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„ПРИДОША КЬ СТ҃ОПОЛКУ ... ЛѦШЬКО”:  
POLAK (?) NA SŁUŻBIE  

WIELKIEGO KSIĘCIA KIJOWSKIEGO ŚWIĘTOPEŁKA 

Abstract

“ридоша кь Ст҃ополку ... Лѧшько”:  
a Pole in service with Grand Prince Sviatopolk of Kyiv

The paper discusses the ethnicity of a man called “Лѧшько”, staying in service with Svi-
atopolk, the Prince of Turov and Kyiv, in the middle of the second decade of the 11th century. 
Based on the comparative analysis of the names occurring in Rus’ in the 11th-13th centuries, 
formed through the anthropomorphization of ethnonyms, a hypothesis has been put forward that 
the name “Лѧшько” might indicate ethnic Polish origin of its bearer. He must have arrived in 
Rus’ with the daughter of Polish king Boleslaw I the Brave, gone to serve with Sviatopolk and 
joined up with the circle of Vyshhorod near Kyiv. It is not possible to track his later fate because 
of the condition of the sources.

Keywords: Lashko (“Лѧшько”), Sviatopolk, Boleslav the Brave, Rus’, Poland

Słowa kluczowe: Laszko („Лѧшько”), Świętopełk, Bolesław Chrobry, Ruś, Polska   

Kontakty rusko-polskie w X–XIII wieku we wszystkich swoich odmia-
nach (polityczne, dynastyczne, militarne, handlowe, kulturalne etc.) odzna-
czały się wielką intensywnością i od lat zwracają uwagę historyków. Pod-
kreślić jednak należy, że w historiografii „uprzywilejowanymi” problemami 
badawczymi stały się przede wszystkim relacje rusko-polskie na poziomie 
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dynastii rządzących1. Znacznym zainteresowaniem cieszą się także militaria2 
i konflikty wojskowe3. Natomiast kontakty rusko-polskie na poziomie innych 
warstw społecznych w wymienionym okresie nie wzbudzały większego za-
interesowania badaczy. Dopiero w ostatnich latach pojawiły się osobne stu-
dia, podejmujące kwestie przebywania Rusinów w Polsce4 oraz roli ruskich 
i polskich elit w stosunkach politycznych Rurykowiczów z Piastami w XIII 

1 Ograniczę się tutaj tylko do wymieniania najważniejszych prac: И. Линниченко, Взаимные 
отношения Руси и Польши до половины XIV столетия, ч. 1: Русь и Польша до конца XII века, 
Киев 1884; B. Włodarski, Polska i Ruś: 1194–1340, Warszawa 1966; А. Б. Головко, Древняя Русь 
и Польша в политических взаимоотношениях X – первой трети XIII вв., Киев 1988. Zob. 
także: В. Нагірний, Проблеми історії галицько-волинських земель Х–ХІV століть у висвіт-
ленні польської історіографії міжвоєнного періоду (1918–1939), [w:] Княжа доба, т. 3, Львів, 
2010, s. 331–362. Osobno warto wspomnieć o pracach, w których podejmowano kwestie rusko-
-polskich mariaży dynastycznych, przede wszystkim najnowsze: Л. Войтович, Княжа доба на 
Русі: портрети еліти, Біла Церква 2006; D. Dąbrowski, Genealogia Mścisławowiczów. Pierw-
sze pokolenia (do początku XIV w.), Kraków 2008; Д. Домбровский, Генеалогия Мстиславичей: 
Первые поколения (до начала XIV в.), пер. и вступ. слово к рус. изд. К. Ю. Ерусалимского  
и О. А. Остапчук, Санкт-Петербург 2015; M. Voloshchuk, Ruthenian-Polish matrimonial re-
lations in the context of the inter-dynastic policy of the house of Rurik in the 11thh–14th centuries: 
selective statistical data, „Codrul Cosminului”, vol. 25, 2019, nr 1, s. 95–126. 

2 Zob. np.: R. Liwoch, Importy staroruskie w Polsce. Przykłady ze zbiorów dawnych Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie, [w:] Міста Давньої Русі, ред. П. П. Толочко і ін., Київ 2014, 
s. 415–423; idem, Militaria jako ślady kontaktów między Wschodem a Zachodem Europy w śre-
dniowieczu, [w:] Rus’ and Countries of the Latin Culture (10th–16th c.), Publication from the 6th 
International Scientific Conference, Krakow, 26th–28th December, 2015, ed. V. Nagirnyy, Krakow 
2016, s. 95–110.  

3 Zob. np.: N. Mika, Najazd polsko-ruski na ziemię opawską w 1253 r., [w:] Opava. Sborník 
k dějinám města, t. 3, Opava 2003, s. 5–11; В. Петегирич, Битва під Ярославом 1245 року: 
археологічний коментар до літописної розповіді, [w:] Przemyśl i ziemia przemyska w strefie 
wpływów ruskich, red. V. Nagirnyy, T. Pudłocki, Kraków 2013, s. 113–124; А. Федорук, Ярос-
лавська битва 1245 року: реконструкція вирішального зіткнення у боротьбі за „галицьку 
спадщину”, [w:] Przemyśl i ziemia przemyska, s. 125–144.  

