 
during the Communist period. See Łukasz Baksik, Macewy codziennego użytku (Matzevot for 
Everyday Use). Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2012.

2 Denise Grollmus, “In the Polish Aftermath.” Tablet. 17 April 3013. http://www.tabletmag.
com/jewish-arts-and-culture/129082/in-the-polish-aftermath (accessed 13 October 2013).

3 Michael Meng, “From Destruction to Preservation: Jewish Sites in Germany and Poland 
After the Holocaust.” Bulletin of the German Historical Institute 46 (Spring 2010). http://www.
ghi-dc.org/files/publications/bulletin/bu046/045.pdf (accessed 13 October 2013), 53-57. 



236 ANDREW KIER WISE

Writing in 1992, Madeline G. Levine also observed that while Jews were “but  
a figment of the imagination” for most Poles, there were clear signs of a “nos-
talgic longing for ‘our Jews’.”4 She contended that this was “part and parcel of  
a more general nostalgia for the interwar period, misremembered as a golden 
age.”5 Meng also cites “nostalgia for a lost past, and longings for cosmopolitan-
ism in a globalizing world.” 6  

Jack Kugelmass also identified  the growth in tourism of American and Is-
raeli Jews as an important development that fueled further discussions about Po-
land’s Jewish past.7 Meng also notes the emergence of heritage tourism, especially  
after the collapse of communism in 1989.8 According to several sources, perhaps 
70% of American Jews can trace their roots back to lands that have historically been 
part of a Polish state.9 Writing in 1995, Kugelmass found that a persistent problem 
in Polish-Jewish relations, however, was that many Jews have continued to regard 
Poland as “nothing more than a vast and shamefully neglected mass graveyard.” 10 

This legacy has proven problematic in building Jewish support for heritage 
preservation efforts in Poland. This is especially the case for cemetery restoration 
and documentation projects. Writing in 2010, Menachem Daum complained that 
he has “found it almost impossible to get Jews in America or Israel to concern 
themselves with the problem of abandoned Jewish cemeteries or mass graves in 
Poland.”11 He finds that lingering notions about Polish anti-Semitism and belief 
that the cemeteries would be destroyed again by Poles is an important factor in 
their reluctance. Yet Daum argues that  

[o]ne of the most sacred values practiced by all Jews before the Holocaust was 
caring for the cemeteries of their parents and ancestors. . . . One of the most me-
aningful ways we still have of honoring them is to step in and do the work they 
themselves would undoubtedly have done and would have wanted us to do.12 

Daum also points out that Polish help is crucial, since so few Jews remain in 
Poland. For Daum, the preservation of Jewish cemeteries and other cultural sites 

4 Madeline G. Levine, “Wrestling with Ghosts: Poles and Jews Today.” Woodrow Wilson Inter-
national Center for Scholars: Global Europe Program. 1992. http://www.wilsoncenter.org/sites/
default/files/OP%2036.pdf (accessed 28 October 2013), 9-10

5 Levine, “Wrestling with Ghosts: Poles and Jews Today,” 9-10
6 Meng, “From Destruction to Preservation,” 57. 
7 Jack Kugelmass, “Bloody Memories: Encountering the Past in Contemporary Poland.” Cul-

tural Anthropology 10 (1995), no. 3: 280.
8 Meng, “From Destruction to Preservation,” 53-57. 
9 Menachem Daum, “A Squandered Legacy: The Vanishing Prewar Communal Propoerties 

of Polish Jews.” World Federation of Jewish Child Survivors of the Holocaust and Descendants. 
2010. http://www.holocaustchild.org/wp-content/uploads/2013/02/Daum_Cleveland_panel.pdf 
(accessed 28 October 2013), 9.

10 Kugelmass, “Bloody Memories,” 279.
11 Daum, “A Squandered Legacy,” 10.
12 Daum, “A Squandered Legacy,” 12.
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in Poland is important to Jews and Poles alike, since their loss would mean that 
“Poland as a country will be culturally impoverished.”13

2. Framework for the Preservation of Jewish Cultural Heritage in Poland
Governmental responses to “the problem of shattered Jewish spaces,”14  in-

cluding devastated cemeteries, began to emerge in the 1950s. In 1956 the West 
German government agreed to provide funding for the maintenance of Jewish 
cemeteries in that country. This was part of Chancellor Konrad Adenauer’s policy 
of restitution. However, in East Germany and also in Poland, the “Communist 
parties pursued policies toward Jews that oscillated between benign neglect and 
outright hostility.”15  In the regions most devastated by Nazi policies “the protec-
tion of Jewish cemeteries in West Germany proved to be an exception.”16 Interest-
ingly, the founder of The Poland Jewish Cemeteries Restoration Project (PJCRP), 
Dr. Norman Weinberg (Amherst, NY), has turned to the current unified German 
government with a request for funding to preserve Jewish cemeteries in Poland. 
He reckons that the cost for restoring and preserving all Jewish cemeteries and 
mass graves in Poland would be “upwards of $200 million US.”17 In my discus-
sions with Norman Weinberg, he contends that this would be a fair and equitable 
solution to the enormous burden imposed on Jewish communities in Poland to 
repair and maintain cemeteries damaged during World War II. 

The existing infrastructure for oversight of the restitution of Jewish prop-
erties in Poland emerged in 1997. In that year, the World Jewish Restitution 
Organization (WJRO) questioned the NATO candidacy of Poland and other 
former East-bloc countries unless there was restitution of Jewish properties.  
The WJRO had hoped that the recovered properties and money would be con-
trolled by the heirs of former Jewish citizens of Poland who now resided in 
Israel and the US. But in February 1997, the Polish parliament passed a law that 
placed the recovered wealth in Poland under the control of the Union of Jew-
ish Religious Communities of Poland (UJRC).  The emergent conflict between  
the WJRO and UJRC was resolved once it was realized that WJRO funding 
would be needed for the Jewish communities in Poland to cover the legal costs 
of the restitution process. The WJRO and UJRC resolved to jointly oversee  
a new Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (FODZ, or Foundation for 
the Preservation of Jewish Heritage in Poland).18 FODZ consistently maintains 

13 Daum, “A Squandered Legacy,” 11.
14 Meng, “From Destruction to Preservation,” 47. 
15 Meng, “From Destruction to Preservation,” 47. 
16 Meng, “From Destruction to Preservation,” 47. 
17 PJCRP: Poland Jewish Cemeteries Restoration Project. (http://www.pjcrp.org/petition.html). 

(accessed 13 October 2013). For a list of signatories, see http://www.pjcrp.org/list.html. With the 
help of Weinberg’s friend Joseph Macielag, the Western New York Division of the Polish American 
Congress has officially supported the petition. Macielag is the past president of this organization.

18 Daum, “A Squandered Legacy,”  4-5.
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in its publications that it makes “the protection of the Jewish cemeteries” an 
integral part of its mission “to protect and commemorate the surviving mon-
uments of Jewish cultural heritage in Poland.” This all serves to “broaden the 
public’s knowledge about the history of Jews who for centuries contributed to 
cultural heritage of Poland.” 19 

But many critics, including Menachem Daum, argue that cemetery pres-
ervation has not been a priority for FODZ. Writing in 2010, he lamented that  
“the primary victims of this troubling situation are the millions of Jews who lie 
in over 1200 abandoned Jewish cemeteries and countless mass graves through-
out Poland.”20  He called for reforms to make sure that Jewish properties are 
managed in a responsible way, and that funds are designated to preserve cem-
eteries and other heritage sites. As chronicled in the documentary “Hiding and 
Seeking” that was broadcast on PBS in 2005 as part of its POV series, Daum 
learned firsthand about the neglect of Jewish cemeteries during his visit to his 
wife’s ancestral village of Działoszyce in 2002.21 He sees the need for “a master 
plan that prioritizes which properties to restore, which to preserve and which to 
sell.”22 In September 2013, an article in the Polish Forbes magazine escalated 
the criticism of FODZ. This most recent controversy about FODZ highlighted 
long-standing concerns about the preservation of Jewish heritage sites, includ-
ing cemeteries.23

3. Progress in Cemetery Preservation
In his keynote address delivered in April 2013 at a conference on the preserva-

tion of Jewish heritage in Europe, Dr. Samuel D. Gruber noted that local Jewish 

19 Paweł Fijałkowski, Robert Kuwałek, Weronika Litwin. “Leżajsk: The Chassidic Route.” 
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego/Foundation for the Preservation of Jewish Heritage 
in Poland . 2008.  http://fodz.pl/download/szlak_chasydzki_lezajsk_EN.pdf  (accessed 28 October 
2013). (accessed 30 October 2013), 2.

20 Daum, “A Squandered Legacy,” 1.
21 Daum, “A Squandered Legacy,” 2-3. For more on his film, see “Hiding and Seeking: Faith 

and Tolerance After the Holocaust.” POV. http://www.pbs.org/pov/hidingandseeking/ (accessed 
28 October 2013).

22 Daum, “A Squandered Legacy,” 8.
23 Wojciech Surmacz and Nissan Tzur, “Kaddish for a Million Bucks.” Forbes. 2 Septem-

ber 2013. http://www.forbes.pl/kaddish-for-a-million-bucks,artykuly,161052,1,1.html. However,  
the FODZ website posted its own response and letters of support condemning the Forbes expose. 
In a letter dated 18 September 2013, Ronald S. Lauder (Chairman of the World Jewish Resti-
tution Organization and President of the World Jewish Congress) complained that many people 
“found both the tone of the [Forbes] articles and the allegations themselves defamatory. Moreover, 
a number of ugly anti-Semitic stereotypes were used, such as that of greedy Jews enriching them-
selves at the expense of the wider community.” See Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego/
Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland. 18 September 2013. http://fodz.
pl/?d=2&id=1822&l=en (accessed 1 November 2013).  On 18 November 2013, Forbes issued  
a lengthy apology for “invalid claims” and other problems with the original article. For the  
English-language text of the statement, see http://fodz.pl/?d=2&id=1862&l=en (accessed 27 Jan-
uary 2014).
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communities in Poland “are now largely responsible for their own resources” to 
maintain cemeteries and other properties. 24 Despite the lack of a systematic ap-
proach to the preservation of cemeteries and other heritage sites, Gruber does find 
hope in the activities of private individuals and foundations that provide funding 
and organize volunteers. 

Gruber contends that historic preservation work “is not only for today, but for 
future generations. It is not only about fixing properties – it is about adjusting 
attitudes; fixing history.”25 

This combination of goals is evident in the efforts of the many American non-
-profit organizations that have formed over the past two decades to restore and 
document Jewish cemeteries. Norman Weinberg (founder of Poland Jewish Ce-
meteries Restoration Project) states:

Jewish cemetery restoration in Poland is about remembering and honoring the dead 
and those murdered during the Holocaust. It is doing what the murdered cannot do: 
caring for their sacred sites. We must do this for them. It is among the greatest of 
mitzvot, because they cannot thank us. And it is an obligation. But Jewish cemetery 
restoration is also very much about life and the living, educating youth – both Poles 
and Jews, reconciliation, and creating peace in the world. 26

Since its establishment in 2001 the Poland Jewish Cemeteries Restoration 
Project (PJCRP) has had three main goals: restoration/preservation of Jewish 
cemeteries in Poland, documentation of the restoration work, and education of 
youth “about the Shoah, about Jewish heritage in Poland, and about tolerance 
and reconciliation.”27 Norman Weinberg and his wife Hannah thus “established 
the Annual Weinberg Scholarship Award” for “students writing winning essays 
on the Jews of Ozarow [Ożarów], the Holocaust and related topics.”28 For their 
efforts in introducing Holocaust education in Polish schools, Norman and his 
wife Hannah received Order of Merit of the Republic of Poland medals from 
the Polish government in 2008. 

24 Samuel D. Gruber, “Preservation of Jewish Heritage: Past, Present, Future.” Keynote Address 
to Conference on “Managing Jewish Immovable Heritage in Europe.” 23-25 April 2013. Kraków, 
Poland. Jewish Heritage Europe. http://www.jewish-heritage-europe.eu/focus/conferences/work-
ing-seminar-jewish-immovable-heritage/dr-samuel-d-grubers-keynote-address (accessed 13 Oc-
tober 2013). Gruber was associated with the United States Commission for the Preservation of 
America’s Heritage Abroad from 1990-2008. This organization advocated for the care of Jewish 
cemeteries in Poland.

25 Gruber, “Preservation of Jewish Heritage: Past, Present, Future.”
26 Norman L. Weinberg, “Why I Restore the Jewish Cemeteries of Poland.” The Canadian 

Foundation of Polish-Jewish Heritage. Montreal Chapter. 2005. http://www.polish-jewish-heri-
tage.org/eng/05_04_Weinberg_restoration_of_cemeteries.htm (accessed 13 October 2013). Origi-
nally published in the Sarasota-Manatee Jewish News, March 2005.

27 PJCRP: Poland Jewish Cemeteries Restoration Project. http://www.pjcrp.org/stat.html (ac-
cessed 13 October 2013).

28 Weinberg, “Why I Restore the Jewish Cemeteries of Poland.”
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Weinberg explains that he became involved in cemetery restoration 
after he started researching his family history in the former Polish shtetl 
of Ożarów. The cemetery in the small town was in poor condition, “with 
only about 60 monuments left out of many hundreds, walls destroyed and 
the grounds overgrown with the debris of 60 years of neglect.” 29  Wein-
berg developed a strategy that he has used subsequently: “Early on, we 
made important contacts with the mayor and priest of Ozarow [Ożarów].” 30   
The restoration project began in June 2001. By the time Weinberg and oth-
ers visited in October, the community had been mobilized to support his ef-
forts. They helped find over 200 gravestones that had been removed during 
the war and returned them to the cemetery. Over 500 local residents at-
tended the cemetery’s dedication ceremony on 15 October 2001. Weinberg 
notes that as a result of “the success of the Ozarow [Ożarów] ‘model,’ Rabbi 
Michael Schudrich [now Chief Rabbi of Poland] . . . urged me to continue 
restoring the Jewish cemeteries of Poland. I agreed and Poland Jewish Ce- 
meteries Project (PJCRP) was born.” 31 

4. Cemetery Restoration in Przemyśl
Another American who is active in cemetery restoration in Poland is  

Dr. John Hartman. In 1998, Hartman established Remembrance and Recon-
ciliation, Inc. This organization also emerged as a result of a search for fa-
mily roots: Hartman’s grandparents immigrated to the US from Przemyśl in  
the early 20th century.32 Hartman’s organization has overseen the restora-
tion and preservation of the Słowacki Cemetery in Przemyśl and also the 
Jewish cemetery in nearby Krasiczyn. A former Professor of Psychology at 
the University of Michigan, Dr. Hartman has used the cemetery restoration 
project as a way to encourage learning about Jewish cultural heritage in Prze-
myśl. In October 2006, his organization co-sponsored with the local college,  
the East European State Higher School in Przemyśl (Państwowa Wyższa 
Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, or PWSW), a conference on “Re-
membering the Jews of Przemyśl.”33 Since 2013, Hartman has partnered with 
PWSW and Daemen College (Amherst, NY) in a summer program that brings 
together American and Polish college students to preserve and document the 
cemetery. Hartman’s vision includes a broader engagement with the complex 

29 Weinberg, “Why I Restore the Jewish Cemeteries of Poland.”
30 Weinberg, “Why I Restore the Jewish Cemeteries of Poland.”
31 Weinberg, “Why I Restore the Jewish Cemeteries of Poland.”
32 John J. Hartman and Jacek Krochmal, eds. I Remember Every Day . . . The Fates of the Jews 

of Przemyśl during World War II. Tr. Agnieszka Andrzejewska. (Przemyśl: Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk w Przemyślu, 2002), 12.

33 Remembrance and Reconciliation, Inc. http://www.remembrance-reconciliation.org/prze-
mysl.html (accessed 13 October 2013).
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multicultural heritage of Galicia, including the long history of interaction 
among Poles, Jews, and Ukrainians.34 

In 2013, the Polish Ministry of Foreign Affairs awarded a generous grant 
to the program on “Multicultural Poland: The Coexistence of Polish and  
Jewish Cultures in the 20th Century.” This program was developed as part 
of an exchange agreement between PWSW and Daemen College. These two 
colleges were also joined by two important NGO partners: the Society for the 
Friends of Learning in Przemyśl (Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemy-
ślu, or TPN) and Remembrance and Reconciliation, Inc. Dr. John Hartman 
and the past president of TPN, Dr. Tomasz Pudłocki, both served as lecturers 
for the program. In addition, Dr. Hartman oriented students to the Service 
Learning component of the program related to the preservation of the Jewish 
cemetery in Przemyśl.

The theme of the program (“Multicultural Poland: The Coexistence of Po-
lish and Jewish Cultures in the 20th Century”) provided the focus for educating 
students about global awareness and diversity awareness. These are two impor-
tant aspects for the education of citizens today in the “global century” – the 21st 
century.  Where these intersect, we may speak of the more inclusive notion of 
intercultural awareness.35 The lectures and tours of the program focused on pro-
moting intercultural awareness. In addition, the program emphasized civic enga-
gement in the Service Learning component that involved the historic preservation 
of the Jewish cemetery in Przemyśl. Daemen and PWSW students learned abo-
ut the history of the coexistence of Poles and Jews in Przemyśl by working on  
a “mapping” project that will result in a location guide of tombstones for visitors 

34 For example, the summer program in 2014 will have the theme of “Galicia: One Land, 
Three Nations.” In November 2013, Dr. Hartman and Dr. Tomasz Pudłocki, Assistant Professor 
of History at Jagiellonian University and past president of the Society for the Friends of Learning 
in Przemyśl (Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, or TPN), travelled to Daemen College 
for meetings and public presentations on this theme. For newspaper accounts of these meetings, 
see Alfred Karney, “Galicia’s Polish, Ukrainian, and Jewish Peoples: A Common Heritage for 
all Three?” Am-Pol Eagle. 11 December 2013. http://ampoleagle.com/mdetail.asp?hn=ampolea-
gle&cs=&l=galicias-polish-ukrainian-and-jewish-peoples-br-a-common-heritage-for-p7523-1.
htm (accessed 27 January 2014); and Alfred Karney, “Cultural Center Highlighting Common 
Heritage of Polish, Ukrainian, Jewish Groups Proposed for Przemysl.” Am-Pol Eagle. 19 De-
cember 2013. http://ampoleagle.com/cultural-center-highlighting-common-heritage-of-pol-
ish-br-ukrainian-jew-p7545-210.htm (accessed 27 January 2014). For commentary about a re-
cent documentary that tackles the issues of Polish-Jewish-Ukrainian relations in Przemyśl and 
the surrounding region, see the homepage for “Three Stories of Galicia” at http://www.threesto-
riesofgalicia.com/ (accessed 6 November 2013). 

35 Masami Nishishiba, “University-wide learning goals, unit-planning, and course implemen-
tation,” ACE At Home in the World Conference, 28-30 June 2008, Washington, D.C., http://www.
pdx.edu/sites/www.pdx.edu.eli/files/ACE%20Plenary%20Presentation.ppt (accessed 26 August 
2013).
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to the Jewish cemetery.36 The Przemyśl project is using an earlier and far more 
ambitious project in Germany as a model for its documentation efforts. The Jew- 
ish Cemetery in Berlin-Weißensee has been thoroughly documented in recent 
years. Opened in 1880, this cemetery covers 42 hectares (104 acres) and holds 
more than 115,000 graves.  It was damaged very little during the Third Re-
ich. Information about its gravesites is now available in an online database, 
with each entry including the deceased person’s name, location of the plot, and 
condition of the gravestone on both sides – material used, inscription, images, 
damage, etc.37 The Jewish cemetery in Przemyśl is far smaller, but nevertheless 
gathering and collating data in a similar fashion will take years of work for 
volunteers.

5. Global Citizenship
Both educators and employers see intercultural awareness as a necessary skill 

for survival in the global 21st century. Indeed, educators are once again recogniz-
ing the value of addressing “the Big Questions” and teaching “through the curric-
ulum to far reaching issues – contemporary and enduring – in science and society, 
cultures and values, global interdependence, the changing economy, and human 
dignity and freedom.”38 The American Council on Education believes that “[i]n 
order to become responsible, productive citizens, our students must understand 
their own cultures and those of neighbors at home and afar.” 39  As another recent 
American report insists: 

The world is being dramatically reshaped by scientific and technological innova-
tions, global interdependence, cross-cultural encounters, and changes in the ba-
lance of economic and political power. These waves of dislocating change will only 
intensify. The context in which today’s students will make choices and compose 

36 For an excellent account of a service learning project related to the historic preservation of 
a neglected African-American cemetery in Pennsylvania, see Steven B. Burg, “‘From Troubled 
Ground to Common Ground’: The Locust Grove African-American Cemetery Restoration Project: 
A Case Study of Service-Learning and Community History.” The Public Historian 30 (2008), no. 
2: 51-82. Burg notes that “[w]hile on the surface this is a study about fixing up an old cemetery, it 
is also the story of a community that recovered a piece of its lost history, joined together to save 
an endangered historic site, and gained a richer understanding of its own diverse past” (55). This 
statement could also be applied to the story of the ongoing efforts to preserve the Jewish cemetery 
in Przemyśl.

37 Tobias Rütenik. “Weissensee Cemetery Project.” Conference on “Managing Jewish Immov-
able Heritage in Europe.” 23-25 April 2013. Kraków, Poland. Jewish Heritage Europe. http://www.
jewish-heritage-europe.eu/focus/conferences/working-seminar-jewish-immovable-heritage/con-
ference-presentations/presentation-by-tobias-rutenik-weissensee-cemetery-project (accessed 13 
October 2013).

38 National Leadership Council for Liberal Education & America’s Promise, College Learning 
for the New Global Century: A Report from the National Leadership Council for Liberal Education 
& America’s Promise (Washington, DC: Association of American Colleges and Universities, 2007), 
33.

39 American Council on Education, At Home in the World Initiative, http://www.acenet.edu/
Content/NavigationMenu/ProgramsServices/cii/current/gap/index.htm (accessed 26 August 2013).
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lives is one of disruption rather than certainty, and of interdependence rather than 
insularity [emphases added].40

In a 2007 report (College Learning for the New Global Century) by the Natio-
nal Leadership Council for Liberal Education & America’s Promise, the authors 
argue for excellence in key areas of “twenty-first century learning.” These include 

cultural and humanist literacy – including knowledge of the world’s histories, Amer-
ican history, philosophical traditions, major religions, diverse cultural legacies, and 
contested questions; global knowledge and competence – including an understand-
ing of economic forces, other cultures, interdependence, and political dynamics, as 
well as second-language competence and direct experience with cultural traditions 
other than one’s own; and civic knowledge and engagement – including a rich 
understanding of the values and struggles that have established democratic in-
stitutions and expanded human freedom and justice, and direct experience in ad-
dressing the needs of the larger community [emphases added]. 41

There were many ways in which the 2013 Daemen College-PWSW summer 
program brought together various key components of a globalized education. 
Most important, this program

• provided the historical and cultural context for understanding diversity in 
Poland, especially in the context of 20th century history;

• provided the foundation for engaging peoples from other cultures on their 
terms, for seeing the world from a plurality of perspectives as opposed to  
the distorted imaged that comes with viewing the world solely from an 
American perspective;

• provided the necessary contextual orientation for students who engage in 
service learning projects that relate to diverse communities;

• provided the orientation for Polish and American students who will be wor-
king in an increasingly diverse and globalized workplace; and

• provided the foundation for future Daemen-PWSW summer programs de-
aling with “multicultural Poland.”

In her reflective essay on her experiences in the cemetery restoration project, 
Daemen student Elizabeth White observed:  

This map will allow relatives and friends of deceased individuals buried at this 
cemetery to virtually remember and pay respects to their loved ones, thus creating 
another form of remembrance of Przemyśl’s Jewish population. . . . The preserva-
tion of cemeteries allows for the continuation and remembrance of the Jewish cul-
ture.   . . . Overall, cemeteries are a significantly important piece of Poland’s history.  
Without these Jewish cemeteries, where would citizens and visitors gather to pay 
respects to and remember Jewish ancestors?  Components of Jewish culture would 
be lost if it were not for the preservation efforts carried out through organizations 
such as Remembrance and Reconciliation, Inc.  

40 College Learning for the New Global Century, 2.
41 College Learning for the New Global Century, 34.
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The five Daemen students42 also wrote a collective response paper. They ad-
dressed the complex historical context in their essay:

To help with our understanding of Jewish cemeteries, we spoke with Dr. Wojciech 
Brochwicz-Lewiński. He has worked on several restoration projects as part of Dr. 
Norman Weinberg’s Poland Jewish Cemetery Restoration Project, and his advice 
was important to our approach to the cemetery in Przemyśl. He reminded us that 
during World War II Jewish cemeteries were destroyed by the Nazis, but also that 
Poles had sometimes damaged them. We saw this firsthand in Przemyśl, where 
damage from the anti-Zionist campaign in 1968 can still be seen. He talked about 
how it is crucial to have respect for the graves and he told us to act like they are 
cemeteries of our own ancestors. He stressed that “They like to be remembered,” 
and we kept this in mind for the rest of the trip.

6. Conclusion
Daemen College and the East European State Higher School in Przemyśl 

(Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, or PWSW) 
hope to continue contributing to efforts to preserve Jewish cultural heritage sites 
in Poland. The grant provided by the Polish Ministry of Foreign Affairs contri-
buted a great deal to these efforts by funding the 2013 program on “Multicultural 
Poland: The Coexistence of Polish and Jewish Cultures in the 20th Century.” Wor-
king with our Polish and American NGO partners – the Society for the Friends of 
Learning in Przemyśl (Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, or TPN) and 
Remembrance and Reconciliation, Inc. in the US – Daemen College and PWSW 
will continue to develop future opportunities for Polish and American students to 
learn together about the rich multicultural history of Poland. 

42 Caitlyn Ebert, Kaleigh Ratliff, Chelsea Sieczkarek, Tyler Vanice, and Elizabeth White.
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Badania nad historią regionalną podejmowane są coraz chętniej, choć nadal 
– w stosunku do potrzeb – pozostają chyba niezasłużenie na marginesie zain-
teresowań historyków oraz osób zajmujących się historią w sposób amatorski. 
Może dlatego potrzeba dziejopisarstwa lokalnego wciąż stanowi poważne wy-
zwanie dla autorów. Taki stan rzeczy wynika m.in. z trudu przyswojenia i analizy 
szerokiego materiału źródłowego, zwłaszcza gdy poddamy opracowaniu dzieje 
danego miasta, miasteczka i wsi, wszelkiego autoramentu na przestrzeni kilku 
wieków, nie mówiąc o nieuwzględnieniu refleksji metodologicznej – głównej bo-
lączki wielu prac poświęconych regionalistyce.

Prace z zakresu monografii poświęconych miejscowościom leżącym w daw-
nej ziemi przemyskiej należą niewątpliwie do rozwijającego się nurtu historio-
grafii regionalnej. Dziś w porównaniu z ostatnią dekadą ubiegłego wieku, kiedy 
to wydawano znaczną ilość tego typu opracowań, publikacji traktujących o dzie-
jach lokalnych wsi i miasteczek jest niewiele. W pewnym wymiarze lukę tę pró-
buje wypełnić Autor recenzowanej książki. Jak skonstatował Józef Zubik, idea 
napisania w ujęciu syntetycznym historii wsi Wyszatyce zrodziła się z poczucia 
wieloletniego związku z tym miejscem oraz z umiłowania regionalizmu. Autor 
z wykształcenia jest absolwentem politologii Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach i podyplomowych studiów historycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Obecnie pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Wyszatycach. 
Sądzić zatem można, że Autor posiadając przynajmniej zasadniczą wiedzę histo-
ryczną powinien dysponować podstawami warsztatu badań historycznych. Brak 
elementarnych umiejętności w postępowaniu ze źródłami wpływa na konstruk-
cyjno-merytoryczną stronę opracowań monograficznych, co jest dość wyraźnie 
widoczne także w ocenianej publikacji. 

Nim przejdę do meritum recenzowanej książki, chciałbym w kilku słowach 
wstępnie ją scharakteryzować. Praca Józefa Zubika składa się z sześciu części 
podzielonych według następujących sekwencji: pierwsza – budząca najwięcej 
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zastrzeżeń (o czym niżej) – opisuje położenie geograficzne, wyjaśnia etymolo-
gię nazwy osady istniejącej już w pierwszej połowie XIII w., ponadto zawiera 
wiadomości o początkach i funkcjonowaniu parafii prawosławnej w XV stule-
ciu (Autor mylnie zanotował w XIV w.) i rzymskokatolickiej w XV–XVIII w., 
następnie ukazuje pokrótce społeczność chłopską i jej konflikty z hierarchami 
eparchii prawosławnej oraz dzierżawcami wsi i starostami. Dalsze strony tej czę-
ści pracy obejmują okres rozbiorowy aż do odzyskania niepodległości w 1918 r. 
Znajdujemy tu wiadomości o: działalności księży zarządzających parafiami rzym-
skokatolicką i greckokatolicką, a także uposażenie tych parafii, o inicjatywach 
miejscowej społeczności przyczyniających się do rozwoju parafii obu obrządków  
i sporach mieszkańców z nowymi właścicielami wsi. Fragmentarycznie Autor 
wspomniał też o epidemii cholery i alkoholizmu, strukturze samorządu wyszatyc-
kiego oraz o losach społeczności Wyszatyc w trakcie I wojny światowej. W kolej-
nych partiach książki zaprezentowana została sytuacja ludności polskiej i ukraiń-
skiej, dźwigającej się ze zniszczeń w dwudziestoleciu międzywojennym. Podkre-
ślona została tu niebagatelna rola ówczesnego rzymskokatolickiego proboszcza ko-
ścioła w Wyszatycach, ks. Antoniego Feliksa Witkowskiego. Ten rozdział książki 
podsumowują wydarzenia z życia mieszkańców wsi podczas okupacji niemieckiej 
i sowieckiej, a później ciężkich lat „demokracji” ludowej. Autor z nieznanych przy-
czyn pomija informacje z dziejów Wyszatyc w ostatnim dziesięcioleciu egzystencji 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i pierwszych latach Polski po 1989 r.

Druga część opracowania naświetla parafię greckokatolicką pod wezwaniem 
Przemienienia Pańskiego wraz z całym jej uposażeniem oraz działające we wsi od 
lat osiemdziesiątych XIX w. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Ma-
ryi Panny. W trzeciej części Autor omawia posesorów zasłużonych dla wsi – fami-
lię Kraińskich i ich rezydencję dworską, po czym obszernie ilustruje istnienie szko-
ły i proces zmian realizujących się w tej instytucji począwszy od XIX do XXI w., 
prezentując przy tym wykaz nauczycieli. W części czwartej Autor unaocznia po-
czątki utworzenia klubu sportowego „Grom”, jego twórców, działaczy oraz za-
wodników, natomiast lapidarnie nakreśla działalność powołanego do życia stowa-
rzyszenia chłopskiego Koło Wyszatyce Stronnictwo Ludowe, a swe rozważania 
kończy na historii Straży Grobowej, której metryka sięga lat pięćdziesiątych XIX 
w. Ostatnie elementy składowe książki zajmują odpowiednio: biogramy dziewięciu 
osób powiązanych przez urodzenie, pochodzenie bądź zamieszkanie z Wyszatyca-
mi, mających zarazem znaczny wkład w różne sfery życia społeczno-gospodarcze-
go i politycznego rodzimej osady. Autor dodatkowo eksponuje szesnaście doku-
mentów uzupełnionych o tabelaryczny spis kapłanów parafii rzymskokatolickiej  
w stuleciach XV–XXI i mieszkańców wsi z lat pięćdziesiątych XIX w.

Powierzchownie dokonana przez Józefa Zubika w pierwszej części synteza 
dziejów wsi obliguje do jej zaopiniowania. Już na głównej stronie opracowania 
uwidocznia się niewłaściwie wybrany tytuł książki, nie do końca korespondujący 
z treścią pracy. Zgodnym byłaby chyba tytulatura: Historia wsi Wyszatyce do 
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1772 roku, wyszczególniona na podrozdziały. Słabo zaś od strony merytorycznej 
uwydatnia się pierwsza najważniejsza część pracy zatytułowana: Wieś i parafia 
Wyszatyce na przestrzeni wieków. Winna ona dotyczyć kształtowania się osady od 
jej powstania aż po czasy I rozbioru Rzeczpospolitej – mając na względzie brak 
w literaturze, opartej na nielicznym materiale źródłowym, dogłębnej interpreta-
cji wzmianek ujawniających datę powstania Wyszatyc1. Uwagi, jakie nasuwają 
się po przeczytaniu zaledwie kilkunastu stron, to powielanie niektórych błędnie 
ugruntowanych w literaturze stwierdzeń, np.: „Lato należy tu do najdłuższych  
w skali całego kraju …”. „Do najdłuższych w kraju należy też okres wegetacyj-
ny, który trwa tutaj około 220 dni” (s. 12) – moja wiedza głosi, że najcieplejsza 
i najdłuższa wegetacja zachodzi w zachodnim regionie Polski, tj. w okolicach 
Wrocławia i całego województwa dolnośląskiego. Trudno orzec, czy Autor miał 
na myśli klimat dzisiejszej Polski, co przyjmuję z aprobatą, czy też sugeruje, że 
klimat w średniowieczu i czasach późniejszych był niezmienny i utożsamia go  
z tym panującym we współczesnej Polsce, nie zważając na przykład na oziębie-
nie klimatyczne w XVII stuleciu, wiążące się z małą epoką lodowcową. Autor 
omawiając podział administracyjny granic ziemi przemyskiej w późnym średnio-
wieczu – nie wiadomo, dlaczego nie uwzględnia doby nowożytnej – wręcz stresz-
cza ten wątek do jednej stronicy nie podając nawet danych bibliograficznych,  
a tym bardziej obce są mu ustalenia znanych historyków2. Miarodajnym, jeśli idzie  
o Wyszatyce w wiekach średnich – chociaż wymagającym sporo fatygi ze wzglę-
du na konieczność poszukiwania rozproszonych archiwaliów – byłaby próba 
pokazania organizacji i funkcjonowania wsi w systemie ustroju prawa ruskiego  
i wypierającego je prawa niemieckiego. Faktem jest, iż akcję osadzenia Wyszatyc 
na wzór prawa niemieckiego, normującego ogół praw i przywilejów miejsco-
wej społeczności, król Władysław II Jagiełło zrealizował około roku 1419 r.3. 
Nie spotykam w recenzowanej pracy rzeczowej analizy stosunków społeczno-

1 E.  Dybek, Lokacje na prawie niemieckim w ziemi przemyskiej w latach 1345–1434, Lublin 
2004, s. 53, 70.

2 Z. Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski. W tekście 63 autentycznych rycin, 
Kraków 1903 (reprint 1991); A. Jabłonowski, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-
-statystycznym, t. VII, cz. 2: Ziemie ruskie. Ruś Czerwona, [w:] Źródła dziejowe, t. XVIII, cz. 2, 
Warszawa 1903, s. 16–45; P. Hrabyk, Ziemia przemyska i lwowska (szkic historyczno-geograficz-
ny z mapą), Przemyśl 1921; P. Dąbkowski, Podział administracyjny województwa ruskiego i beł-
skiego w XV wieku, Lwów 1939; M. Horn, Miejski ruch osadniczy w ziemi przemyskiej i sanockiej 
do 1648 roku na tle rozwoju urbanizacyjnego Rusi Czerwonej, „Sprawozdania Opolskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk” 1975, nr 12, s. 65–74; Idem, Miejski ruch osadniczy na Rusi Czerwonej 
w latach 1501–1648, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich 
w Opolu” 1975, nr 13, s. 29–49; A.S. Fenczak, S. Stępień, Przemyśl jako regionalne centrum ad-
ministracyjne - zarys dziejów, „Studia Przemyskie” 1993, t. 1, s. 9–47; A. Janeczek, Osadnictwo 
pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w., Warszawa 
1993; K. Przyboś, Granice ziemi przemyskiej w czasach nowożytnych XVI–XVIII wiek, „Rocznik 
Przemyski” 1994, t. XXIX–XXX, z. 3 Historia, s. 189–200.

3 E. Dybek, Lokacje na prawie niemieckim w ziemi przemyskiej w latach 1345–1434, Lublin 
2004, s. 53.
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-gospodarczych zachodzących na obszarze wsi w XV-XVIII w., będącej wówczas 
jedną z królewszczyzn wchodzących w skład dóbr intratnego starostwa przemy-
skiego – Autor ogranicza się do dosłownego cytowania źródeł m.in. lustracji wo-
jewództwa ruskiego z lat 1564–1565 i 1661–1665 i wizytacji biskupów Fryderyka 
Alembeka z 1642 r. i Wacława Sierakowskiego z 1744 r.4, bez ich obowiązującej 
konfrontacji i krytyki (s. 25, 29, 31–33). Kontestację umiejętności posługiwania 
się warsztatem wyłania niezamieszczenie własnych interpretacji odnośnie uposa-
żenia kościoła rzymskokatolickiego, gdzie przepisano wyłącznie treść źródła ręko-
piśmiennego (s. 19–20). Stereotypowe wnioski, wyłuskane przez Autora, dotyczą 
położenia poddanych: „Wyszatyce były wioską królewską tzw. królewszczyzną  
i w związku z tym sytuacja włościan była zupełnie inna niż w dobrach szlachec-
kich” (s. 21). Tezie tej przeczy korzystniejsze położenie chłopów u szlachciców 
jedno lub dwuwioskowych, lepiej o nich dbających, niż to bywało u chciwych sta-
rostów, z łaski króla stojących na czele królewszczyzn. Wątek ten dobitnie odsła-
niają skargi poddanych z Wyszatyc przed sądem referendarskim w 1602 r. na Jana 
Tomasza Drohojowskiego, starostę przemyskiego, i jego urzędników. Chodziło  
o zabranie nieznanej części ich pastwiska przyznanego na mocy dekretu króla Ste-
fana Batorego z 1576 r., o odrabianie pańszczyzny w folwarku majętności dzie-
dzicznej Drohojowskiego – wyjąwszy tę odgórnie usankcjonowaną powinność  
w folwarku królewskim w Dziewięczycach, i uzurpację tzw. prawa stacji obcią-
żającego poddanych utrzymaniem władcy wraz z jego świtą oraz towarzyszących 
mu urzędników. Kontynuując zeznania pokrzywdzeni chłopi zarzucali staroście: 
przymus utrzymywania żołnierzy na leżach zimowych, pobór podatków państwo-
wych wybieranych aż trzykrotnie w roku, które zamiast na ręce delegowanego 
poborcy płacić musieli do zamku, kradzież drewna, przędzenie lnu ponad miarę, 
zmuszanie do kupna soli, pobieranie opłat za towary, jakoby spławiane statkami 
starosty, dostarczanie pośladu na zamek i otrzymywanie mniejszych ilości jęcz-
mienia gorszego gatunku potrzebnego do wyrobu kaszy jęczmiennej5. Przykładów 
nieuczciwego, przeplatanego używaniem przemocy, postępowania starostów nie 
sposób mnożyć6. Sformułowane uprzednio stwierdzenia uprzywilejowanego losu 

4 Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564–1565, cz. II, wyd. K. Chła-
powski, H. Żytkowicz, Warszawa 2001; Archiwum Archidiecezjalne obrządku łacińskiego  
w Przemyślu, Acta visitationis decanatus Mosciensis per Wenceslaum Sierakowski Ep. Prem.  
a. D. 1744, sygn. 165.

5 Księgi referendarskie, t. I: 1582–1602, wyd. I. T. Baranowski, Warszawa 1910, s. 97–99.
6 Szerzej zagadnienie położenia chłopów w dobrach wielkiej własności ziemskiej podjęli  

w swych pracach między innymi: J. Rutkowski, Studia nad położeniem włościan w Polsce w XVII 
wieku, [w:] Studia z dziejów wsi polskiej XVI–XVIII w., s. 145–240; Idem, „Ekonomista” 1914, 
t. I, s. 87–131, t. II, s. 71–121, t. III, s. 129–153; Idem, Ze studiów nad położeniem czeladzi fol-
warcznej w dawnej Polsce, [w:] Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, t. I, Kraków 1938,  
s. 381–402; Położenie chłopów u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Wybór tekstów źródło-
wych, opr. B. Baranowski, Z. Libiszowska, R. Rosin, Warszawa 1953; J. Bieniarzówna, Walka 
chłopów w kasztelani krakowskiej, Warszawa 1953; Idem, O chłopskie prawa. Szkice z dziejów 
wsi małopolskiej, Kraków 1954; M. Franćić, Powstanie chłopskie w starostwie libuskim i są-
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chłopstwa w królewszczyźnie Wyszatyce, w innym miejscu spotykają się z zaprze-
czeniem, którego świadectwem jest opis udręk i cierpień chłopów wyszatyckich, 
doznawanych z rąk władzy starościńskiej (s. 25–26). Negatywny odbiór toku nar-
racji wzmaga chaos tematyczno–chronologiczny, np. sprawy kościoła rzymskoka-
tolickiego i duchownych (s. 22–24) Autor łączy z administratorami wsi i zatargami 
włościan ze starostami (s. 24–27, 31–33, 34–35, 43), po czym wraca do nich, nie 
dokładając starań, aby je wyczerpująco rozpatrzyć. Przytacza jednocześnie bez-
krytycznie kopie dokumentów starosty przemyskiego Marcina Krasickiego i króla 
Zygmunta III Wazy, tyczących się kościoła i parafii w Wyszatycach (s. 27–30, 31, 
33, 35–43). Niechlubnym zwyczajem J. Zubika w świetle całokształtu „monogra-
fii” są dokładnie przepisane fragmenty pracy m.in. M. Horna, np.: „W wielu wsiach 
starostwa przemyskiego główną formą protestu przeciw narzucaniu chłopom przez 
dwór zwiększonej pańszczyzny i nowych świadczeń było składanie zażaleń  
w sądzie referendarskim i przewlekłe procesy prawne. Tak w latach 1568–1627 pro-
testowali chłopi z Bonowa, a w latach 1576–1640 włościanie z Wyszatyc”. (s. 26)  
– u Maurycego Horna: „I w innych wsiach starostwa przemyskiego główną for-

siednich królewszczyznach w połowie XVII wieku, „Kwartalnik Historyczny” 1954, R. LXI, nr 2,  
s. 130–164; B. Baranowski, Walka klasowa chłopów ze starostwa brańskiego na Podlasiu (w XVII–
XVIII), „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1955, t. XV, s. 77–110; A. Owsińska, 
Masowe ruchy chłopów dóbr królewskich na terenie województwa krakowskiego w drugiej połowie 
XVIII wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria Nauk Społecznych. Historia” 
1955, nr 2, z. 1, s. 67–105; J. Szaflik, Położenie i walka klasowa chłopów we wsiach starostwa 
parczewskiego w XVII wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin–Polonia” 
1957, vol. IX, 4, sectio F, s. 179–210; Idem, O położeniu i walce klasowej chłopów we wsiach sta-
rostwa łukowskiego w XVII wieku, „Rocznik Lubelski” 1958, t. I, s. 69–89; M. Horn, Chłopi ziemi 
sanockiej i ich walka z wyzyskiem szlacheckim w latach 1638–1648, „Rocznik Przemyski” 1957, t. 
IX, z. 1, s. 119–149; W. Rabinowicz, Antyfeudalna walka chłopstwa ziemi sanockiej w I poł. XVII 
w., Oranienburg 1958; A. Kiełbicka, Czy w dobrach królewskich było chłopom lepiej? Ze studiów 
nad położeniem włościan w królewszczyznach województwa krakowskiego w XVI i początkach XVII 
wieku, [w:] Prace z dziejów Polski feudalnej ofiarowane Romanowi Grodeckiemu w 70 rocznicę 
urodzin, Warszawa 1960, s. 431–452; E. Trzyna, Stosunki społeczno-ekonomiczne i walka chłopów 
starostwa krośnieńskiego z uciskiem starościńskim i militarnym w drugiej połowie XVII wieku, 
„Rocznik Przemyski” 1962, t. IX, z. 2, s. 9–98; Idem, Królewszczyzny województwa krakowskiego 
w XVII wieku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1963, t. XXIV, s. 9–73; Idem, 
Położenie ludności wiejskiej w królewszczyznach województwa krakowskiego w XVII wieku, Wro-
cław 1963; W. Łoziński, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII 
wieku, t. 1: Czasy i ludzie, Kraków 1957; t. 2: Wojny prywatne, Kraków 1960; M. Horn, Zaburzenia 
wiejskie w starostwie lubaczowskim w latach 1600–1648, „Rocznik Przemyski” 1962, t. IX, z. 2,  
s. 231–276; Z. Ćwiek, Z dziejów wsi koronnej w XVII w., Warszawa 1966; J. Półćwiartek, Położenie 
ludności wiejskiej starostwa leżajskiego w XVI–XVIII wieku, Warszawa–Kraków 1972; M. Horn, 
Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feudalnym w latach 1600–1648, cz. I: Zbiegostwo 
i zbójnictwo karpackie, Opole 1974; cz. II: Chłopi dóbr koronnych w walce przeciw zwiększaniu 
robocizn i danin (Supliki i zaburzenia wiejskie), Opole 1976; cz. III: Opór chłopski w dobrach 
szlacheckich. Wystąpienia włościan przeciw obcym panom, Warszawa–Wrocław 1982; A. Wyczań-
ski, Czy chłopu było źle w Polsce XVI wieku?, „Kwartalnik Historyczny” 1978, R. LXXXV, nr 3, 
s. 627–641; A. Falniowska-Gradowska, Królewszczyzny i starostowie w dawnej Rzeczypospolitej, 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984; Idem, Dwór a gromada wiejska w wojewódz-
twie krakowskim w XVIII wieku, [w:] Studia nad gospodarką, społeczeństwem i rodziną w Europie 
późno feudalnej, pod red. J. Topolskiego, przy współ. C. Kuklo, Lublin 1987, s. 269–281.