4 Zob. np.: М. Волощук, Rutheni in Polonia XI–XIII вв.: краткие очерки проблемы,  
[w:] Rurikids in dynastic relations: politics, customs, culture, religion (10th–16th c.). Publi ca tion 
after 4th International Conference, Mogilno, 14th–16th November, 2013, ed. V. Nagirnyy, Krakow 
2014, s. 143–153; М. Волощук, Княгиня Ґрифіна Ростиславівна, її польський шлюб та ймо-
вірне руське оточення двору, [w:] Гали чина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий 
часопис, вип. 28, Івано-Франківськ 2016, s. 12–19; М. Волощук, W kwestii obecności Rusi-
nów na dworze księżnej Grzymisławy – wdowy (1227–1258) po księciu krakowsko-sandomierskim 
Leszku Białym, [w:] Tractu temporis. Ludzie – regiony – fakty. Księga jubileuszowa dedykowana 
Dr. hab. Prof. UŁ Tadeuszowi Nowakowi, red. T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak, Łódź–Wie-
luń 2017, s. 25–65; М. Волощук, Єпископ Кракова Procopius de Russia (1292/93–1295 рр.). 
Умовна етнічність та генеалогічна належність, [w:] Polska, Ruś i Węgry: X–XIV wiek, red. 
D. Dąbrowski, A. Jusupović, T. Maresz, Kraków 2018, s. 99–129; М. Волощук, До питання 
присутності русинів при дворі княгині Аґафії Святославівни (між 1207/1209–1247/1248) – 
дружини мазовецького князя Конрада, [w:] Inter Regnum et Ducatum. Studia ofiarowane Pro-
fesorowi Janowi Tęgowskiemu w siedemdziesiątą rocznice urodzin, red. P. Guzowski, M. Liedke,  
K. Boroda, Białystok 2018, s. 633–657; М. Волощук, Католицькі єпископи з династії Рюри-
ковичів у XII–XIV століттях, [w:] Religions and beliefs of Rus’ (9th–16th centuries). Publication 
from the 8th International Scientific Conference, Lviv, 5th–8th November, 2017, ed. V. Nagirnyy, Kra-
kow 2018, s. 291–302; M. Voloshchuk, Ruthenian court of the Rurik dynasty princess in the lands 
of the Piast dynasty of the 11th century: the attempt of the searching and reconstruction, „Journal of 
Vasyl’ Stefanyk PreCarpathian National University”, vol. 5, 2018, nr 1, s. 35–45. 
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wieku5. Z kolei problem przebywania na ziemiach ruskich „Lachów”, nie na-
leżących do dynastii Piastów, do dnia dzisiejszego pozostaje terra incognita6. 

Wydawałoby się, że tak słabe zainteresowanie historyków przebywaniem 
na Rusi osób wywodzących się z ziem polskich w pierwszych wiekach istnie-
nia państw Rurykowiczów i Piastów, można by wytłumaczyć całkowitym mil-
czeniem źródeł na ten temat. Jednakże, mimo rzeczywistej szczupłości źródeł, 
zawarte w nich informacje pozwalają wyłonić niektóre takie postaci. W niniej-
szym tekście przyjrzę się bliżej najwcześniejszemu z takich przykładów – osobie 
o imieniu Laszko (rus.: „Лѧшько”), działającej na Rusi w drugim dziesięciole-
ciu XI wieku. Jestem całkowicie świadom tego, że utożsamianie wymienionego 
Laszko z osobą polskiego pochodzenia ma charakter hipotetyczny. Wydaje się 
jednak, że są przesłanki dla takiego przypuszczenia.  

Laszko pojawia się w źródłach ruskich tylko jeden raz. Występuje we 
wszystkich redakcjach Powieści minionych lat pod rokiem 6523 (1015)7 oraz 
w Anonimowej Opowieści o męczeństwie i cudach Borysa i Gleba8. Odno-
towany w związku z opisem zabójstwa Borysa, syna wielkiego księcia ki-
jowskiego Włodzimierza Światosławowicza. Według autorów ruskich, bez-
pośredni udział w tej zbrodni miał wziąć i Laszko: „...ѡканьнии же оубиици 
[Borysa – V. N.] придоша кь Ст҃ополку . аки хвалу имуще безаконьни-
ци . суть же имена симъ законопресту(престу)пникомъ . Путьша Талець 
Єловичь . Лѧшько ...”9.  

5 Zob. np.: M. Bartnicki, Elita księstwa krakowsko-sandomierskiego wobec stosunków z księ-
stwami ruskimi w XIII w., [w:] Соціум, вип. 7, Київ 2007, s. 9–25; A. Jusupović, Udział elit Polski 
i Rusi w zawieraniu umów międzynarodowych w pierwszej połowie XIII wieku, [w:] Polska, Ruś 
i Węgry: X–XIV wiek, red. D. Dąbrowski, A. Jusupović, T. Maresz, Kraków 2018, s. 5–88.   