250 GRZEGORZ POTOCZNY

mą protestu przeciw narzucaniu chłopom przez dwór zwiększonej pańszczyzny  
i nowych świadczeń było składanie zażaleń w Sądzie Referendarskim i przewle-
kłe procesy prawne. Tak w latach 1568–1627 protestowali przeciw nadużyciom 
starostów chłopi z Bonowa, w latach 1576–1640 włościanie z Wyszatyc”7. Rażącą 
nieporadność dopełnia cofnięcie metryki urodzin Horna o 7 lat, bo aż do 1910 r., 
i twierdzenie, jakoby Horn wydawał wtedy swe dzieło we Lwowie (s. 26, przyp. 
62), wszak w stolicy dawnego województwa ruskiego niejednokrotnie on bywał 
i spędzał długie godziny sumiennie analizując księgi grodzkie „czerwonoruskie” 
w archiwum tak zwanym bernardyńskim. Błędny opis Autora przytaczającego,  
a raczej plagiatującego, opracowanie M. Horna świadczy też o nierzetelności wpro-
wadzającej czytelnika w nieprawidłową metodykę sporządzania opisów bibliogra-
ficznych, np.: M. Horn, Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feudalnym 
w latach 1600–1648, Lwów 1910, s. 35 (s. 26, przyp. 62), zamiast prawidłowo: 
M. Horn, Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feudalnym w latach 1600–
1648, cz. II: Chłopi dóbr koronnych w walce przeciw zwiększaniu robocizn i danin 
(Supliki i zaburzenia wiejskie), Opole 1976, s. 35 – tak, jakby w mniemaniu pi-
szącego trzytomowa rozprawa naukowa zamykała się w jednym tomie, a s. 35 nie 
opatrzono żadną informacją, z jakiego fragmentu opracowania pochodzi. 

Dodatkowo ubogi warsztat Autora cechują zdania traktujące o problematyce, 
nie znajdującej uzasadnienia w podawanym źródle, np.: „(…) w dokumencie wy-
danym w Przemyślu dnia 2 kwietnia 1424 roku przez Janusza – biskupa przemyskie-
go Wischiaticze” (s. 17, przyp. 22). Wzmiankę tę Autor uczynił na podstawie Akt 
grodzkich i ziemskich z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego 
bernardyńskiego we Lwowie … (dalej: AGZ), wyd. O. Pietruski, L. Tatomir, Lwów 
1868, t. I, nr XLVII, s. 72). Niestety moje dociekania nie znalazły oczekiwanych 
rezultatów w postaci sygnalizowanej wiadomości o nazwie Wischiaticze, gdyż  
w akta grodzkie lwowskie wciągnięto dokument króla Michała Tomasza Korybu-
ta Wiśniowieckiego wystawiony z datą 1673 r.8. Podobne pomyłki odnotowuje-
my na tej samej i kolejnej stronie (s. 17–18, przyp. 23) – dokument z roku 15939. 

Niedobór zasobu źródłowego, tj.: rejestrów, inwentarzy, lustracji i wizy-
tacji10, czego przyczyną była nieprzeprowadzona lub poczyniona pobieżnie 

7 M. Horn, Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feudalnym w latach 1600–1648, cz. 
II: Chłopi dóbr koronnych w walce przeciw zwiększaniu robocizn i danin (Supliki i zaburzenia 
wiejskie), Opole 1976, s. 35.

8 AGZ, t. I, nr XLVII, s. 72–73.
9 Por. Ibidem, nr LX, s. 101
10 Mam tu na myśli przykładowo: Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1628 roku, wyd.  

Z. Budzyński, K. Przyboś, [w:] Polska Południowo-Wschodnia w epoce nowożytnej. Źródła 
dziejowe, t. I, cz. 1, Przemyśl-Rzeszów 1997; Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1651 roku, 
wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś, [w:] Polska Południowo-Wschodnia w epoce nowożytnej. Źró-
dła dziejowe, t. I, cz. 2, Przemyśl–Rzeszów 1997; Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1658 roku, 
wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś, [w:] Polska Południowo-Wschodnia w epoce nowożytnej. Źró-
dła dziejowe, t. I, cz. 3, Przemyśl-Rzeszów 2000; Rejestr pogłównego ziemi przemyskiej z 1674 
roku, wyd. Z. Budzyński, K. Przyboś, [w:] Polska Południowo-Wschodnia w epoce nowożyt-
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kwerenda w archiwaliach krajowych, a przede wszystkim jej brak w zbiorach 
Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum Ukrainy we Lwowie – po-
woduje, iż dostajemy do rąk lekturę o zniekształconym i zatartym obrazie rzeczy-
wistych relacji panujących wśród, jakże zróżnicowanych pod względem statusu 
społecznego i podziałów religijnych, warstw ludności Wyszatyc. Konsekwencją 
niewykorzystania w szerszym zakresie wspomnianych materiałów i wartościo-
wych AGZ oraz artykułów A. Gliwy11 – była niemożność uchwycenia potencjału 
demograficznego i gospodarczego Wyszatyc, uzależnionego od postępujących 
czynników, takich jak: polityka zewnętrzna i wewnętrzna państwa, konflikty wo-
jenne, najazdy nieprzyjacielskie, klęski żywiołowe, epidemie chorób i zarazy..

Autor nieprecyzyjnie, bezładnie i niekonsekwentnie stosuje zapisy bibliogra-
ficzne. W przypadku biogramów i nie tylko (s. 51, przyp. 120, s. 57, przyp. 123) 
podane są informacje nieprzywołujące noty źródłowej (s. 25, przyp. 56, s. 26, 
przyp. 58, 63) – tu bałamutne daty piastowania przez Jana Herburta urzędu sta-
rosty przemyskiego i sanockiego. W kolejnych partiach książki Józef Zubik nie 
wzmiankuje źródła danej informacji (s. 51, przyp. 120, s. 57, przyp. 123). Wie-

nej. Źródła dziejowe, t. I, cz. 4, Przemyśl–Rzeszów 2000; Biblioteka Czartoryskich w Krakowie,  
Z Lustracyach wyięte, sygn. IV\rkps. 1079; Центральний Державний Історичний Архів України  
м. Київ, Anni 1616. Lustratio Bonorum Reipublicae Palatinatuum Russiae, Belżen, et Wolhiniae 
per DD. Lustratores uczt Mgcum Martin a Żmigrod Stadnicki Castellanum Sanocen a Senatu Re-
gni. et Generosos Falicianu Grochowski Secretarium a S R M. Procoptum Ciemierzynijski Viceca-
pitaneum Latyczouien ab Eques ordine tunc ad […] Ac autoritate Conuentu Warrsauien in Anno 
M. DC. XVI. a Thesauro vero Joanne Białobrzskj deputatos peracta, фонд 1, oпис 1, справа 5,  
s. 507v–563; Львівська Національна Наукова Бібліотека України імені В. Стефаника, Lustra-
tio proventum bonorum regalium in terris haliciensis et premisliensis sitorum Anno 1629, фонд 
9: Окремі надходження, опис 1, справа 247, k. 237v–293; Lustracja województwa ruskiego 
1661–1665, cz. I: Ziemia przemyska i sanocka, wyd. K. Arłamowski, W. Kaput, Wrocław–War-
szawa–Kraków 1970.

11 A. Gliwa, Chronologia i zasięg terytorialny napadów tatarskich na ziemię przemyską i sa-
nocką w latach 1620–1629, „Rocznik Przemyski” 1997, t. XXXIII, z. 3 Historia, s. 21–40; Idem, 
Najazd tatarski na ziemię przemyską w 1624 roku, „Rocznik Przemyski” 2005, t. XLI, z. 1 Historia 
wojskowości, s. 27–80; Idem, Zimowy najazd Tatarów krymskich na Rzeczpospolitą w 1626 r. i jego 
skutki na terenie ziemi przemyskiej, „Rocznik Przemyski” 2006, t. XLII, z. 1 Historia wojskowości, 
s. 3–58; Idem, Najazd tatarski na ziemię przemyską podczas wojny polsko-tureckiej w 1672 r., 
„Rocznik Przemyski” 2003, t. XXXIX, z. 4 Historia, s. 37–64; Idem, Wykaz zniszczeń we wsiach  
i miastach ziemi przemyskiej po najeździe tatarskim z 1672 roku (Cz. I), „Prace Historyczno-Archi-
walne” 2003, t. XIII, s. 129–184; Idem, Wykaz zniszczeń we wsiach i miastach ziemi przemyskiej 
po najeździe tatarskim z 1672 roku (część druga), „Prace Historyczno-Archiwalne”, 2004, t. XIV,  
s. 109–153; Idem, Ostatni napad tatarski na ziemię przemyską z 1699 r., „Studia Historyczne” 
2000, t. XLIII, z. 4 (171), s. 569–591; Idem, Straty materialne i demograficzne na terenie zie-
mi przemyskiej po ostatnim napadzie tatarskim w 1699 r., „Prace Historyczno-Archiwalne” 2000, 
 t. IX, s. 59–86; Idem, Najazd tatarsko-kozacki na Ruś Czerwoną w 1648 r. Straty materialne  
i demograficzne na terenie ziemi przemyskiej, „Rocznik Przemyski” 2009, t. XLV, z. 1 Historia woj-
skowości, s. 3–120; Idem, Działania militarne na obszarze Rusi Czerwonej podczas inwazji wojsk 
siedmiogrodzko-kozackich w 1657 r. Zniszczenia i straty materialne na terenie ziemi przemyskiej, 
„Rocznik Przemyski” 2010, t. XLVI, z. 1 Historia wojskowości, s. 9–93. Z tego zakresu zob. prace 
M. Horna: Chronologia i zasięg najazdów tatarskich na ziemie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 
1600–1647, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1962, t. VIII, cz. 1, s. 3–71; Skutki ekono-
miczne najazdów tatarskich z lat 1605–1633 na Ruś Czerwoną, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964.
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lość tych błędów jest widoczna niemal na każdej stronie książki (s. 20, przyp. 
30, s. 24, przyp. 52, s. 26, przyp. 61; np. s. 17, przyp. 20: AGZ, t. VIII, s. 54 
– poprawnie: AGZ, t. VIII: Dyplomataryusz kapituły przemyskiej obrządku łaciń-
skiego, wyd. O. Pietruski, X. Liske, Lwów 1880, nr XXXIV, s. 54 lub AGZ, t. 1, 
poz. XLVII, s. 72 (s. 17, przyp. 22) – powinno być: AGZ, t. I, wyd. O. Pietruski,  
L. Tatomir, Lwów 1868; Słownik geograficzny … (s. 25, przyp. 57, s. 26, przyp. 
60, s. 29, przyp. 71), potem: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego…  
(s. 141, przyp. 188) i na tej samej stronie ujmuje: Słownik Geograficzny … (przyp. 
190), nie zważając, że przymiotniki piszemy małą literą; i dalej: Wł. Łoziński, 
Prawem i lewem, Kraków 1960, t. I (s. 26, przyp. 61) – zgodnie: W. Łoziński, 
Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku,  
t. 1: Czasy i ludzie, Kraków 1957. Niepoddanie pracy adiustacji odkrywa sporo 
mankamentów w formie zdań wyrwanych z kontekstu, np.: „Miejsce przedwojen-
nych organizacji działających w szkole takich jak: Koła Szkolnego Ligi Obrony 
Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej, Ligi Morskiej i Kolonialnej czy Związku Strze-
leckiego zajęły organizacje o obco brzmiących nazwach: Spółdzielnia Uczniowska 
„Uczciwość”, Szkolne Koło Przyjaźni Związku Radzieckiego, Szkolne Koło „Od-
budowujemy Warszawę” i Związek Harcerstwa Polskiego, ale ten niemający nic 
wspólnego z ideałami przedwojennego harcerstwa …” (s. 154); „Straż Grobowa 
miała w czasie Świąt Wielkanocnych 1939 r., w sprawdzonym przez wiele lat skła-
dzie i nikt nie przypuszczał, że więcej już w takim samym nie spotkają …” (s. 197); 
„Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej tuż przed Świętami Wielkanocnymi 
1945 roku, grupa dawnych strażników zainspirowana przez Józefa Obłoczyńskiego 
– długoletniego, przedwojennego promotora, zmobilizowała kilku młodzieńców  
i wystawiono wartę przy Bożym Grobie” (s. 198). W tekście mnoży się od lite-
rówek (s. 17, 67, 71, 87, 112, 117, 132, 136, 153, 205, 207, 208, 215). Do niedo-
statków rzutujących na grafikę zaliczyć trzeba: brak autora artykułu z publikacji 
zbiorowej (s. 15, przyp. 13) oraz dat i miejsc wydania (s. 20, przyp. 30, s. 67, przyp. 
131, s. 68, przyp. 133, s. 70, przyp. 135, s 87, przyp. 138, 139, s. 89, przyp. 140, 
s. 91, przyp. 142, s. 111, przyp. 156, s. 115, przyp. 162, s. 177); niespójność skró-
tów, posiadających w jednym miejscu pełną nazwę, a gdzie indziej okrojoną, np.: 
miesiące pisane słownie i liczbami arabskimi (s. 17, 20–24, s. 26, przyp. 63, s. 27, 
30–31), wiek – w. (s. 14, 16–18), rok – r. (s. 15–27, 30–31, 175–178, 181, 184, 187, 
189, 191–200, 203–222), ur. (s. 26, przyp. 63, s. 191), urodził (s. 203, 207, 209, 
210, 213, 216, 218), urodzony (s. 25, przyp. 56, s. 206, 222) język polski, język ru-
ski i znowu j. polski, j. ruski (s. 178), zm. – zmarł (s. 25, przyp. 56, s. 26, przyp. 58, 
63, s. 30), a to niezrozumiałe skróty syn – s. (s. 25, przyp. 56, s. 30–31, 60, 89, 97, 
153, 191–194, 197, 199, 203) i córka – c. (s. 191). Słabo wypada przekaz językowy, 
np. posługę duszpasterską sprawował przez okres 23 lat … (s. 59), posługujący się 
pojęciami oznaczającymi w samych sobie czas trwania czegoś.

Konkludując, o ile J. Zubik przystępnie zobrazował historię wsi XIX w.  
i czasów najnowszych, to rys jednej z najstarszych osad ziemi przemyskiej na 
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przestrzeni XIII–XVIII stulecia nie wnosi nowych poglądów mogących dać nam 
kompletną wiedzę o przeszłości Wyszatyc. Pozytywnych aspektów książki nieła-
two się doszukać. Pewną wartość przedstawiają rozdziały poświęcone oświacie  
i szkolnictwu od XIX w. do lat współczesnych, parafii greckokatolickiej zwłasz-
cza w XIX w. oraz w okresie II wojny światowej, straży grobowej i klubowi 
sportowemu „Grom”. Mniemam, iż niektóre kwestie bliższe czasowo Autorowi 
zajęły poczesne miejsce w książce ze względu na rodzaj wykonywanego przez 
Autora zawodu, jak i poprzez jego żywą działalność w instytucjach sfery kultu-
ralno–oświatowej wsi i poza jej obrębem.

Z całą stanowczością należy podkreślić, że analiza wieków średnich i cza-
sów staropolskich, uchwycona przez Józefa Zubika bez żadnego kryterium me-
todologicznego przy tak szerokim spectrum pola badawczego, nie kwalifikuje 
tego rozdziału książki do godnych ujrzenia światła dziennego. Ujęta w sposób 
schematyczny (niezbyt imponująca materiałem źródłowym) prezentacja historii 
Wyszatyc nie wpisuje tejże publikacji w rząd prac stricte monograficznych. 

Takie potraktowanie badań regionalnych nadaje zły kierunek tej dyscyplinie, 
coraz częściej uprawianej na fundamencie „ojczyzn lokalnych”. Oprócz szeregu 
wad i błędów praca J. Zubika posiada jeden niepodważalny walor – mianowicie 
Autor jest pierwszym wyszatyczaninem, który podjął wysiłek mający na celu 
przybliżenie społeczności Wyszatyc barwnych i burzliwych kart z dziejów wsi, 
tworząc cegiełkę ku pamięci historycznej dla przyszłych pokoleń. Niezmiernie 
interesująca przeszłość Wyszatyc wymaga jednak naukowego pióra historyczne-
go, zapisującego jedną z licznych białych kart w bibliografii dziejów Rusi Czer-
wonej.
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KOBIETA W MEDALIONIE HISTORII. 
 AKTYWNOŚĆ PUBLICZNA KOBIET NA ZIEMIACH  

POLSKICH. WYBRANE ZAGADNIENIA,  
RED. T. PUDŁOCKI, K. SIERAKOWSKA,  

WARSZAWA 2013, SS. 244

Gdyby przyjrzeć się wizerunkowi kobiety, jaki kształtuje się na prze-
strzeni wieków, można zauważyć tendencję do ujmowania jej losów niejako  
w opozycji do głównego, zmaskulinizowanego nurtu. Jej historia jest historią 
dziejącą się „gdzieś obok” przełomowych wydarzeń, z dala od zgiełku orę-
ża i echa zamkniętych sal obrad. Miejscem zarezerwowanym dla niej pozo-
staje raczej zacisze. Zapomina się jednak, że ce que femme veut, Dieu le veut,  
a owa zakulisowa przestrzeń może stanowić doskonałe miejsce, aby stamtąd jak 
sufler „podpowiadać” role w teatrze historii. Kobieta na kartach dziejów staje 
się zatem podmiotem, który nie tyle biernie obserwuje rzeczywistość, ile także 
współtwórcą, co nieustannie podkreślają badacze, których prace weszły w skład 
zbioru Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich. Wybrane zagadnienia, 
wydanego pod redakcją Tomasza Pudłockiego i Katarzyny Sierakowskiej.        

Książka jest owocem konferencji zorganizowanej przez Komisję Historii 
Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN, Wyższą Szkołę Wschodnioeuropej-
ską oraz miejscowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu w maju 2011 
roku. Zaprezentowane zostały na niej liczne studia dotyczące aktywności kobiet  
w sferze publicznej oraz ich roli w życiu lokalnych społeczności. Właśnie ów wy-
miar lokalny, zaopatrzony także przez wielu z badaczy o dodatkowe określenie 
– „pograniczny”, zdaje się wyznaczać ścieżkę, którą podążać będą idee prezen-
towane w całej książce. Pogranicze rozumiane jest tu bardzo szeroko, najczęściej 
odnosić się ono będzie do przestrzeni geograficznej – których owa aktywność 
kobiet przybierała najwyraźniejszy kształt (Kresy Wschodnie). Starano się także 
opisać kobietę na „pograniczu” będącym strefą rozumianą etnicznie, kulturowo  
i religijnie. Takie ujęcie jest niewątpliwym walorem publikacji, ponieważ uka-
zuje ono swoistość kobiecej natury – jej tożsamość i niezależność, kształtujące 
się nie tylko w wymiarze diachronicznym, ale także poprzez syntezę różnych 
perspektyw i przestrzeni. Przyjęcie takiego punktu widzenia zaowocowało, me-
taforycznie rzecz ujmując, odmalowaniem „portretu kobiety” na styku kultur 
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(polskiej, żydowskiej, ukraińskiej), zwracając jednocześnie uwagę na aspekty, 
pozostające niejednokrotnie poza głównym nurtem refleksji historiograficznej. 

Zaprezentowany zbiór składa się z szesnastu studiów, których zasadniczy 
trzon  stanowią teksty poświęcone aktywności kobiet na obszarach centralnych  
i wschodnich ziem polskich. W interesujący sposób prezentują one, jak rozwijała 
się sytuacja kobiet w ówczesnych miastach Galicji, takich jak chociażby Rze-
szów (teksty Joanny Kordzikowskiej i Izabeli Wodzińskiej), czy też jak zmieniała 
się optyka postrzegania kobiet w chwili, w której decydowały się one aktywnie 
działać na niwie pracy społecznej.      

Niewątpliwym walorem publikacji jest przejrzysty i logicznie skompono-
wany (w oparciu o ciągłość tematyczną i częściowe zazębianie się omawianych 
zjawisk) układ artykułów. Próba zachowania chronologicznego uszeregowania 
tekstów dodatkowo porządkuje całą książkę. Zaczynając od artykułu Mai Gąs-
sowskiej, dotyczącego klasztorów żeńskich w średniowiecznym Rewalu, przez 
badania Renaty Gałaj-Dempniak nad losami kobiet w XVI i XVII wieku na 
ziemiach wschodniego i południowego pogranicza, aż po teksty Joanny Dufrat  
i Tomasza Pudłockiego, traktujące o organizacjach kobiecych i poszczególnych 
„mocnych kobietach-indywidualnościach” wkraczających w przestrzeń polityki 
II Rzeczypospolitej, prace te kreślą barwną panoramę zjawisk kulturowo-cywili-
zacyjnych związanych z kobietami.

Tematyczne opracowanie materiałów źródłowych i próba krytycznego prze-
śledzenia kształtującej się osobowości kobiecej na arenie „wielkiej historii”, 
szczególnie tej po przełomie kulturowym z końca dziewiętnastego stulecia, po-
kazują, że „Kobieta” jako jednostka aktywna (starająca się twórczo działać na 
niwie życia społecznego i zaangażowana w zmieniającą się rzeczywistość) staje 
się podmiotem uwikłanym w tryby „machiny historii”. Badacze zwracają uwagę, 
że kobieta, wplątana w nieuchronną dziejowość, stara się ją  zmienić, a mimo 
to jest przez ów konstrukt sama determinowana do zmian, przewartościowań  
i kompromisów. Na podstawie zaprezentowanych badań można by zatem powie-
dzieć, że kobieta zostaje zamknięta w „medalionie historii”. Metaforę tę należa-
łoby rozumieć jako specyficzne określenie roli kobiet w dyskursie historycznym. 
Z jednej strony stawia się ją w roli aktywnej animatorki (nie tylko „domowego 
ogniska”, ale także życia publicznego) – wysuwanej naprzód, niejako wywyż-
szanej, uzasadniając eksponowanie jej cech jako „bezcennej wartości” dotąd nie-
docenionej. Z drugiej zaś, zamknięcie jej w owym medalionie, to także swoiste 
ograniczenie jej swobody, ponowne zaszufladkowanie kobiety, tyle że w nowych 
rolach, wzbogaconych o wymiar ogólnospołeczny. Co znamienne, kobiety same 
bardzo często wpadały w tę pułapkę, mimowolnie przywdziewając takie wła-
śnie schematyczne „maski”. Widać to szczególnie mocno, kiedy przyjrzeć się 
działaniom licznych aktywistek kobiecych ze sfer wyższych i średnich u progu 
XX wieku. Jak słusznie zauważali autorzy, bardzo często rościły one sobie pra-
wo przemawiania w imieniu wszystkich kobiet, nie dostrzegając różnorodności 
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własnego ruchu. Uczulając opinię publiczną na tzw. „kobiecy punkt widzenia”, 
wystosowywały szereg roszczeń, które jednoznacznie wyrażały ich wyższość 
wobec innych kobiet, przez co powielały podejście tak często zarzucane mężczy-
znom. Tak więc, na przykładzie chociażby polskiego ruchu kobiecego widać, że 
wiek XX zmienił warunki egzystencji kobiety, ale droga do pełnej emancypacji 
(także mentalnej i emocjonalnej) okazywała się problemem wciąż bardzo żywym 
i niegasnącym. 

Przechodząc jednak do samych artykułów trzeba zauważyć, że dzięki wzmian-
kowanemu już ukształtowaniu tematycznemu całość publikacji jest zbiorem nie-
zwykle barwnych głosów, które tworzą, co prawda, harmonijną całość, lecz wy-
brać z nich można też takie, które mocno eksponują swój indywidualny charakter.

 Ciekawe spojrzenie na kobiecą biografię proponuje Monika Kulesza-Gierat 
w tekście poświęconym Marcelinie Darowskiej, jednej ze współzałożycielek 
zgromadzenia Sióstr Niepokalanek. Badaczka na przykładzie polskiej mistyczki 
pokazuje, jak mogłaby wyglądać wzorowa historia życia kobiety nie tylko „za-
angażowanej”, ale także „dążącej do świętości”. Świeżość tego spojrzenia pole-
gałaby przede wszystkim na ujęciu osoby błogosławionej nie tylko w kontekście 
jej duchowej wzniosłości, ale także przede wszystkim przez pryzmat jej działal-
ności na gruncie społecznym. To, w jaki sposób w osobie Darowskiej połączyły 
się idee aktywnej pracy na rzecz odbudowy ojczyzny (m.in. poprzez opracowa-
nie własnego systemu pedagogicznego) i duchowego rozwoju społeczeństwa 
(rolę tę w kontekście objawień Darowskiej podkreślał także Marek Chmielew-
ski – badacz losów polskiej mistyczki), pokazuje, że jej biografia może być 
ujmowana przez historyków kultury jako przykład krystalizującej się na nowo  
w rzeczywistości tamtych lat (drugiej połowy XIX wieku) postawy łączącej ro-
mantyczny wymiar ludzkiej egzystencji z potrzebą aktywnej pracy o pozytywi-
stycznej proweniencji. Można by pokusić się o stwierdzenie, że Kulesza-Gierat 
pragnie zaproponować nową „rolę”, w której można by osadzić kobietę na przeło-
mie XIX i XX stulecia. Koncept ten jest doskonałym pretekstem do dokładniejsze-
go przyjrzenia się sylwetkom kobiecym tamtych lat, co godne zauważenia, także 
z perspektywy duchowości. Tyle tylko, że w artykule lubelskiej badaczki całość 
nieuchronnie zmierza w kierunku hagiograficznego memoriału, przesadnie podkre-
ślającego romantyczny aspekt życia mistyczki, nieraz w zaskakująco bezkrytyczny 
sposób prezentując zafascynowanie pisarstwem Marceliny Darowskiej. 

Jednym z najlepiej zapowiadających się artykułów jest tekst poświęcony mał-
żeństwu jako etapowi w życiu kobiety w I połowie XIX wieku. Anna Miodu-
szewska już na wstępie słusznie zaznacza, ujmując przy tym dzieje badań nad 
„kobietą w historii” w zamknięte cezury czasowe, że zainteresowanie polskich 
badaczy problematyką kobiecą sięga już wieku XIX. Zauważa jednak, że dopiero 
od lat 70. XX w. nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania badaniami nad tym 
zagadnieniem, wydając tym samym dość późne, ale znaczące owoce w postaci 
opracowań m.in. Marii Boguckiej.
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Wracając jednak do samej pracy Mioduszewskiej, badaczka stawia sobie za 
cel przyjrzenie się kobiecie w małżeństwie w aspekcie demograficznym, zaś za 
obszar badań wybiera parafię w Choroszczy. Zdawać by się mogło, że w tak do-
branej strategii opisu znajdzie się miejsce na to, by autorka, dzięki interpretacji 
materiałów źródłowych, zaprezentowała możliwie szeroki wachlarz sytuacji, 
w jakich znaleźć się mogła ówczesna kobieta. Można by oczekiwać, że wo-
kół tego tematu stworzona zostanie interesująca narracja, barwnie ukazująca 
rys epoki. Nic jednak bardziej mylnego. Badaczka ogranicza się wyłącznie do 
statystycznego ujęcia ślubów, urodzeń, zgonów, co jest niezwykle rozczarowu-
jące. Jej uwaga skupiła się jedynie na określeniu liczby i procentowych danych 
dotyczących m.in. ślubów parafialnych i pozaparafialnych, pochodzenia teryto-
rialnego nowożeńców czy też przychodzenia na świat kolejnych dzieci w para-
fii Choroszcz. Mioduszewska, przyjmując metodę agregatywną i rekonstruując 
rodziny na owym obszarze, skoncentrowała się na czysto matematycznych wła-
snościach swojej analizy. Jeśli nawet przyjęta metoda stała się konstytutywna 
wobec całego artykułu, to brak w niej jakiejkolwiek interpretacji, należałoby 
się domagać wyciągnięcia wniosków z opracowanego materiału badawczego. 
Niewiele w tekście tym jest miejsca na właściwą refleksję nad kobietą i małżeń-
stwem jako momentem przełomowym w życiu młodych pań. 

Jeśliby potraktować sąsiadujące ze sobą teksty Joanny Dufrat i Tomasza Pu-
dłockiego jako swoisty dyptyk, można by na ich podstawie stworzyć ciekawą 
mapę zjawisk zaistniałych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Z jednej 
strony pokazana została specyfika organizacji kobiecych działających na tych te-
renach (można zatem mówić tu o perspektywie szerszej), z drugiej bardzo szcze-
gółowo przedstawiono perspektywę jednostkową, chociażby na przykładzie Mi-
leny Rudnickiej, posłanki do Sejmu RP, której działania należałoby określić jako 
„aktywność narodową patriotyzmu”. 

W swoim artykule Dufrat nakreśla złożoną strukturę etniczną omawianych 
ziem, zwracając jednocześnie uwagę na bardzo istotny fakt, że blisko 80% lud-
ności Kresów Wschodnich było innej niż polska narodowości. Autorka pod-
kreśla, że przewrót majowy przyniósł modyfikację polityki narodowościowej 
w województwach wschodnich, a sama zmiana pociągała za sobą konieczność 
włączenia do współpracy różnego rodzaju kresowe organizacje społeczne. 
Dlatego też tak dużą nadzieję obóz majowy zaczął pokładać we współpracy  
z kobietami. Stały się one tak ważne m.in. ze względu na dominację wśród ka-
dry pedagogicznej ówczesnych szkół powszechnych. Z perspektywy historyka 
istotne jest by wyznaczyć zakres działań, w które zaangażowane zostawały or-
ganizacje kobiece, także po to, by tym pełniejszy dać obraz kobiet tamtych lat. 
I właśnie niuanse owych działań udało się Dufrat bardzo dobrze wypunktować  
i rzeczowo omówić, zwracając przy tym uwagę także na perspektywę ukraiń-
ską i na liczne antagonizmy, jakie mogły się rodzić na pograniczu etnicznym. 
Bardzo dobrze opisana została także polityczna wolta, do jakiej doszło w po-
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lityce piłsudczyków – przeniesienie języczka u wagi z programu asymilacji 
narodowej na rzecz asymilacji państwowej.

Z kolei w tekście Tomasza Pudłockiego bardzo ciekawie został pokazany 
powoli krystalizujący się w opinii publicznej (a propagowany przez ówczesne 
organizacje prawicowe) obraz postawy, jaką powinna przyjąć kobieta wobec 
obowiązków społecznych względem ojczyzny. Wielopłaszczyznowe porówna-
nie dwóch narodowości, na które decyduje się autor artykułu, pozwala nie tylko 
skupić się na różnicach, ale przede wszystkim poprzez kontrast tym wnikliwiej 
pokazać obraz „nowoczesnej Polki” i „nowoczesnej Ukrainki”. Konstatacja do-
tycząca odmienności dyskursu, jaki podjęty został wobec ról i zadań kobiet obu 
narodów, wydaje się wyznaczać różne kierunki interpretacji ich powinności i ce-
lów. Już w przededniu zakończenia I wojny światowej okazać się miało, że tylko 
Polki mają szanse żyć we własnym kraju, Ukrainki nie doczekały się tego. Tak 
więc, mimo wielu zbieżnych punktów, ścieżki kobiet rozchodziły się, co Pudłoc-
kiemu udało się bardzo dobrze opisać, przy jednoczesnym zachowaniu krytycz-
nego obiektywizmu wobec analizowanego materiału źródłowego.

W artykule krakowskiego badacza na szczególną uwagę zasługuje także te-
mat, jak to zostało określone, „kobiety czynu”. Postrzeganie kobiet z perspek-
tywy ich mężów było tendencją dominującą, jednak, poprzez nawoływanie pań 
do aktywniejszego włączania się w kreowanie życia publicznego, udało się ten 
obraz „kobiety niepełnej” z czasem zmienić. Pudłocki, bazując na obrazie ko-
biety w pismach członków prawicy polskiej i ukraińskiej, zdołał uchwycić pew-
ną specyfikę epoki; czasu, w którym promowano typ kobiety aktywnej, ciągle 
jednocześnie pozostając przy mocno zakorzenionych poglądach na podział ról 
kobiet i mężczyzn.

Niewątpliwie wyróżniającym się spośród wszystkich włączonych do książki 
artykułów jest ten napisany przez Martę Kargól. Jej punkt widzenia skupiony jest 
na kobiecej garderobie. Tekst ten jest przykładem bardzo zgrabnego połączenia 
analizy historiograficznej z pespektywą teoretyczną, która skupia się na tym, by 
pokazać, że kultura to ciągły proces komunikacji, zaś ubiór jako taki stanowił 
będzie doskonały „kanał informacyjny”. Autorka analizuje trzy podstawowe za-
gadnienia. Po pierwsze, stara się rozwinąć tezę o komunikacyjnej funkcji ubio-
ru. Rozważanie te prowadzą ją do przestrzeni pogranicznej (rozumianej wielo-
aspektowo) oraz do sfery szeroko rozumianej mentalności – obarczonej, zdaniem 
autorki, poczuciem bądź to odrębności bądź wspólnoty, zależnie od przyjętej 
perspektywy. Moda i ubiór stają się zatem swego rodzaju wyznacznikami po-
szczególnych obyczajowych granic, jakie wytwarzają się między grupami spo-
łecznymi. Kobieta zaś pokazana zostaje jako symbol tych odrębności i wspólnot. 

Pogranicza obyczajowe Kargól prezentuje na przykładach zaczerpniętych nie 
tylko z rezerwuaru tradycyjnie pojętej historii, nie boi się sięgać także po przykła-
dy literackie (np. Nad Niemnem, Emancypantki). Czerpiąc swobodnie z różnych 
„tekstów kultury”, odsłania kolejne oblicza kobiety jako fenomenu kulturowe-
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go. Szkoda tylko, że ograniczona objętość wymusiła na autorce brak dokładniej-
szego omówienia materiału źródłowego i pewne uproszczenia czy uogólnienia. 
Pomimo to artykuł zdecydowanie stanowi bardzo mocny punkt całej publikacji. 
Poprzez swój nietuzinkowy pomysł na zaprezentowanie sylwetki kobiecej, wła-
śnie przez pryzmat jej entourage’u, Kargól w sposób skromny acz zdecydowany 
wyznaczyła bardzo ciekawą perspektywę odbioru kobiety w historii i kulturze.

Już we wstępie do publikacji redaktorzy zauważają, że pomimo dostrzegalne-
go na przestrzeni ostatnich lat, zainteresowania historią kobiet oraz stopniowego 
kształtowania się wyraźnego języka opisu roli kobiety w życiu publicznym, brak 
nadal głębszej refleksji nakierowanej na analizę metodologiczną funkcji kobiety 
w kulturze. Przez to też większość prac na ten temat okazuje się być zaledwie 
pretekstem do zaprezentowania historiograficznych narracji, stawiających sobie 
za cel raczej zilustrowanie „dostrzeżonych” i nurtujących zjawisk, niż dokładne 
zbadanie i staranne dookreślenie roli, przed jaką stanęła kobieta w poszukiwa-
niu własnej „tożsamości” historycznej. Co znamienne, mimo wyraźnych starań 
redaktorów i autorów tomu, także omawiana publikacja nie zdołała uchronić się 
przed podobnymi tendencjami. Różnorodność problematyczna i próba zmie-
rzenia się z wątkami dotąd dość rzadko podejmowanymi zaowocowały serią 
studiów, które niejednokrotnie, wyznaczając sobie niezwykle ambitne tematy, 
ograniczają się jedynie do skrótowego omówienia obszaru badań. Tłumaczyć to 
można ograniczonymi możliwościami, jakie daje publikacja zbiorowa, ale pozo-
stawia to niedosyt i „zawieszony” nad książką zdecydowany „głos sprzeciwu” 
wobec kolejnych niedopowiedzianych historii. Mimo wszystko należy pamiętać, 
że problem ten zrekompensowany zostaje, przynajmniej po części, przez bogac-
two faktograficznych niuansów i solidną teoretyczną podstawę, na której opar-
te zostały omawiane narracje historiograficzne. Portret kobiety, jaki wyłania się 
podczas lektury, jest nadal niepełny, czasem nieco niespójny, ale dzięki podjęciu 
tematu na nowo, może on dołączyć śmiało do galerii innych obrazów, na których 
„Kobieta” może podziwiać swój nieustający pochód ku określeniu własnej toż-
samości. Publikacja taka jak Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich 
zdaje się mówić słowami Fryderyka Nietzschego, że wszystko, co powie się  
o kobiecie, jest prawdą, z tym jednak zastrzeżeniem, że owa prawda wynika nie  
z uogólnienia czy uproszczeń, tylko ze świadomości nieprzebranej mgławicy 
możliwych spojrzeń na ową postać. 
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Książka Iwony Zimy opowiada o niezwykle interesującej postaci, jaką był 
dr Aleksander Czołowski – lwowski historyk, wieloletni dyrektor Muzeum i Ar-
chiwum Miasta Lwowa, wszechstronny działacz w zakresie ochrony zabytków 
przeszłości. Jego działalność przypadła na czasy przełomowe dla historii Lwowa 
i całej Polski, przez co jego biografia jest bardzo dobrym przykładem losów wie-
lu działaczy społeczno-kulturalnych Galicji Wschodniej.

Jak zaznacza Autorka we wstępie do publikacji, zasadnicza część pracy po-
wstała na podstawie źródeł archiwalnych: korespondencji i zapisków prywatnych 
oraz materiałów rękopiśmiennych, w tym niepublikowanych prac w większości 
przekazanych po II wojnie światowej przez córkę Czołowskiego Bibliotece Na-
rodowej w Warszawie. Autorka korzystała również ze zbiorów bibliotecznych  
i archiwalnych znajdujących się we Lwowie i Wrocławiu. Książka została wyda-
na w 2011 roku nakładem wydawnictwa Novae Res w Gdyni.

Biografia ta składa się z sześciu rozdziałów, przy czym zastosowano układ 
problemowy. Na końcu pracy znalazło się ponad 30 archiwalnych zdjęć Aleksan-
dra Czołowskiego, jego rodziny oraz miejsc związanych z jego życiem i pracą.  
W aneksie Autorka zamieściła również wykaz najważniejszych prac Czołowskie-
go w porządku chronologicznym. Układ książki jest dzięki temu dość przejrzy-
sty. Największym minusem pracy są jednak występujące w wielu miejscach po-
myłki w numeracji przypisów, które utrudniają czytelnikowi możliwość dotarcia 
do źródeł opracowywanych przez Zimę. Tego typu błędy redakcyjne powodu-
ją, że mimo bez wątpienia dużej pracy włożonej przez Autorkę w opracowanie 
materiałów archiwalnych, książka nie może rościć sobie praw do bycia dobrym 
przewodnikiem dla osób zgłębiających dorobek naukowy Czołowskiego.

W pierwszym rozdziale Iwona Zima przybliża najmłodsze lata Aleksandra 
Czołowskiego, wprowadza czytelnika w świat XIX-wiecznej galicyjskiej rodziny 
inteligenckiej. Opierając się na korespondencji rodzinnej oraz literaturze nauko-
wej, Autorka opowiada o najmłodszych latach Czołowskiego, spędzanych m.in. 
w Bakończycach pod Przemyślem, a następnie w Osieku w okolicach Oświęci-
mia. Po przeprowadzce rodziny do Stanisławowa Czołowski kontynuował naukę 
w tamtejszym gimnazjum, podjął później studia prawnicze we Lwowie. Szybko 
jednak okazało się, że powołaniem Aleksandra Czołowskiego były studia histo-
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ryczne (wówczas realizowane na Wydziale Filozoficznym), na które przeniósł 
się do Wiednia – umożliwiła mu to znajomość z hrabią Wojciechem Dzieduszyc-
kim. Studia ukończył we Lwowie w 1890 roku uzyskując tytuł doktora filozofii.  
W czasie nauki Czołowski stykał się z takimi uczonymi jak Ksawery Liske, 
Tadeusz Wojciechowski, czy Izydor Szaraniewicz, owocem tych spotkań było 
uczestnictwo młodego badacza w II Zjeździe Historyków Polskich we Lwowie 
w 1890 roku, w czasie konferencji wygłosił referat O położeniu starego Halicza. 
Autorka przybliża najwcześniejszy okres działalności naukowej Czołowskiego,  
w interesujący sposób przeplatając tekst obszernymi fragmentami koresponden-
cji prywatnej – pozwala to przyjrzeć się opisywanym wydarzeniom z perspekty-
wy ówczesnych problemów codziennych początkującego naukowca. 

Kolejny rozdział, zatytułowany Dyrektor zbiorów miejskich, opowiada  
o pracy Czołowskiego w takich instytucjach lwowskich, jak: Archiwum Miej-
skie (mieszczące się w omawianym okresie w Ratuszu), Muzeum Miasta 
Lwowa (od 1929 r. w Kamienicy Czarnej na Rynku), Galeria Miejska, oraz 
jako członka Koła Konserwatorów Zabytków c. k. Galicji Wschodniej (naj-
pierw jako korespondent, następnie członek II sekcji pomników historycz-
nych). Autorka, oprócz szczegółowego opisu działalności Czołowskiego  
w tych instytucjach, poświęca sporo miejsca historii każdej z tych instytu-
cji, zarysowując losy zbiorów lwowskich na przestrzeni dziejów. Opisuje 
kroki Czołowskiego związane z inwentaryzacją oraz udostępnianiem zbio-
rów, nie pomija również kłopotów i ostrych polemik, jakie toczył z ówcze-
snymi kolegami po fachu. Opisując prace Czołowskiego jako konserwato-
ra zabytków, Autorka podkreśla jego osobiste zaangażowanie w ratowanie 
konkretnych pamiątek przeszłości, nie tylko polskich (np. zamek w Żółkwi), 
lecz również ruskich (np. cerkiew św. Onufrego wraz z klasztorem bazylia-
nów we Lwowie). W pracy Czołowskiego można było zauważyć docenia-
nie przeszłości każdego z narodów zamieszkujących tereny Rusi Czerwonej,  
w tym również Ormian i Żydów. Jak zaznacza Zima, wyjątkowe miejsce  
w pracy naukowej i kolekcjonerskiej Aleksandra Czołowskiego zajmował te-
mat Jana III Sobieskiego, którego darzył największym sentymentem – historyk 
był inicjatorem założenia Muzeum Narodowego im. Króla Jana III, mieszczą-
cego się w Kamienicy Królewskiej na Rynku (działającego od 1908 roku).

Trzeci rozdział pracy omawia działalność Czołowskiego w latach 1914–1922, 
jego troskę o zabezpieczenie zbiorów lwowskich w czasie wojen oraz mającą 
znaczenie ogólnonarodowe działalność rewindykacyjną w Rosji. W czasie ro-
syjskiej okupacji Lwowa, współpracując z wiceprezydentem Lwowa Tadeuszem 
Rutowskim, Czołowski angażował się w ratowanie przed zniszczeniem lub wy-
wiezieniem do Rosji zabytków; zapewniał on jednocześnie nieprzerwaną dzia-
łalność archiwum miejskiego. W czerwcu 1915 roku został wywieziony przez 
Rosjan do Kijowa jako zakładnik wraz z innymi znaczącymi obywatelami mia-
sta. Po zwolnieniu został powołany przez Polską Komisji Likwidacyjną w Peters-
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burgu do pracy jako specjalista w celu zlokalizowania polskich zabytków kultury 
wywiezionych do Rosji w czasie zaborów. Ostatni etap wojny Czołowski spędził 
we Lwowie, gdzie zastały go walki polsko-ukraińskie w listopadzie 1918 roku. 
Jak opisuje Autorka pracy, lwowski historyk mimo niebezpieczeństw i niezwy-
kle trudnych warunków, traktował swoją pracę jako misję, dlatego też nie wahał 
się zadbać o zabezpieczenie zbiorów miejskich w czasie walk o Lwów, osobi-
ście udając się w tej sprawie do ukraińskich dowódców wojskowych i uzyskując 
od nich zapewnienie o bezpieczeństwie zbiorów historycznych miasta. Kolejny 
ważny etap w działalności lwowskiego historyka nastąpił po zakończeniu wojny 
polsko-bolszewickiej, gdy został powołany do pracy w Mieszanej Polsko-So-
wieckiej Komisji Specjalnej i Rewindykacyjnej, w której z ogromnym zapałem 
angażował się w prace mające na celu zwrot Polsce zabytków skradzionych przez 
Rosjan w czasie zaborów. Autorka w tym rozdziale szczegółowo opisała każdy 
z etapów pracy lwowskiego historyka, wprowadzając również fragmenty listów 
Czołowskiego do żony – Sylwii Manoliu, ukazujące życie codzienne w Rosji  
w czasie wojny, rewolucji oraz krótko po niej, dające jednocześnie poznać autora 
od strony więzi rodzinnych. Zima nie kryje sympatii i uznania dla lwowskiego 
historyka, czemu trudno się dziwić z uwagi na jego ogromne zasługi dla ratowa-
nia zabytków kultury polskiej w tak trudnym czasie.

W czwartym rozdziale książki Autorka podjęła się streszczenia dorobku na-
ukowego Aleksandra Czołowskiego, zarysowując jego kierunki badań i oma-
wiając najważniejsze prace, nie wyłączając ówczesnych polemik z innymi hi-
storykami. Głównym kierunkiem zainteresowań badawczych Czołowskiego była 
historia Lwowa i Rusi Czerwonej. Nie był to jedyny temat, którym zajmował się 
lwowski historyk. Interesował się on również pograniczem polsko-mołdawskim, 
historią wojskowości, opisywał systemy obronne twierdz kresowych. Czołowski 
poruszał również tematykę historii polskiej marynarki wojennej, co miało zna-
czenie po odzyskaniu przez odrodzoną Polskę dostępu do morza i wiązało się  
z jego aktywnością w lwowskim oddziale Ligi Morskiej i Kolonialnej. 

Kolejny rozdział związany jest z działalnością Czołowskiego w organiza-
cjach społecznych i  naukowych. Z uwagi na ogromne zaangażowanie oma-
wianej postaci, Autorka wspomniała o najważniejszych organizacjach i inicja-
tywach, w których uczestniczył Czołowski (m.in. Towarzystwo Historyczne  
i Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa). Rozdział ten stanowi ciekawy 
zarys środowiska intelektualnego Lwowa i Galicji Wschodniej we wspomnia-
nym okresie. 

W ostatnim rozdziale Zima krótko opisuje ostatnie lata życia lwowskiego hi-
storyka (po przejściu na emeryturę w maju 1939 roku), które przypadły na okres 
II wojny światowej i były najtragiczniejszym okresem dla jego środowiska.  
Z uwagi na brak szczegółowych źródeł o samym Czołowskim, Autorka przybliża 
jedynie losy Lwowa i jego mieszkańców w ostatnich chwilach życia Czołowskie-
go, który zmarł w 7 lipca 1944 roku.
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Praca w przystępny sposób ukazuje postać tego zasłużonego dla Lwowa histo-
ryka. Po pierwsze, Zima nie skupia się wyłącznie na suchym omówieniu faktów 
z jego życia, lecz dzięki wplataniu w tekst fragmentów listów czy wspomnień  
z tego okresu przybliża klimat tych czasów. Zaletą pracy jest również omawianie 
tła wydarzeń oraz historii przedstawianych instytucji czy stowarzyszeń, co może 
być szczególnie ciekawe dla Czytelnika zainteresowanego historią Lwowa i Ga-
licji Wschodniej.

 Należałoby jednak zwrócić uwagę na fakt, że kilka lat wcześniej powstała już 
w Polsce jedna bardzo wartościowa praca naukowa na temat tej postaci – Dzia-
łalność naukowa Aleksandra Czołowskiego (1865–1944), autorstwa Ewy Laszak 
(Łódź 2004) – do której Iwona Zima nie odwołuje się w żadnym miejscu, nie 
wspomina jej także we wstępie, dając do zrozumienia czytelnikowi, że ta praca 
jest pierwszą biografią Czołowskiego, co nie jest prawdą. Jak już nadmieniono, 
praca Zimy poza opracowaniem życiorysu i osiągnięć Czołowskiego, uzupeł-
nia biografię o obszerne cytaty źródłowe i prywatną korespondencję historyka, 
co jest nowością. Można tę książkę uznać za popularyzatorską, w porównaniu 
do zdecydowanie klasycznej, naukowej monografii Ewy Laszak, która obfituje  
w solidne przypisy i pełne odwołania do literatury naukowej.

Jako niedoskonałość pracy można określić również używanie przez Autor-
kę uproszczonych sformułowań, wynikających zapewne z dostosowania tekstu 
do szerokiego grona odbiorców, np. Rzeczpospolita Polska odnośnie XIV wieku  
(s. 162), co jest anachronizmem. Natomiast utożsamianie języka rosyjskiego  
z ruskim, czyli ukraińskim (s. 25), można uważać za błąd faktograficzny.

Pomimo tych niedociągnięć praca Zimy jest cenna, nie tylko dlatego, że oma-
wia  dotychczas mniej znaną postać, jaką był dr Aleksander Czołowski. Książka 
ta może przede wszystkim zwrócić uwagę na potrzebę badań historii regionalnej 
w Galicji Wschodniej, w której takie aspekty, jak działalność stowarzyszeń i in-
stytucji kulturalnych oraz osób w nich zaangażowanych, pozostają nadal mniej 
zbadaną kartą historii.   
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TOMASZ PUDŁOCKI, „BĘDZIEMY DZIAŁAĆ”. 
WINCENTA TARNAWSKA W SŁUŻBIE NIEPODLEGŁOŚCI 

POLSKI, KRAKÓW 2013, SS. 338, FOTOGRAFIE

Lokalne społeczności pełne są niezwykle ciekawych i szerzej nieznanych po-
staci, które wywierały znaczny wpływ na sobie współczesnych. Niewątpliwie 
należy do nich przemyślanka Wincenta Tarnawska (1854–1943) – kobieta zdecy-
dowanie wykraczająca swoim życiem poza standardy epok, w których przyszło 
jej żyć. Epok, a w zasadzie odmiennych historycznych światów: Galicji sprzed 
ery wolności oraz tej autonomicznej, której atmosfera Tarnawską ukształtowa-
ła; wojennej pożogi I wojny światowej oraz radosnych pełnych nadziei i tru-
dów czasów odrodzonej Polski. Wszystko to wpływało na nią aż do chwili, gdy 
dosięgnął ją tragizm lat wojennej okupacji. Na zawsze miał on zniszczyć świat  
w kolorze sepii, do którego niezaprzeczalnie należała, będąc zarazem jego ostat-
nią damą. Tarnawska – przedstawicielka inteligencji funkcjonująca w realiach 
prowincjonalnego miasta; kobieta realizująca się nie tylko jako wzorowa żona, 
matka i obywatelka, ale także jako osoba spełniająca swoje marzenia i stawiane 
sobie cele – była niejako wzorem i zarazem ucieleśnieniem życiorysów wielu 
podobnych jej kobiet tamtych czasów. W większości przypadków były to kobiety 
ciągle nieznane współczesnej historiografii, o których pamięć kultywowana jest 
jedynie w wąskich gronach. 

O tym, jak ważne jest przywracanie powszechnej pamięci o owych lokalnych 
„siłaczkach” życiowej emancypacji, świadczy książka Tomasza Pudłockiego po-
święcona właśnie Wincencie Tarnawskiej; wydana w serii „Pragmateia” przez 
krakowskie wydawnictwo Historia Jagellonica – „Będziemy działać”. Wincenta 
Tarnawska w służbie niepodległej Polski. Pozycja starannie przygotowana, za-
opatrzona w bogaty, archiwalny materiał ilustracyjny. 

Pozornie mogłoby się wydawać, że mamy do czynienia z biografią. Tymcza-
sem nic bardziej mylnego. Autor – świetny znawca dziejów przemyskiej inteli-
gencji – z łatwością prowadzi nas nie tylko życiowymi ścieżkami Tarnawskiej, 
ale także ukazuje ją w kontekście zachodzących przemian społecznych, obycza-
jowych, kulturowych, narodowościowych i politycznych. Musimy pamiętać, że 
Przemyśl drugiej połowy XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku to kulturo-
wy, narodowościowy i religijny mikrokosmos Europy Środkowej. Życiorys Tar-
nawskiej staje się zatem błyskotliwym studium przypadku, analizowanym nie 
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tylko tradycyjnymi metodami badawczymi. Książka ta jest znakomitym przykła-
dem zastosowania, ciągle jeszcze słabo obecnej w polskich badaniach historycz-
nych (szczególnie zaś w biografistyce), perspektywy genderowej. Tym samym 
zaproponowane przez Tomasza Pudłockiego ujęcie, odbiegające od klasycznych 
– często mocno przeładowanych faktami i niezwykle hagiograficznych – biogra-
fii (zwłaszcza, jeśli odnoszą się one do postaci związanych z szeroko pojętym 
regionalizmem), wydobywa z przestrzeni lokalnego zapomnienia nietuzinkową 
postać, ale, co ważne, nie mitologizuje jej. 

„Będziemy działać” Wincenta Tarnowska… to, mimo naukowego charakteru 
rozprawy, napisana lekkim i przystępnym językiem książka, wpisująca się nie 
tylko swoim tematem w badania z zakresu historii kobiet, ale przede wszystkim 
należąca do grupy tzw. „historii heroicznej”. Przedstawione losy bohaterki są hi-
storią jednostki, w której, jak w zwierciadle, przeglądać się mogą historie innych 
zwyczajnych/niezwyczajnych kobiet tamtych czasów. Co warto podkreślić, Pu-
dłocki nie unika tzw. tematów trudnych. Dotyka nie tylko kwestii narodowościo-
wych związanych ze skomplikowanymi relacjami Polaków, Żydów i Rusinów/
Ukraińców w tamtym czasie, ale nie ucieka także przed refleksją nad rolą płci 
i seksualności w konstruowaniu norm społecznych i obyczajowych. Ciekawym 
wątkiem jest podjęta przez autora próba analizy religijności Tarnawskiej. Będąc 
kobietą mocno wierzącą, dla której duchową orędowniczką była święta Jadwiga 
Śląska, zrealizowawszy się jako matka oddała się seksualnej ascezie. 

Na przestrzeni sześciu rozdziałów poznajemy swoistą ewolucję Wincenty 
Tarnawskiej, której życie, spięte lwowską klamrą narodzin i śmierci, nieroze-
rwalnie związane było z Przemyślem. Należała do przemyskiej elity intelektual-
nej i towarzyskiej swoich czasów. Córka jednego z najbogatszych mieszkańców 
miasta, posła na Sejm Krajowy i burmistrza Przemyśla – Walerego Waygarta. 
Wychowana w patriotycznym duchu domu rodzinnego, zakochała się i poślubiła 
powstańca styczniowego – adwokata Leopolda Tarnawskiego, wraz z którym, 
pomimo zdecydowanych różnic politycznych (on narodowy demokrata, ona kon-
spiracyjnie wspomagająca działalność Drużyn Strzeleckich, za co osobiście dzię-
kował jej później Józef Piłsudski), stworzyli przy przemyskiej ulicy Grodzkiej 
nie tylko pełen harmonii i przyjaźni dom rodzinny, ale także swoistą „ambasadę 
Polską”, w której spotykały się ze sobą często odmienne koncepcje polityczne 
o wspólnym jednak mianowniku – Polsce. Tarnawska, wypełniwszy obowiązki 
żony i matki, wychodzi z cienia ojca (a po latach także męża) i zaczyna współ-
tworzyć swoją rzeczywistość, odnajduje swe miejsce w przestrzeni publicznej 
ówczesnego Przemyśla, gdzie staje się niejako ucieleśnieniem aspiracji kobiet 
tamtej epoki. Symbolem mentalnościowej transformacji. Jest zatem Tarnawska 
kobietą przekraczającą granice zarezerwowane dotąd dla jednej tylko płci. Znaj-
duje to znakomite odzwierciedlenie, jak słusznie zauważa autor, w androginicz-
ności jej ciała, zamkniętego w sztywnej, czarnej sukni. Ubiór ten, umieszczając 
ją z jednej strony w świecie kobiet, był jednocześnie symbolem jej aktywności 
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społecznej i publicznej, która stawiała Wincentę w epicentrum męskiego teatrum 
świata. Czarna suknia stawała się więc nie przeszkodą, ale narzędziem w reali-
zacji głoszonych poglądów i idei, symbolem gotowości do realizacji tytułowego 
hasła „Będziemy działać”.

Reasumując powyższe, krótkie rozważania, należy jasno powiedzieć, że To-
masz Pudłocki swoją książką o „przemyskiej heroinie”, jak śmiało nazwać może-
my Tarnawską, stara się wypełnić panującą w polskiej historiografii lukę. Otrzy-
mujemy oparte na szerokim materiale źródłowym mikrohistoryczne studium, 
ukazujące nie tylko imponującą działalność bohaterki, ale także mechanizm 
kształtujący nowe społeczeństwo wyzwalające się ze sztywnego gorsetu świata 
„ancien regime”. Wydana przez Historię Jagellonicę pozycja świetnie wpisuje 
się także w trwające obchody 100. rocznicy wybuchu Wielkiej Wojny – konflik-
tu, który, dzięki zaangażowaniu takich osób jak Wincenta Tarnawska, przyniósł 
Polakom upragnioną niepodległość.
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Przemyśl czasów II wojny światowej, choć nie od dziś interesuje badaczy, 
wciąż nie posiada wystarczająco dużo literatury wspomnieniowej, ukazującej 
różne aspekty życia jego mieszkańców w czasach pogardy. Odnosi się to za-
równo do Polaków, Ukraińców, jak i Żydów. Ci ostatni, najbardziej dotknięci 
w wyniku polityki eksterminacyjnej nazistów, pozostawili stosunkowo niewiele 
świadectw pisanych. Wśród kilkunastu źródeł na wyróżnienie zasługuje choćby 
zbiór relacji, które złożyły się na publikację Pamiętam każdy dzień. Losy Żydów 
przemyskich podczas II wojny światowej, pod red. J. Hartmana i J. Krochmala 
(Przemyśl 2001 – publikacja wydana osobno w językach polskim i angielskim) 
czy książka Marii Orwid, Przeżyć... I co dalej? Rozmawiają z nią Katarzyna 
Zimmerer i Krzysztof Szwajca, Kraków 2006. Wspomnienia Leona Frima, prze-
myskiego adwokata, który doświadczył II wojny światowej jako dorosły, ponad 
czterdziestoletni mężczyzna, doskonale wpisują się w najlepsze projekty ratowa-
nia pamięci czasów Shoah.

Wspomnienia są bardzo obszerne. Napisane oryginalnie były w języku angiel-
skim i tak też zostały wydane. Obejmują 388 stron i poza zapisem przeżyć samego 
świadka historii składają się na nie: przedmowa wydawcy – Davida Seilberklanga, 
dwustronicowy wstęp bratanicy Frima – Shulamit (Bronisławy) Kamir oraz po-
słowie córki Shulamit – Orit Kamir, ukazujące powojenne losy rodziny Frimów  
i m.in. ich związki z Przemyślem (aż do listopada 2011). Dodatkowo w tekście znaj-
duje się kilkanaście czarno-białych fotografii rodzinnych, kolorowe rysunki Leona 
Frima – zdjęcia akwarel, które po wojnie malował (portrety syna Karola z czasów 
obozowych, czy cykl Cztery pory roku – odtworzone malowidła ścienne, które Frim 
wykonał dla obozu Gleiwitz III) oraz drzewo genealogiczne rodziny (bardzo po-
mocne, ze względu na liczne odniesienia do członków rodziny w tekście). 

Seasons in the Dark (które można przetłumaczyć jako Pory Roku Ciem-
ności) dotyczą lat 1939–1945, a więc wyłącznie czasów II wojny światowej.  
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W 27 rozdziałach autor opisuje głównie Przemyśl czasów sowieckich, a potem 
życie codzienne miejscowych Żydów w okresie okupacji niemieckich – paradok-
sy ulicznych strzelanin, zachowanie i reakcje znajomych polskiego i ukraińskie-
go pochodzenia wobec żydowskich przyjaciół, warunki pracy i życia w getcie,  
a w końcu przenoszenie z obozu do obozu: Szebnie, Pustków, Auschwitz-Birke-
nau, Gleiwitz III, marsz śmierci i w końcu Buchenwald. Ostatni, 28. rozdział, to 
krótki zapis sytuacji autora zaraz po wyzwoleniu obozu przez wojska amerykań-
skie. Co działo się z nim następnie, czytelnik dowie się z posłowia Orit Kamir. 

Niestety trzy towarzyszące wspomnieniom teksty (D. Silberklanga, S. Kamir  
i O. Kamir), pomimo ich niewątpliwej wartości, niewiele wznoszą do biografii 
Leona Frima. Silberklang, w zaledwie trzystronicowym tekście wprowadzają-
cym, niezmiernie pobieżnie omawia wartość wspomnień, właściwie prześlizgu-
jąc po historii Przemyśla i sytuacji miejscowych Żydów. Wziąwszy pod uwagę, 
że dla anglojęzycznego czytelnika (a więc dla odbiorcy, któremu nazwa zdecy-
dowanie nic nie mówi) głównym punktem „zahaczenia” będzie kolejne świadec-
two Holocaustu, wypadałoby omówić, co jest niezwykłego w tym świadectwie  
i dlaczego zdecydowano się po latach na jego wydanie. To, że nie pokuszono się 
choćby o krótkie przedstawienie historii Żydów na ziemiach polskich w kontek-
ście lokalnym, także powoduje, że wspomnienia Leona Frima są wyjęte z szer-
szej perspektywy – czytelnik może odnieść wrażenia, że Żydów nic innego nie 
spotykało na ziemiach polskich tylko Holocaust. A że sam Leon Frim rozpoczyna 
swoje wspomnienia od pierwszych dni września 1939 r., tylko gdzieniegdzie ro-
biąc drobne passusy do sytuacji wcześniejszej, przez to wrażenie niekompletno-
ści i braku ciągłości życia i działalności Leona Frima wydają się jeszcze większe.

Także i wstęp Shulamit Kamir (dwustronicowy), poza drobnymi informa-
cjami rodzinnymi niewiele mówi o samym autorze wspomnień. Fragment ten 
raczej posłużył rodzinie, aby podziękować wydawcy i wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do wydania publikacji. Ten piękny zwyczaj, któremu należy tylko 
przyklasnąć, mógł jednak posłużyć p. Kamir do osobistej refleksji nad historią 
rodziny i podzieleniem się z czytelnikiem paroma myślami na temat jej wuja. 
Szkoda, że tak się nie stało, bo książka by tylko na tym zyskała.

Seasons in the Dark to przede wszystkim osobiste zapiski ukazujące wielką 
miłość autora do jego rodziny, a zwłaszcza do żony i syna. Stąd wszystkie wątki 
poruszane we wspomnieniach dotyczą głównie członków rodziny Frimów, z któ-
rych te dwie najbliższe osoby – jako ofiary Holocaustu bezwzględnie dominują 
w tekście. To „przez nich” i „dzięki nim” autor opisuje przestrzeń i czas, które 
służą mu raczej do uwypuklenia stanów emocjonalnych własnych i tych, których 
stracił, a nie jako punkt wyjścia do rozważań szerszego zasięgu. Stąd nierzadko 
czytelnik, nawet nieźle zorientowany w topografii Przemyśla ma problemy z lo-
kalizacją poszczególnych dzielnic i ulic. Brak dokładniejszych opisów miejsc, 
czy wręcz nagminne unikanie uszczegółowiania poprzez niepodawanie nazw, 
spotęgowany jest jeszcze bardzo często używaniem inicjałów lub nieczytelnych 
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skrótów nazwisk osób, które pojawiają się w tekście. „Rozmyta topografia” wy-
nikać może z faktu, że Leon Frim swoje wspomnienia skończył pisać w 1963 r., 
a więc w wieku 71 lat i to w zupełnie innym kraju, jakim są Stany Zjednoczone, 
zatem „czas” mógł zatrzeć szczegóły. Z drugiej strony w Przemyślu spędził on 
prawie 50 lat swojego życia i z not edytorskich wynika, że jeszcze długie lata po 
napisaniu wspomnień miał doskonałą pamięć, a więc prawdopodobnie celowo 
pomijał wątki dla niego nieistotne. Zastanawiające jest jednak nagminne używa-
nie jedynie inicjałów lub początków nazwiska poszczególnych osób, gdzie przy 
innych okazjach autor podawał pełne dane innych ludzi. Dotyczy to szeregu osób 
z inteligencji miasta, Polaków, Żydów, Ukraińców – nauczycieli, adwokatów, 
lekarzy itd. Zabieg „zacierania” personaliów jest celowy i może służył ochronie 
osób, które w czasie, gdy autor pisał swoje wspomnienia, jeszcze żyły i mogły 
mieć odmienne zdanie, co do interpretacji niektórych wydarzeń i sytuacji. Autor 
oskarża zwłaszcza inteligencję ukraińską o izolowanie się od Żydów po inwazji 
niemieckiej na Związek Radziecki w czerwcu 1941 r. Z drugiej strony, są osoby, 
na których wojenne życie Leon Frim rzuca kilka obszerniejszych kresek, po-
święcając im dłuższe passusy. Wśród nich wymienić można znanego historyka 
Mateusza Miesesa, z którym zetknął się szerzej, byłego Naczelnego Rabina Woj-
ska Polskiego – dra Józefa Miesesa, lekarzy Szpitala Żydowskiego – doktorów 
Z. Diamanda i F. Eisnera, prezesa przemyskiego Judenratu – dra I. Duldiga, czy 
osławionego „kata” – Josefa Schwambergera. Najwięcej pisze jednak o człon-
kach swojej rodziny i ich przeżyciach, nie tylko w Przemyślu, ale i w Buczaczu, 
Samborze czy podprzemyskiej Birczy.  

Naturalnie opracowujący każde wspomnienia ma obowiązek, w miarę dokład-
nie, rozwikłać różnego rodzaju niejasności i wyjaśnić strategie, których używa 
autor nie pisząc wprost. Niestety to najsłabsza część książki. Dla czytelnika spo-
za obszaru byłej Galicji zwłaszcza pierwszy rozdział opisujący ucieczkę z Prze-
myśla w trakcie kampanii wrześniowej roku 1939 r. może być kłopotliwy. Wiele 
nazw miejscowości zupełnie niewiele mówi przeciętnemu zjadaczowi chleba, nie 
wiadomo dlaczego bohaterowie potrzebują tyle czasu do pokonania niewielkich 
odległości i czy faktycznie były one niewielkie. Nawet schematyczna mapka roz-
wiązałaby te niejasności. Nie wiem też, na ile niektóre nazwy i ich konotacje, jak 
np. Volksdeutsch są czytelne dla odbiorcy anglojęzycznego.

Rozumiem trudność opracowania przypisów do wspomnień tak specyficznie 
napisanych, ale z lektury wynika, że ich autor nie podjął nawet najmniejszej pró-
by zapoznania się z obszerną już literaturą przedmiotu. A wiele niejasności dzięki 
współpracy z historykami Przemyśla można by wyjaśnić. Przykładowo Mr. In. 
ze strony 90, to na pewno dr Leon Ingber – nauczyciel Prywatnego Gimnazjum 
Koedukacyjnego Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej w Prze-
myślu, publikujący na łamach sprawozdań szkolnych. Pewne uzupełnienia do 
historii Emila Hennela, można by znaleźć choćby w książce Grażyny Stojak, 
Śladami rodziny Hennelów. Z dziejów przemyskiej fotografii, Przemyśl 2006. 
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Świat adwokatów przemyskich można by w przypisach przybliżyć na postawie 
licznych artykułów i biogramów Zenona Andrzejewskiego, Tomasza Kotlińskie-
go czy wspomnień Marii Orwid – córki wspominanego przez Frima dra Adol-
fa Pfeffera, a dłuższy passus poświęcony szpitalowi żydowskiemu może byłby 
bardziej czytelny dzięki lekturze artykułu Z. Andrzejewskiego Szpital Żydow-
ski w Przemyślu (1595-1944), „Rocznik Przemyski”, 2007 t. 43, z. 4 Historia,  
s. 205-211. Ze względu na liczne powiązania autora wspomnień z przemyską 
inteligencją można było sięgnąć po moją książkę Iskra światła czy kopcąca po-
chodnia? Inteligencja w Przemyślu w latach 1867-1939, Kraków 2008, czy sta-
nowiące wręcz kopalnię wiedzy o przemyskich Żydach prace Wacława Wierz-
bieńca lub wspominaną pracę Pamiętam każdy dzień. Losy Żydów przemyskich 
podczas II wojny światowej, pod red. J. Hartmana i J. Krochmala (Przemyśl 
2001). Naturalnie literatura przedmiotu jest znacznie szersza (zarówno starsza, 
pisana przed 1989 r., jak i nowsza), zwłaszcza ta dotycząca II wojny światowej,  
i nie odnosi się tylko do spraw przemyskich. 

Moje zdumienie wywołał też opis ze stron 96-97. Występujący tam Inż. Osn., 
„kustosz Muzeum”, przyjaciel Salomona Frima, który pojawia się jeszcze przy 
pogrzebie starego kupca (s. 122), najwyraźniej nosi rysy inż. Kazimierza Ma-
rii Osińskiego. Jest to o tyle dziwnie, że według biografów Osiński po klęsce 
wrześniowej przez Węgry udał się do Jugosławii, następnie przez Grecję przybył 
do Palestyny, a stamtąd do Egiptu. W styczniu 1942 r. ponownie znalazł się w 
Jerozolimie i na ziemie polskie wrócił dopiero po II wojnie światowej. Może 
chodzi o jego współpracownika Adama Leśniaka – wiekowo również pasującego 
do opisu?  

Choć Leon Frim pisze głównie o czasach wojny, niekiedy pozwala sobie na 
dłuższe passusy odnoszące się do sytuacji sprzed 1939 r. Dokładniej opisuje wy-
kształcenie swojej żony Dory – wychowanicy józefitek w Tarnopolu, czy swego 
syna Karola, z czasów jego szkoły powszechnej czy pobytu w I Gimnazjum im. 
J. Słowackiego w Przemyślu. Tę drugą szkołę nieznacznie wspomina i ze swoich 
lat młodości, gdy był jej uczniem. W tych miejscach bardziej oddaje „atmosferę” 
niż odnosi się do konkretnych wydarzeń czy ludzi, „rzucając” tym samym cie-
kawe światło na wystąpienia antysemickie w Polsce po śmierci J. Piłsudskiego. 
Okazuje się „po raz kolejny”, że akurat w Gimnazjum Słowackiego prawie nie 
miały one miejsca, co wyjaśnia fenomen, dlaczego tak wielu Żydów decydowało 
się na posyłanie swoich synów właśnie do tej szkoły.

Wspomnienia Leona Frima, ze względu na nieliczne źródła tego typu odno-
szące się do Przemyśla czy obozów w Szebniach i Pustkowie (literatura doty-
cząca Auschwitz i Buchenwaldu jest bowiem obszerna), posiadają olbrzymią 
wartość dokumentacyjną. Są napisane żywym językiem i adresowane być mogą 
nie tylko do specjalistów, ale i do „zwykłych” odbiorców. To ich wielka wartość, 
tym bardziej dziś, kiedy mamy do czynienia z olbrzymią popularnością biografii  
i wspomnień. A Frim to nie tylko polski Żyd, adwokat, działacz społeczny, uważ-
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ny obserwator życia wokół i zmieniających się jego form, ofiara Holocaustu, 
malarz i rysownik, to nade wszystko oddany mąż i kochający syn. Wielka szko-
da, że wydawca nie zorganizował prezentacji książki w Przemyślu, gdyż jestem 
przekonany, że wiele osób, choćby ze względu na specyfikę jej autora, byłoby nią 
zainteresowanych. 

Warto jednak pamiętać, że czytelnik otrzymał niezmiernie surowe źródło. Co 
więcej, mało zorientowany w tematyce może mieć trudności z odpowiednim jego 
odczytaniem i zrozumieniem. Nawet zamieszczone w tekście ilustracje pełnią 
raczej funkcję dekoracyjną, nie stanowią komplementarnej z tekstem całości.  
A szkoda, bo osobiście uważam, że zostały bardzo dobrze dobrane i „dopowiada-
ją” osobistą historię Leona Frima. Bo przecież Seasons in the Dark to nie tylko 
opowieść o czasach Zagłady, to także doskonały „dowód” miłości do swoich naj-
bliższych, a także walki o ich zdrowie i życie. I choć zapewne wspomnienia były 
formą poradzenia sobie autora z przeżyciami Holocaustu (tzw. KZ-syndromem), 
traumą utraty najbliższych, to jest to także doskonałe świadectwo, jak bardzo 
pokolenie czasów pierwszej połowy XX w. mentalnie pod niektórymi względami 
było inne od swoich rodziców i dziadków. Różnica ta wynikała z traktowania 
współmałżonków i swojego potomstwa, którzy zaczynają właśnie w tym czasie 
stanowić – przynajmniej dla niektórych – centrum życia. Dlatego wydaje mi się, 
że poza świadectwem wojennym wspomnienia Leona Frima doskonale odnoszą 
się do innych aspektów historii czasów Zagłady, takich jak historia rodziny, hi-
storia kultury, historia codzienności czy… wciąż mało u nas zgłębiana historia 
ojcostwa.  
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W 2012 r. staraniem Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek” wy-
dana została książka przemyskiego historyka Lucjana Faca poświęcona dziejom 
miasta Przemyśla i regionu. Autor recenzowanej książki jest nie tylko badaczem, 
którego znaczna część twórczości naukowej i popularyzatorskiej dotyczy  dzie-
jów nadsańskiej metropolii, lecz także znanym nauczycielem I Liceum Ogólno-
kształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu o znaczącym dorobku pedagogicz-
nym i dydaktycznym. W opracowaniu znalazło się 64 teksty, które były wcze-
śniej publikowane w miesięczniku „Nasz Przemyśl”. Ważną częścią  omawianej 
publikacji są liczne ilustracje i zdjęcia zarówno czarno-białe, jak i kolorowe, 
które znakomicie ilustrują przedstawiane wydarzenia i umożliwiają pełniejsze 
ich zrozumienie przez czytelników. Cały zbiór artykułów został podzielony na 
6 części. Poszczególne fragmenty książki zostały poświęcone wybranym wąt-
kom ze średniowiecznych dziejów Przemyśla (cz. I), epoki nowożytnej – będącej 
złotym wiekiem w dziejach miasta (cz. II–III), okresu zaborów (cz. IV–V) oraz 
pierwszej połowy XX stulecia, czyli m.in. pierwszej i drugiej wojnie światowej 
(cz. VI). Ostatnią, VII cześć książki, stanowi bogaty zbiór kolorowych ilustra-
cji w wyborze i opracowaniu Janusza Polaczka zatytułowany „Przemyśl. Dzieje  
i krajobraz kulturowy”. Wspomniany materiał znakomicie uzupełniają czarno-
-białe fotogramy pomieszczone w części tekstowej. 

Spośród wszystkich 64 tekstów tworzących Szkice z dziejów Przemyśla i zie-
mi przemyskiej, aż 37 czyli niemal 58% dotyczy szeroko rozumianej problematy-
ki militarno-wojskowej. Jest to całkowicie zrozumiałe zważywszy na określone 
zainteresowania badawcze Autora i fakt, że Przemyśl pozostawał na przestrzeni 
swoich dziejów miastem funkcjonującym między Słowiańszczyzną Wschodnią  
a Zachodnią, a później był ważnym ośrodkiem miejskim w strefie polsko-ru-
skiego pogranicza etniczno-kulturowego, położonego w strategicznie ważnym 
z militarnego punktu widzenia rejonie Bramy Przemyskiej. Opanowanie tego 
terytorium choćby na krótki okres umożliwiało nieprzyjacielskim jednostkom 

1 L. Fac, Szkice z dziejów Przemyśla i ziemi przemyskiej, Przemyśl 2012, wyd. Przemyskie 
Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, red. J. Polaczek, ss. 552, 602 il.
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wojskowym dość łatwe rozwijanie działań zaczepnych zarówno w kierunku 
wschodnim, jak i zachodnim2. Takie właśnie usytuowanie Przemyśla, a dodat-
kowo pełnione przez stolicę ziemi przemyskiej role ośrodka administracyjnego 
i centrum wymiany handlowej i gospodarczej w zachodniej części ziem czer-
wonoruskich powodowały, że miasto to w średniowieczu i epoce nowożytnej 
było jednym z najważniejszych punktów strategicznych w Królestwie Polskim,  
a później w Rzeczypospolitej. Co ciekawe, po pierwszym rozbiorze Rzeczypo-
spolitej w 1772 r. i upadku państwa polskiego w ostatniej dekadzie XVIII stulecia 
nadsański ośrodek miejski tylko na kilkadziesiąt lat stracił na dawnym blasku, by 
już w okresie autonomii galicyjskiej zyskać ponownie na znaczeniu, szczególnie 
w aspekcie militarnym po wzniesieniu nowoczesnych fortyfikacji Twierdzy Prze-
myśl i dyslokacji w tym rejonie znacznego garnizonu wojsk austro-węgierskich.

W części I opracowania – dotyczącej losów Przemyśla w średniowieczu – do 
najciekawszych zaliczyć należy szkic poświęcony rządom księcia Władysława 
Opolczyka na Rusi w latach 70. XIV w. (s. 31–36). Postać księcia opolskiego, 
ocenianego w polskiej historiografii XIX i XX w. raczej przez pryzmat później-
szych działań po zgonie króla Ludwika Węgierskiego, została przedstawiona 
przez Autora w słusznie korzystnym świetle, gdyż zasługi Piasta ze Śląska i jego 
zaangażowanie dla sprawy rozwoju ekonomicznego Rusi Czerwonej nie mogą 
być dzisiaj kwestionowane3. Ciekawym wątkiem jest z pewnością sprawa cu-
downej ikony Matki Boskiej zwanej później Czarną Madonną, którą książę Wła-
dysław Opolczyk miał w 1377 r. wywieźć po zdobyciu Bełza, bronionego przez 
Jerzego Narymuntowicza, jako jeden z łupów wojennych, a później darować 
klasztorowi Paulinów w Częstochowie. Taką właśnie wersję wydarzeń przedsta-
wił Lucjan Fac (s. 35). W świetle najnowszych badań dotyczących chronologii 
powstania i proweniencji tego malowidła, wspomniane twierdzenia nie znajdują 
potwierdzenia w materiałach źródłowych i wydają się  być przekazami legendar-
nymi4.

Cześć II pracy zawiera siedem tekstów dotyczących wybranych zagadnień  
z dziejów miasta i regionu w okresie od przełomu XV i XVI w. po schyłek XVI 
stulecia. Spośród nich warto zwrócić uwagę na krótki esej (s. 83–87), poświę-
cony tragicznym konsekwencjom nieudanej wyprawy mołdawskiej króla Jana 
Olbrachta w 1497 r., zatytułowany: Za króla Olbrachta wyginęła szlachta” – 
a Przemyśl… Turcy w Przemyślu. Wspomniane opracowanie jest doskonałym 

2 Zob. J. Bogdanowski, Obwarowania zamku łańcuckiego od końca XVI do połowy XVII wieku, 
w: Architektura rezydencjonalna i obronna województwa rzeszowskiego, Łańcut 1972, s. 74–78. 

3 Zob. J. Sperka, Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1370–1401. Studium o elicie 
władzy w relacjach z monarchą, Katowice 2006, s. 18–19; idem, Wojny króla Władysława 
Jagiełły z księciem opolskim Władysławem (1391–1396), Wodzisław Śląski 2011.

4 G. Jurkowlaniec, Epoka nowożytna wobec średniowiecza. pamiątki przeszłości, cudowne 
wizerunki, dzieła sztuki, Wrocław 2008, s. 418. Zob. Najstarsze historie o częstochowskim Obrazie 
Panny Maryi. XV i XVI wiek, wyd. H. Kowalewicz, przekł. H. Kowalewicz, M. Kowalewiczowi, 
Warszawa 1983, s. 68–73. 
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przykładem udanego i interesującego ujęcia fragmentu z przeszłości miasta  
w szerszej perspektywie dziejowej Europy Środkowo-Wschodniej. Autor krótko 
przedstawił węzłowe wydarzenia ekspedycji królewskiej na obszarze Hospodar-
stwa Mołdawskiego, a następnie przebieg działań militarnych w województwie 
ruskim podczas odwetowego najazdu osmańsko-tatarskiego jesienią 1497 r. 
i wiosennej inwazji połączonych sił osmańsko-tatarsko-mołdawskich wiosną 
1498 r. Podsumowując i uzupełniając wypowiedź Autora, można postawić ogól-
ny wniosek, że przebieg i skutki kampanii bukowińskiej z 1497 r. mogą być 
śmiało porównane do tragicznie zakończonej wyprawy mołdawskiej hetmana 
wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego jesienią 1620 r. Zaskakujące 
podobieństwo tych dwóch zakończonych wielkimi porażkami dla sił polskich 
wypraw jest widoczne nie tylko na poziomie teatru działań wojennych i celów 
ekspedycji (opanowanie Mołdawii, zabezpieczenie na tym terytorium interesów 
i wpływów polskich), lecz także w przebiegu samych działań zbrojnych. Mam tu 
na myśli zaniechanie planu marszu wojsk polskich w celu opanowania południo-
wej części Mołdawii, w tym pobrzeży Morza Czarnego ze strategicznie ważnymi 
portami Killią i Białogrodem (Akkermanem) oraz Tehinii, lecz również zakoń-
czone niepowodzeniem starcia pod Suczawą (1497) i Cecorą (1620), a także sam 
przebieg odwrotu wojsk polskich w kierunku granicznego Dniestru, nękanych 
przez oddziały mołdawsko-tatarskie (1497) i tatarskie (1620). Wreszcie nie moż-
na pominąć finału obydwu wypraw, które zakończyły się dotkliwą porażką pod 
Koźminem (Codrul Cosminlui) w przypadku ekspedycji bukowińskiej i niemal 
całkowitym zniszczeniem armii koronnej pod obecną wsią Berezowka nieopo-
dal Mohylowa podczas końcowej fazy działań zgrupowania armii koronnej het-
mana Żółkiewskiego. Oczywiście podane sekwencje wydarzeń nie wyczerpują 
podobieństw tych dwóch operacji na terytorium Mołdawii prowadzonych przez 
siły polskie u schyłku XV i na początku lat 20. XVII w. Co ciekawe, jeszcze 
bardziej zbliżone są pod względem operacyjnym działania militarne ze strony 
nieprzyjacielskiej, jakie nastąpiły po pokonaniu zgrupowań polskich w północnej 
Mołdawii w 1497 i 1620 r. W obydwu przypadkach doszło do bardzo szybkich 
i głębokich uderzeń odwetowych formacji tatarsko-mołdawskich, które dotarły 
nie tylko na terytorium Podola, lecz także sięgnęły aż do wschodniej i środkowej 
części województwa ruskiego5. 

Godne podkreślenia, że zarówno rok 1497, jak i rok 1620, stanowią ważne 
cezury w rozwoju południowo-wschodnich ziem koronnych, gdyż właśnie na 
przełomie XV i XVI w. i w latach 20. XVII stulecia nastąpiły potężne fale in-

5 Z. Spieralski, Po klęsce bukowińskiej 1497 roku. Pierwsze najazdy Turków na Polskę, 
„Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 9, cz. 1, 1963, s. 48–51; Biblioteka Raczyńskich  
w Poznaniu, sygn. 2, Diariusz wtargnięcia tatarskiego, s. 586–587; M. Horn, Chronologia i zasięg 
najazdów tatarskich na ziemie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1600–1647, „Studia i Materiały 
do Historii wojskowości”, t. VIII, cz. 1, 1962, s. 34-36; idem, Najazd tatarski 1620 roku i jego 
skutki ekonomiczne, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu”, Historia III–IV, 
Opole 1963, s. 225-226; R. Majewski, Cecora. Rok 1620, Warszawa 1970, s. 232.



278 ANDRZEJ GLIWA

kursji tatarskich, których skutkiem były niezwykle duże zniszczenia materialne 
i znaczące straty demograficzne. Następstwa grabieżczych wypraw tatarskich 
odczuwane były przez następnych kilkadziesiąt lat w różnych aspektach życia 
gospodarczego i społecznego ziem czerwonoruskich, w tym również ziemi prze-
myskiej, a ich bezpośrednią przyczyną były zakończone klęskami bitwy stoczone 
w północno-zachodniej części Mołdawii, na co w dotychczasowych badaniach 
nie zwracano wystarczającej uwagi. Jeszcze bardziej doniosłą konsekwencją,  
o jakiej można mówić w kontekście nieudanej wyprawy bukowińskiej z 1497 r., 
był fakt ostatecznego zakończenia umacniania wpływów osmańskich na północ-
nych wybrzeżach Morza Czarnego, które zostało przekształcone w wewnętrzne 
„jezioro osmańskie” (Türk gölü)6. Proces ten, zapoczątkowany jeszcze w 1475 r. 
interwencją Wysokiej Porty na Krymie i późniejszymi o niemal dekadę zdoby-
czami Turków w postaci portów czarnomorskich Kilii i Białogrodu (1484), został 
zakończony pod koniec XV stulecia. W ten sposób doszło w regionie północnych 
wybrzeży Morza Czarnego do znaczącej transformacji geopolitycznej, polegają-
cej przede wszystkim na wytworzeniu specyficznych warunków, w których moż-
liwe było prowadzenie przez ordy tatarskie niezwykle dochodowej aktywności 
militarno-gospodarczej, jaką było zjawisko grabieżczych najazdów na Polskę, 
Litwę i państwo moskiewskie oraz związany z nią masowy handel niewolnika-
mi7. Wspomniana zmiana o charakterze ekonomiczno-politycznym w basenie 
Morza Czarnego wpłynęła w sposób decydujący na losy południowo-wschod-
nich ziem koronnych w okresie nowożytnym, w tym także ziemi przemyskiej. 

Część III recenzowanej publikacji zawiera eseje poświęcone najbardziej 
chyba barwnemu a jednocześnie pełnemu tragicznych wydarzeń okresowi  
w dziejach miasta i ziemi przemyskiej, jakim było niewątpliwie XVII stulecie. 
Tą przełomową epokę w dziejach nie tylko Przemyśla, ale i całej Rzeczypospo-
litej, można nazwać bez większej przesady „okresem heroicznym”, gdyż właśnie  
w tym stuleciu stolica ziemi przemyskiej doświadczyła największej liczby oblę-
żeń i napadów wojsk nieprzyjacielskich, wśród których były nie tylko oddziały 
tatarskie, wielokrotnie goszczące pod murami miasta, lecz także formacje kozac-
kie, rosyjsko-kozackie, szwedzkie i siedmiogrodzkie, które dotarły tutaj w pierw-
szej fazie powstania Bohdana Chmielnickiego i w okresie „potopu”. Pierwszą 
część rozdziału III poświęcił Autor właśnie tym pamiętnym wydarzeniom z lat 
1648-1657. 

Wspomnianą grupę szkiców tworzącą swoistą triadę rozpoczyna esej za-
tytułowany po prostu Rok 1648. Wypada zgodzić się z opinią Lucjana Faca  

6 H. Inalcık, Sources and Studies on the Ottoman Black Sea, vol. I, The Customs Register of 
Caffa 1487–1490, Cambridge 1995, s. 1. Zob. też B.L. Davies, Warfare, State and Society on the 
Black Sea Steppe 1500–1700, New York 2007, s. 7. 

7 Szacować można, że proceder ten objął od schyłku XV do końca XVII wieku około 1–1,2 
milionów ludzi zamieszkujących tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego,  
a od 1569 r. Rzeczypospolitej. 
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(s. 131), że w warunkach całej serii klęsk i przegranych bitew, jakie oddziały ko-
ronne ponosiły od połączonych sił tatarsko-kozackich począwszy od maja 1648 r., 
zwycięskie starcie pod Przemyślem z formacjami kozackimi pod dowództwem 
pułkownika Ławryna Kapusty miało dla strony polskiej niezwykle duże znacze-
nie psychologiczne a poniekąd także militarne. Również jako całkowicie uza-
sadnione należy uznać zdanie Lucjana Faca o przysłonięciu tego wydarzenia  
w oczach współczesnych i w konsekwencji również w świadomości następnych 
pokoleń, w tym i historyków bitwy pod Przemyślem, przez działania głównych 
sił powstańczych, wspieranych przez oddziały tatarskie pod Zamościem (właśnie 
w tym czasie, czyli w początkach listopada 1648 r., dotarły na teren wojewódz-
twa lubelskiego)8.

W kolejnych dwóch tekstach, poświęconych inwazji moskiewsko-kozackiej 
z 1655 r. (Przemyśl niepokonany. Kozacy i Rosjanie, s. 133–138) i najazdo-
wi szwedzkiemu na tereny ziemi przemyskiej w 1656 r. (Potop nad Sanem, 
s. 139–142), Lucjan Fac przedstawił skrótowo przebieg działań militarnych, 
jakie toczyły się wówczas na obszarze ziemi przemyskiej. Wydaje się, że na 
większą uwagę zasługują skutki działań sił nieprzyjacielskich w sferze mate-
rialnej, jakie dotknęły wsie i miasta ziemi przemyskiej w tym okresie. Moim 
zdaniem jest to sprawa istotna, gdyż w dotychczasowej historiografii właśnie 
lata „potopu” 1655–1656 przedstawiane były jako czasy bezprecedensowych 
zniszczeń i strat materialnych i definiowane jako przełomowy okres w dzie-
jach gospodarczych całej Rzeczypospolitej9. Dokładne badania tego proble-
mu w oparciu o zachowane materiały archiwalne, głównie w postaci źródeł 
masowych, pozwoliły na stwierdzenie, że w wyniku najazdu szwedzkie-
go w 1656 r. na obszarze ziemi przemyskiej obok czterech miast (Jarosław, 

8 Zob. A. Gliwa, Najazd tatarsko-kozacki na Ruś Czerwoną w 1648 r. Straty materialne  
i demograficzne na terenie ziemi przemyskiej, „Rocznik Przemyski”, 2009, t. XLV, z. 1 Historia 
wojskowości, s. 6.

9 Zob. W. Rusiński, Straty i zniszczenia w czasie wojny szwedzkiej (1655–1660) oraz jej 
skutki na obszarze Wielkopolski, [w:] Polska w okresie drugiej wojny północnej, t. II, pod red.  
K. Lepszego, Warszawa 1957, s. 261–306; I. Gieysztorowa, Zniszczenia i straty wojenne oraz ich 
skutki na Mazowszu, [w:] Polska w okresie drugiej wojny północnej, t. II, s. 307–343; A. Kamiński, 
Zniszczenia wojenne w Małopolsce i ich skutki w okresie najazdu szwedzkiego 1655–1660, 
[w:] Polska w okresie drugiej wojny północnej, t. II s. 345–381; S. Rusiński, Uwagi o zniszczeniach 
po wojnach z połowy XVII w., [w:] Polska w okresie drugiej wojny północnej, t. II, s. 427–434;  
J. Muszyńska, Straty demograficzne i zniszczenia gospodarcze w Małopolsce w połowie XVII wieku. 
Problemy badawcze,  [w:] Rzeczpospolita w latach potopu, pod red. J. Muszyńskiej i J. Wijaczki, 
Kielce 1996, s. 275–288; J. Topolski, Polska w czasach nowożytnych. Od środkowoeuropejskiej 
potęgi do utraty niepodległości (1501–1795), Poznań 1999, s. 567-580; J. Muszyńska, Zniszczenia 
gospodarcze połowy XVII wieku a gospodarka Rzeczypospolitej, [w:] Wojny północne XVI–
XVIII wieku, red. B. Dybaś, Toruń 2007, s. 233–246; T. Srogosz, Następstwa ekonomiczne wojen 
ze Szwecją w XVII wieku (na przykładzie województw łęczyckiego i sieradzkiego oraz ziemi 
wieluńskiej, [w:] Wojny północne, s. 247–258; M. Nagielski, Źródła dotyczące zniszczeń wojennych 
w połowie XVII w. w świetle regresu demograficznego Rzeczypospolitej po potopie, [w:] Między 
Zachodem a Wschodem, t. IV, Życie gospodarcze Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, pod red. 
 J. Wijaczki, Toruń 2007, s. 113–132.
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Leżajsk, Radymno oraz Przemyśl na skutek ostrzału artyleryjskiego) straty 
poniosło i to w niewielkim zakresie tylko 46 wsi, a zatem 4,9% wszystkich 
istniejących wówczas w jej granicach10. Podobnie jako bardzo niski należy 
zdefiniować poziom zniszczeń, do jakich doszło podczas jesiennej operacji 
wojsk moskiewsko-rosyjskich w 1655 r. W efekcie trwających ponad miesiąc 
(od 29 września do 2 listopada 1655 r.) na terenie ziemi przemyskiej dzia-
łań korpusu moskiewskiego pod dowództwem Grigorija Romodanowskiego 
i kozackiego kontyngentu posiłkowego pod komendą Daniela Wyhowskiego  
i Pawła Tetery spustoszonych w różnym stopniu zostało 46 wsi11. Łącznie zatem 
podczas obydwu wspomnianych najazdów z 1655 i 1656 r. napadniętych zostało 
tylko 92 osady wiejskie, a zatem 9,9% wszystkich funkcjonujących w granicach 
ziemi. Jeszcze bardziej zaskakujące będzie porównanie strat materialnych spo-
wodowanych podczas działań sił rosyjsko-kozackich i szwedzkich ze skutkami 
najazdu transylwańsko-kozackiego, który miał miejsce w 1657 r. Otóż w efekcie 
inkursji wojsk cara Aleksego Michałowicza wspieranych przez Kozaków oraz 
operacji armii Karola X Gustawa na obszarze ziemi przemyskiej zniszczone 
zostały gospodarstwa chłopskie o łącznym areale wynoszącym zaledwie 18 3/8 
łanów, co stanowiło tylko 0,2% powierzchni gospodarstw chłopskich zdewasto-
wanych w XVII w. w wyniku działań wojennych12. W tym kontekście poziom 
zniszczeń do jakich doszło w wyniku  inwazji siedmiogrodzko-kozackiej w 1657 r. 
był bez porównania większy. Jak wiadomo, w efekcie działań wojsk księcia 
Jerzego II Rakoczego i sił kozackich w marcu 1657 r. w 331 wsiach spusto-
szonych zostało 1068 3/4 łanów gruntów ornych13. Stanowiło to ponad 13% 
areału utraconego w konsekwencji działań wojennych prowadzonych w XVII 
stuleciu na terenie ziemi przemyskiej. Wspomniane wyniki badań wykazały, 
że po pierwsze formacje szwedzkie nie spowodowały większych zniszczeń  
w potencjale gospodarczym ziemi przemyskiej. Po drugie w efekcie wszystkich 
nieprzyjacielskich operacji zbrojnych na terenie ziemi przemyskiej w okre-
sie „potopu”, tj. w latach 1655–1657, potencjał gospodarczy tego terytorium 

10 A. Gliwa, Kraina upartych niepogód. Zniszczenia wojenne na obszarze ziemi przemyskiej  
w XVII wieku, Przemyśl 2013, s. 506–509.

11 Były to w porządku alfabetycznym: Babice, Barycz, Beńkowa Wisznia, Buców, Darowice, 
Knihynice, Komarowice, Korchów, Kościelniki, Kropielniki, Lacka Wola (Tytowa Wola), Laszki, 
Laszki Zawiązane, Łukowa, Maćkowice, Makuniów, Medyka, Mistyce, Mokrzany Wielkie, 
Nichowice, Nowosiółki, Obsza, Piwoda (Morawin Staw), Przedzielnica, Rogużno, Różaniec, 
Strzelczyka, Szechynie, Torki, Walawa, Wietlin, Witoszyńce, Wola Arłamowska, Wola Niedźwiedza, 
Wola Obszańska, Wola Różaniecka, Woszcańce, Zamch, Zasanie (powiat przemyski), Babina, 
Chłopczyce, Koniuszki Siemianowskie, Przedmieście Samborskie, Strzałkowice i Szeptyce (powiat 
samborski) oraz położona w powiecie drohobyckim Wołoszcza (Centralnyj Derżawnyj Istorycznyj 
Archiw Ukrajiny m. Lwiw, Castrensia Premisliensia, fond 13, op. 1, spr. 1069, s. 966–1115; spr. 
1071, s. 1–392; Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Ordynacji Zamoyskich, sygn. 102, 
s. 1–65).

12 A. Gliwa, Kraina upartych niepogod…, s. 474, 507. 
13 Ibidem, s. 547–548.
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zmniejszył się tylko o około 15%14. W tym kontekście można zadać uzasadnio-
ne i ważne pytanie odnośnie adekwatności ogólnego, lecz słabo udokumento-
wanego empirycznie poglądu prezentowanego ciągle w polskiej historiografii, 
a mówiącego o niezwykle niszczącym charakterze najazdu szwedzkiego z po-
łowy XVII w. i jego przełomowej roli dla dalszych losów Rzeczypospolitej. 

Niezwykle istotnymi fragmentami książki, w kontekście burzliwych dziejów 
ziemi przemyskiej i tragicznych losów mieszkańców ziem południowo-wschod-
nich Rzeczypospolitej w XVII stuleciu, są eseje poświęcone wojnie Rzeczypo-
spolitej z Imperium Osmańskim w 1672 r. i legendarnemu gwardianowi Krysty-
nowi Szykowskiemu (Niewygodny bohater – ojciec Krystyn Szykowski, s. 149–
156) oraz zjawisku najazdów tatarskich (Niczym wilcy, rządni krwi ci Tatarzy,  
s. 163–168). Obydwa teksty – mimo występujących w nich drobnych pomyłek 
– są godnymi polecenia opracowaniami ze względu na fakt, że sygnalizują nie-
zwykle interesujący i jednocześnie słabo poznany przez badaczy problem pa-
mięci zbiorowej społeczności kresów południowo-wschodnich Rzeczypospolitej 
w epoce nowożytnej. 

Pierwszy z wymienionych esejów jest udaną próbą pokazania jednej z naj-
bardziej dramatycznych kampanii militarnych w dziejach państwa polsko-litew-
skiego w dwóch perspektywach, tj. ogólnokrajowej na poziomie teatru działań 
wojennych oraz lokalnej w skali mikro dotyczącej miejscowych społeczności 
chłopskich i mieszczańskich, broniących się wspólnie przed groźnymi jeźdźcami 
z Orientu. Na ogólnym tle działań militarnych, rozgrywających się późnym latem 
i jesienią 1672 r. na terenie Podola i Rusi Czerwonej, Lucjan Fac, korzystając nie 
tylko z klasycznych źródeł historycznych, ale powołując się na tradycję ludową 
w postaci pieśni i podań, pokazał, że lokalne społeczności w chwili ciężkiej pró-
by, opuszczone i pozbawione wsparcia przez znajdujący się w głębokim kryzy-
sie aparat państwa, były zdolne nie tylko do odparcia grożącego ataku ze strony 
ordyńców, lecz także do podjęcia zakończonych sukcesem działań o charakterze 
ofensywnym. 

W szkicu o wymownym tytule Niczym wilcy, rządni krwi ci Tatarzy Autor 
skrótowo przedstawił trudne realia życia ludności zamieszkującej południowo-
-wschodnie ziemie koronne w epoce nowożytnej, której losy determinowali 
często w różnym zakresie właśnie skośnoocy jeźdźcy ze stepów kipczackich. 
W omawianym eseju zjawisko najazdów tatarskich na ziemie ruskie zostało jed-
nak przedstawione w sposób charakterystyczny dla dotychczasowej (szczegól-
nie starszej) historiografii, dla której typowe było postrzeganie całego problemu  
w czarno-białych barwach i optyce zbliżającej się do dyskursu kolonialnego, po-
legającego na przeciwstawieniu i walce cywilizacji europejskiej z orientalnym 
barbarzyństwem. Jako przykład takiego podejścia można podać zamieszczenie 
obszernego cytatu z pracy Franciszka Rawity-Gawrońskiego Sąsiedztwo histo-

14 Ibidem, s. 630. 
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ryczne Ukrainy Kozackiej, ogłoszonej w 1911 r. (s. 166). Tymczasem wydaje 
się jednak, że podłożem militarno-ekonomicznej aktywności ord tatarskich na 
ziemiach polsko-litewskich w epoce nowożytnej, którą trzeba widzieć w katego-
riach „długiego trwania”, był konglomerat powiązanych ze sobą ściśle przyczyn 
historycznych, ekonomicznych oraz polityczno-kulturowych i religijno-ideolo-
gicznych. Chodzi tutaj przede wszystkim o sprawę dawnej zależności ziem ru-
skich Królestwa Polskiego i Litwy od Złotej Ordy i konsekwencji tego faktu dla 
województw położonych na tym rozległym obszarze. Z perspektywy tatarskiej 
organizowanie grabieżczych najazdów na ziemie ruskie Rzeczypospolitej było 
działalnością legalną w przypadku, gdy władze polskie nie wywiązywały się 
z obowiązku opłacania w ściśle określonym terminie specjalnych zobowiązań 
finansowych tzw. upominków (pişkeş), co przewidywały nie tylko dwustronne 
układy polsko-tatarskie, lecz również polsko-osmańskie15. Każdorazowy brak 
wywiązania się z tego obowiązku przez królów polskich był interpretowany 
przez władców krymskich za poważne naruszenie istniejących stosunków mię-
dzy Chanatem Krymskim a Rzecząpospolitą, oznaczając w praktyce politycz-
nej dynastii Gerejów prawną sankcję i uzasadnienie podjęcia zbrojnych wypraw 
(w języku osmańsko-tureckim akın – najazd) na terytorium Rzeczypospolitej16. 
Wśród tatarskich elit rodowo-politycznych w podejmowaniu decyzji o organiza-
cji i przeprowadzeniu operacji grabieżczych na terytoriach krajów chrześcijań-
skich, obok zawsze istotnych motywacji ekonomiczno-finansowych, dużą rolę 
grały również względy natury ideowo-religijnej. Nic zatem dziwnego, że pod-
czas przygotowań do wypraw przeciwko niewiernym i w trakcie mobilizacji sił 
tatarskich władze krymskie często wykorzystywały propagandowo ideę Świętej 
Wojny (gaza), realizowanej na granicach i poza granicami Świata Islamu, pro-
pagując wzór bojowników walczących z ludnością chrześcijańską na obszarze 
przez nią zajmowaną, określaną w islamskim prawie religijnym mianem Domeny 
Wojny (Darü’l-Harb)17. Sformułowane powyżej uwagi nie mają na celu w żad-
nym wypadku usprawiedliwiania działań ord tatarskich, lecz tylko spojrzenie na 

15 Ottoman-Polish Diplomatic Relations (15th–18th Century). An annotated Edition of ‘Ahdnames 
and Other Documents, by D. Kołodziejczyk, Leiden–Boston–Köln 2000, s. 378, nr 35, 382, nr 3, 
 s. 497, nr 51, s. 499, nr 51, s. 502, nr 52; The Crimean Khanate and Poland-Lithuania. International 
Diplomacy on the European Periphery (15th–18th Century). A Study of Peace Treaties Followed by 
Annotated Documents, by D. Kołodziejczyk, Leiden-Boston 2011, s.  586, nr 10, 616, nr 15, 631, 
nr 17, s. 699, nr 26, s. 734, nr 31, s. 784, nr 35, s. 858, nr 46, s. 933, s. 55, s. 1000, nr 70. Zob. też  
B. Boзгрин, Исторические судьбы крымсих татар, Mocква 1992, s. 199–200.

16 Zob. H. İnalcık, Power Relationships between Russia, the Crimea and the Ottoman Empire 
as reflected in Titulature, [w:] Passé turco-tatar, presént sovietique. Études offertes à Alexandre 
Bennigsen, publiées par Ch. Lemercier-Quelquejay, G. Veinstein, W.E. Wimbush, Louvain–Paris 
1986, s. 209.

17 D. Kołodziejczyk, Between the universalistic claims and reality. Ottoman Frontiers in the 
early modern period, [w:] The Ottoman World, ed. Ch. Woodhead, London-New York, 2012, s. 206; 
V. Ostapchuk, The Human Landscape of the Ottoman Black Sea in the Face of the Cossack Naval 
Raids, „Oriente Moderno”, t. XXXI, 2001, s. 88.
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cały skomplikowany problem w sposób mniej emocjonalny i z bardziej obiek-
tywnej perspektywy.

W recenzowanym zbiorze szkiców, mimo ogromu zawartego w nim materia-
łu faktograficznego, znaleziono tylko nieliczne błędy i nieprecyzyjne określenia.  
I tak na s. 125 Autor wymienił popularną formę imienia beja perekopskiego Tuha-
ja, idąc zapewne śladem Henryka Sienkiewicza. Poprawna jednak forma imienia 
tego słynnego dowódcy z rodu Argynów brzmi Tugaj bej18. Na tej samej stronie 
Lucjan Fac podał mało precyzyjne informacje odnoszące się do chronologii dzia-
łań militarnych na obszarze ziemi przemyskiej podczas najazdu tatarsko-kozackie-
go, stwierdzając, że dopiero po zwinięciu oblężenia Lwowa przez siły kozackie, 
tj. w dniu 26 października 1648 r., do akcji na terenie ziemi przemyskiej wyru-
szyła kawaleria tatarska i oddziały kozackie dowodzone przez Ławryna Kapustę. 
W rzeczywistości pierwsze jednostki tatarskie pod komendą Gazi Gereja sołtana, 
operujące z kosza zlokalizowanego we wsi Skniłów pod Lwowem, wkroczyły na 
obszar ziemi przemyskiej już 15 października 1648 r.19 Na kolejnej stronie Autor 
przedstawiając postać Bohdana Chmielnickiego podał, że uczestniczył on w wy-
prawie mołdawskiej w 1620 r. i że „pochód zakończył się odwrotem, a później zu-
pełną klęską oddziałów otoczonych przez Turków i Tatarów pod Cecorą” (s. 126).  
W historiografii polskiej wersja o „klęsce cecorskiej” i całkowitym rozbiciu zgru-
powania wojsk koronnych pod Cecorą jest bardzo rozpowszechniona i wręcz do-
minująca, lecz nie znajduje potwierdzenia w dokumentach archiwalnych. Wiado-
mo, że do rozczłonkowania taboru a następnie całkowitego pogromu oddziałów 
polskich przez Tatarów z ordy budżackiej doszło nieopodal Mohylowa na prawym 
brzegu Dniestru nie w trakcie bitwy cecorskiej, lecz podczas ostatniej fazy odwrotu 
armii hetmana Stanisława Żółkiewskiego w kierunku granicy20. Na s. 143 Autor 
podał błędną formę nazwiska siedmiogrodzkiego zagończyka, uczestniczącego  
w rajdzie z Sambora przez Sanok, Brzozów i Dynów podczas inwazji transylwań-
skiej w 1657 r., wymieniając Franciszka Istvana, gdy poprawna forma jego nazwi-
ska to Ispán. Na s. 145 występuje mylna forma nazewnicza miasteczka Husaków 
(podana jako „Hussaków”), natomiast kilka stron dalej wymieniony został dowód-
ca jednego skrzydła wojsk tatarskich, działających na terenie zachodniej części wo-
jewództwa ruskiego jesienią 1672 r., którym miał być „Nuradyn Sułtan” (s. 153). 
Chodzi tu rzecz jasna o syna chana Selima I Gereja sołtana Safę Gereja dzierżącego 
tytuł nureddina21. W eseju pod tytułem „Stolników dwóch” znalazła się informacja, 
że generał artylerii koronnej Marcin Kątski obok wsi Drozdowice dzierżył również 

18 Zob. Historia chana Islam Gereja III, wydał, przełożył i opracował Z. Abrahamowicz, 
Warszawa 1971, s. 96, s. 162–163, przyp. nr 169.

19 A. Gliwa, Najazd tatarsko-kozacki na Ruś Czerwoną w 1648 r…, s. 27–30.
20 Relacyja prawdziwa o weszciu wojska polskiego do Wołoch i o potrzebie jego z pogaństwem  

w Roku Pańskim 1620 we wrześniu i październiku przez Teofila Szemberga […], wyd.  
B. Królikowski, Lublin 2009, s. 97–98.

21 Le Khanat de Crimèe dans les Archives du Musèe du Palais de Topkapı, ed. A. Bennigsen, 
P.N. Boratav, D. Desaive, Ch. Lemercier-Quelqueajay, Paris 1978, s. 365. 
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„przysiółek Krzywce koło Chyrowa” (s. 200). W rzeczywistości Kątski posiadał 
dziedzicznie wieś Krzywcze położoną w powiecie czerwonogrodzkim na terenie 
województwa podolskiego, gdzie znajdował się murowany zamek22.

Reasumując, omawiany zbiór szkiców jako całość stanowi solidną pozycję 
książkową popularyzującą wśród czytelników przeszłość tej historycznej krainy. 
Sądzę, że do największych zalet recenzowanej pozycji, obok bogatej i starannie 
wybranej części ikonograficznej, zaliczyć należy: interesującą i nie podążającą 
utartymi ścieżkami narrację, pokazanie ziemi przemyskiej jako samodzielnej 
jednostki administracyjnej o starej (jeszcze wczesnośredniowiecznej) metryce, 
zaprezentowanie Przemyśla jako odrębnego i oryginalnego tworu społeczno-
-kulturowego, funkcjonującego i rozwijającego się przez stulecia w warunkach 
polsko-ruskiego pogranicza etniczno-wyznaniowego. Lektura tekstów Lucjana 
Faca przekonuje, że historyczna ziemia przemyska, będąc w przeszłości inte-
gralną częścią ziem ruskich Rzeczypospolitej, dzieliła z nimi podobne doświad-
czenia i koleje losów, lecz jednocześnie jej położenie w bezpośredniej bliskości 
ziem centralnej Polski oraz skład etniczny i pochodzenie zamieszkującej tutaj 
ludności czyniły z tego terytorium obszar pod wieloma względami wyjątkowy. 
Z tego powodu przedstawione w szkicach wybrane epizody z przeszłości ziemi 
przemyskiej wydają się tak fascynujące, pociągające, pełne tajemnic i nie zawsze 
oczywiste. 

22 A. Przyboś, Kątski Marcin Kazimierz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XII, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1966–1967, s. 318.
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  W związku z przypadającą w 2013 roku siedemdziesiątą rocznicą masowych 
mordów, jakich dopuściły się na ludności polskiej Wołynia i Galicji Wschodniej 
oddziały UPA, pojawiło się wiele prac poświęconych tej tematyce. Jedną z nich 
jest publikacja młodego opolskiego historyka Ernesta Komońskiego – W obronie 
przed Ukraińcami. Działania Polaków na Wołyniu i Galicji Wschodniej w latach 
1943–1944 wobec polityki eksterminacyjnej nacjonalistów ukraińskich. 

Patrząc z dzisiejszej perspektywy, mogłoby się wydawać, że na temat polsko-
-ukraińskiego konfliktu w latach II wojny światowej powiedziano już wszystko. 
Jednak tak niestety nie jest, o czym wyraźnie można się przekonać czytając recen-
zowaną pracę. Wydane dotąd opracowania (np. Ewy i Władysława Siemaszków, 
prof. Władysława Filara czy Michała Fijałki), poświęcone stosunkom polsko-
-ukraińskim na ziemiach wschodnich RP w okresie II wojny światowej, skupiały 
się raczej na wątku martyrologicznym lub starały się w mniej lub bardziej szcze-
gółowy sposób przedstawić genezę i przebieg polsko-ukraińskiego konfliktu.   
W omawianej pracy autor skupił się natomiast na przedstawieniu aspektów, które 
w dotychczas wydanych publikacjach zajmowały stosunkowo niewiele miejsca 
(np. życie codzienne w ośrodkach polskiej samoobrony).

Pod względem strukturalnym książka podzielona została na sześć rozdzia-
łów. Odmienny charakter w stosunku do całości prezentuje rozdział pierwszy 
– poświecony przemianom polityczno-społecznym, do jakich doszło na obszarze 
przedwojennych województw: wołyńskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego 
i lwowskiego po 17 września 1939 r. Niewątpliwie okupacja sowiecka, trwająca 
do czerwca 1941 roku, w dużej mierze nie tylko pogłębiła niechęć pomiędzy obo-
ma narodami, ale także, poprzez masowe deportacje, aresztowania i egzekucje, 
pozbawiła polską społeczność warstwy przywódczej. Wszystko to w znaczący 
sposób utrudniło później nie tylko tworzenie struktur AK i Delegatury Rządu, 
ale także spowolniło, a w niektórych miejscach wręcz uniemożliwiło, tworzenie 
ośrodków samoobrony.
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Rozpoczęcie wojny niemiecko-sowieckiej spowodowało dalsze zaostrzenie 
sytuacji. Nowy okupant starał się wykorzystać polsko-ukraińskie animozje, fa-
woryzując na każdym kroku ludność pochodzenia ukraińskiego. Na skutki tych 
działań nie trzeba było długo czekać. Do napadów i morderstw na Polakach do-
chodziło już w latach 1941–1942, jednak nikt z mieszkańców tych ziem nie był  
w stanie sobie wyobrazić skali ukraińskich zbrodni w czasie późniejszym. 

W drugim rozdziale książki przedstawiono pierwsze przedsięwzięcia podej-
mowane w celu zahamowania eksterminacyjnych działań nacjonalistów ukraiń-
skich – poczynań, których skala stanowiła ogromne zaskoczenie dla strony pol-
skiej. Autor zwraca uwagę na znaczący fakt, że w wielu miejscowościach Polacy 
nie dopuszczali do siebie myśli, że ich ukraińscy sąsiedzi, wśród których żyli 
przecież przez wiele lat, zdolni są do tak bestialskich czynów. Taka nieświado-
mość, jak stwierdza dalej w swej pracy autor, była jedną z głównych przyczyn 
ogromnych strat, jakie poniosła miejscowa ludność polska. 

Ernest Komoński zauważył, że w miarę upływu czasu polscy mieszkańcy sta-
rali się podejmować różnego rodzaju środki zaradcze (konwersje religijne, bu-
dowa schronów, ucieczka do większych skupisk polskiej ludności lub do innych 
miast, tworzenie uzbrojonych samoobron). Dobrze się stało, że autor zwrócił 
również uwagę na stosunek niepolskiej ludności do zbrodni, jakich dopuszcza-
ły się oddziały ukraińskie i pomagająca im często ludność cywilna. Komoński 
generalnie przestrzega przed stwierdzeniem, że wszyscy Ukraińcy dopuszczali 
się zbrodni. Wskazuje, że w wielu przypadkach to właśnie życzliwej pomocy 
miejscowych Ukraińców wiele polskich rodzin zawdzięcza swoje ocalenie. Nie-
wątpliwie kwestia ta wymaga jednak dalszych, pogłębionych studiów.

Komoński zwraca uwagę na interesujący fakt – Niemcy w tej sprawie zajmo-
wali bardzo niejednoznaczne stanowisko. W narastającym coraz bardziej konflik-
cie polsko-ukraińskim jedni chcieli pozostać neutralni, inni (np. za łapówki) sta-
rali się pomagać Polakom, m.in. poprzez dostarczanie broni. Z kolei przeciwko 
UPA w sposób zdecydowany występowały oddziały węgierskie. Z jednej strony 
wpływ na to miały ataki upowskie, skierowane przeciwko regularnym oddziałom 
armii węgierskiej, z drugiej tradycje wielowiekowej przyjaźni polsko-węgier-
skiej. Nieco inną postawę przyjęła w tej kwestii ludność czeska. Niektórzy Czesi 
starali się zachować neutralność, inni nieśli pomoc zagrożonej polskiej ludności. 

W rozdziale trzecim autor przedstawił działania polityczne i propagando-
we podejmowane tak przez AK,  jak i administrację cywilną, których celem 
było zahamowanie narastającego konfliktu. Niewątpliwie owa polityka była 
prowadzona w sposób tak bardzo chaotyczny, że zarówno w Warszawie, jak  
i w Londynie początkowo nie zdawano sobie zupełnie sprawy z powagi sytuacji, 
o czym najlepiej świadczyć miały raporty kierowane z Warszawy do stolicy Zjed-
noczone Królestwa. Do tej sytuacji przyczynił m.in. się konflikt pomiędzy okrę-
gowym delegatem rządu RP – Kazimierzem Bagińskim, a komendantem okręgu 
wołyńskiego AK – płk. Kazimierzem Bąbińskim. Ten pierwszy generalnie był 
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zwolennikiem negocjacji, drugi był im przeciwny. Jak miała pokazać przyszłość, 
na jakiekolwiek negocjacje nie było już miejsca, czego dowodem był tragiczny 
los przedstawiciela delegatury na rozmowy ze stroną ukraińską – por. Zygmunta 
Rumla.

W rozdziale czwartym starano się zwięźle przedstawić sposób funkcjono-
wania ośrodków samoobrony i ich organizację. Generalnie, jak stwierdza autor, 
podstawowymi warunkami do ich utworzenia były z jednej strony istnienie zwar-
tego skupiska ludności polskiej, z drugiej zaś odpowiednia liczba przeszkolonych 
mężczyzn, najczęściej podoficerów rezerwy WP. Spełnienie tych warunków nie 
gwarantowało jednak sukcesu. Potrzebna była jeszcze odpowiednia liczba broni 
palnej wraz z amunicją. Starano się ją zdobywać w bardzo różny sposób: zbie-
rano broń pozostawioną przez wycofujące się oddziały sowieckie, odkopywano 
ukrytą we wrześniu 1939 roku, czy też kupowano ją po prostu u Niemców lub 
Węgrów. Starano się również u władz okupacyjnych o uzyskanie oficjalnego po-
zwolenia na jej posiadanie, co często się udawało. Pomimo różnorodnych wysił-
ków oddziały samoobrony, słabo wyposażone i niewyszkolone, często nie były  
w stanie samodzielnie bronić ludności cywilnej. Potrzebowano sprzymierzeń-
ców. Często jedynym sojusznikiem polskich placówek, zwłaszcza tych położo-
nych we wschodniej części województwa wołyńskiego, okazywały się operujące 
w tym rejonie partyzanckie oddziały sowieckie. Był to jednak sojusznik bardzo 
niepewny i zdradliwy, czego przykładem było rozbrojenie oddziału kpt. Antonie-
go Kochańskiego „Bomby”. Jednak wspólne zagrożenie ze strony UPA powo-
dowało, że obie strony niejednokrotnie zawierały taktyczne sojusze przeciwko 
wspólnemu wrogowi. 

W rozdziale piątym przedstawiono funkcjonowanie polskich samoobron  
w końcowym okresie okupacji niemieckiej. Wiele z nich weszło w tym czasie  
w skład formowanej na tym terenie 27 wołyńskiej dywizji piechoty AK, walcząc 
tak z Ukraińcami, jak i z Niemcami. Autor zwraca uwagę, że nie wszystkie sa-
moobrony dołączyły do dywizji, czego główną przyczyną było ciągłe zagrożenie 
ze strony oddziałów UPA. Tak było m.in. w przypadku jednego z największych 
ośrodków – Przebraża. Dowodzący tamtejszą placówką Henryk Cybulski, wbrew 
rozkazom komendanta okręgu, zdecydował się pozostać ze swoimi ludźmi na 
miejscu. Jak pokazały dalsze wydarzenia, była to słuszna decyzja. 

Zajęcie tych ziem przez regularne oddziały armii czerwonej spowodowało 
likwidację istniejących jednostek. Ich członkowie zostali wcieleni do armii Ber-
linga lub skierowani do podległych NKWD tzw. „batalionów niszczycielskich”, 
broniących miejscową ludność przed ukraińskim terrorem. Inni natomiast zostali 
aresztowani przez NKWD jako potencjalni wrogowie władz radzieckiej. 

W ostatnim rozdziale przedstawiono istotny wkład Rady Głównej Opiekuń-
czej w niesieniu pomocy poszkodowanych przez terror ukraiński. Rada ta jako 
jedyna legalna organizacja charytatywna oficjalnie uznawana była przez władze 
niemieckie. To właśnie ona prowadziła liczne stołówki, miejsca noclegowe dla 
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poszkodowanych, sierocińce (np. w Pieskowej Skale pod Krakowem). Pod au-
spicjami Rady organizowano również liczne zbiórki na pomoc dla poszkodowa-
nych.                                

Książka Ernesta Komońskiego w znaczący sposób poszerza naszą wiedzę  
o tragicznych wydarzeniach sprzed 70 lat. Z pewnością musi budzić podziw 
ilość źródeł wykorzystanych przy pisaniu tej pracy. Autor odbył obszerną kwe-
rendę nie tylko w polskich archiwach i bibliotekach, takich jak: Ośrodek Karta, 
IPN, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteka Uniwersyte-
tu Warszawskiego, Archiwum Państwowe w Krakowie, Archiwum Państwowe  
w Przemyślu, Centralne Archiwum Wojskowe, Wojskowe Biuro Badan Histo-
rycznych, czy Archiwum Akt Nowych, ale wykorzystał również akta z archiwów 
ukraińskich (często polskiej proweniencji) Lwowa, Równego, Łucka, Tarnopola. 
Ponadto wykorzystał liczne wspomnienia, zbiory dokumentów i prace monogra-
ficzne, tak w języku polskim, jak i ukraińskim. Praca została również wzbogaco-
na o dwa bardzo istotne załączniki. Pierwszym z nich jest odnaleziona w zbiorach 
wrocławskiego Ossolineum anonimowa instrukcja władz podziemnych dotyczą-
ca sposobu tworzenia lokalnych ośrodków polskiej samoobrony. Szczególnie 
interesujący jest jednak drugi z załączników. Jest to wykonany przez autora na 
podstawie istniejących dokumentów wykaz (z pewnością niepełny) istniejących 
na Wołyniu i Galicji Wschodniej ośrodków samoobrony, za co autorowi należą 
się duże wyrazy uznania. Dobrze się stało, że swoją pracę Komoński wzbogacił 
o liczne fotografie ukazujące np. członków polskich samoobron. Szkoda jednak, 
że ograniczył się w większości tylko do domeny publicznej (narodowe archiwum 
cyfrowe). Po 1945 roku na terenie Dolnego Śląska osiadło wielu uczestników 
tych wydarzeń. Z pewnością w zbiorach rodzinnych zachowało się wiele nigdzie 
nie publikowanych fotografii dokumentujących te tragiczne wydarzenia. Wydaje 
się, że w przypadku kolejnego wydania tej pracy należałoby dokonać dodatkowej 
kwerendy fotograficznej, także w zbiorach prywatnych.    

Pracę te napisaną przystępnym i zwięzłym językiem czyta się bardzo dobrze. 
Również konstrukcja poszczególnych rozdziałów wydaje się jak najbardziej traf-
na. Dla przejrzystości książki znaczenie ma również problemowy a nie chronolo-
giczny sposób narracji.  W swojej pracy autor skupia się bowiem nie na przebie-
gu, ale na poszczególnych działaniach (np. odwetowych) podejmowanych przez 
stronę polską. Wiele zdarzeń i faktów przedstawionych w tej pracy wymagałoby 
dalszych szczegółowych badań. Takim zagadnieniem jest z pewnością stosunek 
partyzantów sowieckich działających na tym terenie. Wiele bowiem wskazuje na 
to, że antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich, skierowana przeciwko ludno-
ści polskiej, była na rękę władzom sowieckim. Można domniemywać, że władze 
radzieckie starały się podsycać wzajemne animozje, zgodnie ze starą rzymską 
zasadą „divide et impera”. Jednak dokładne wyjaśnienie tej kwestii wymagałoby 
dostępu do akt radzieckich służb specjalnych, na co w dającym się przewidzieć 
czasie nie ma chyba szans. Inną kwestią wymagającą dalszych studiów jest rola, 
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jaką w walkach z UPA odegrały podporządkowane władzom radzieckim oddziały 
Roberta Satanowskiego i Józefa Sobiesiaka. Dalszych, pogłębionych badań wy-
magają również dwie bardzo ważne kwestie – polskie działania odwetowe oraz 
rola Polaków, służących w niemieckiej policji pomocniczej na Wołyniu. Obie te 
sprawy do dzisiaj wywołują nie tylko liczne kontrowersje pomiędzy oboma na-
rodami, ale mają również wpływ na współczesne stosunki między nimi. I jeszcze 
jedno. Nie wiem, dlaczego w swojej książce autor uparcie tytułuje metropolitę 
Andrzeja Szeptyckiego kardynałem. Godność tę nosił zmarły u schyłku XIX w. 
Sylwester Sembratowicz, a później następca Szeptyckiego w katedrze św. Jura – 
Josef Slipij. Andrzej Szeptycki z różnych względów, przede wszystkim politycz-
nych, nigdy nie otrzymał kapelusza kardynalskiego, więc przypisywanie mu tego 
tytuły jest nieuprawnione. 

Ta niezmiernie interesująca książka jest godna polecenia nie tylko osobom 
zawodowo zajmującym się historią, ale zaciekawi ona także dla tych, których 
interesują powikłane dzieje stosunków polsko-ukraińskich.              
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