6 Potrzebę badań nad przebywaniem Polaków na Rusi sygnalizowałem już niejednokrotnie. 
Zob. np.: W. Nagirnyj, Polityka zagraniczna księstw ziem halickiej i wołyńskiej w latach 1198 
(1199)–1264, Kraków 2011, s. 223, przyp. 494; В. Нагирный, Поляки на Руси в XI–XII веках: 
перспективы использования русских летописей для изучения проблемы, [w:] Актуальные 
проблемы источниковедения: материалы V Международной научно-практической конфе-
ренции к 110-летию Витебской ученой архивной комиссии, Витебск, 25–27 апреля 2019 г., 
редкол. А. Н. Дулов и М. Ф. Румянцева (отв. ред.) и др., Витебск 2019, s. 136–139. Zob. też: 
Debate I. Ruthenians in Poland and Poles in Rus’ in the 11th–13th centuries, [w:] Rus’ and Poland 
(10th–14th centuries). Publication from the 9th International Scientific Conference, Przemyśl, De-
cember 5th–8th, 2018, eds V. Nagirnyy, T. Pudłocki, Kraków 2019, s. 359–371. 

7 Ипатьевская летопись, [w:] Полное собрание русских летописей (dalej: ПСРЛ), т. 2, 
Санкт-Петербург 1908, kol. 121; Лаврентьевская летопись, [w:] ПСРЛ, т. 1, Ленинград 1926–
1928, s. 135; Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов, [w:] ПСРЛ, t. 3, 
Москва 2000, s. 172, 556; Радзивилловская летопись, [w:] ПСРЛ, т. 38, Ленинград 1989, s. 59.  

8 Сказание о Борисе и Глебе, подг. текста, пер. и комм. Л. А. Дмитриева, [w:] Библиоте-
ка литературы Древней Руси, под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева,  
Н. В. Понырко, т. 1: XI–XII века, Санкт-Петербург 1997 [http://lib2.pushkinskijdom.ru/ta-
bid-4871, dostęp: 01.03.2019]. 

9 Ипатьевская летопись, kol. 121. „Przeklęci zaś ci zabójcy przyszli do Świętopełka jakby 
chwałą okryci, bezbożnicy. Imiona zaś tych zbrodniarzy są: Putsza i Talce, Jałowit, Laszko...”. 
Tłumaczenie za: Powieść minionych lat. Najstarsza kronika kijowska, przeł. i oprac. F. Sielicki, 
Wrocław 2005, s. 120.  
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Interprеtacja powyższego fragmentu Powieści minionych lat nastręcza spore 
trudności. Idąc za myślą latopisarza, należałoby uważać, że Laszko przebywał na 
służbie u nowego księcia kijowskiego Świętopełka i, działając na jego polecenie, 
wspólnie z bojarami wyszogrodskimi Putszą, Talcem i Jełowiczem, dokonał za-
bójstwa Borysa Włodzimierzowicza. Nowsze badania pokazują jednak, że Bory-
sa zamordowali Waregowie (częściowo to potwierdza i sama Powieść10), a inicja-
torem mordu był nie Świętopełk, lecz Jarosław Włodzimierzowicz11. Argumenty 
zwolenników takiego traktowania przebiegu wydarzeń trafiają do przekonania, 
co raczej nie pozwala zaliczać Laszko do grona zabójców Borysa. 

Z innej strony, nie ma podstaw odrzucać samego faktu istnienia Laszko, jak 
i jego przynależności do otoczenia Świętopełka. Być może Laszko był związany 
z podkijowskim Wyszogrodem lub mieszkał w nim12, o czym może świadczyć 
wymienienie go u boku Putszy, Talca i Jełowicza, znanych bojarów (?) wyszo-
grodzkich, a także cały kontekst, w którym został odnotowany w latopisie13. 

Poświadczony okres działalności Laszko na Rusi przypada na jeden, latopi-
sarski 6523 (1015) rok. Po tym roku źródła więcej o nim nie wspominają.  

Informacja o Laszko jest zatem bardzo szczupła. Nie pozwala jednoznacznie 
mówić o jego pochodzeniu etnicznym14, ani stwierdzić, czy latopisarz wskazał 
imię czy przezwisko omawianej osoby. Wydaje się jednak, że było to imię po-

10 Ипатьевская летопись, kol. 120. 
11 Н. Н. Ильин, Летописная статья 6523 года и ее источник, Москва 1957; И. Н. Да-

нилевский, Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.), Москва 1999,  
s. 346–347. Zob. też: C. M. Михеев, „Святополкъ сѣде в Киевѣ по отци”: Усобица 1015–1019 
годов в древнерусских и скандинавских источниках, Москва 2009, с. 195–264. Por.: A. Poppe, 
Spuścizna po Włodzimierzu Wielkim. Walka o tron kijowski 1015–1019, „Kwartalnik Historyczny”, 
R. 102, 1995, z. 3–4, s. 8, przyp. 19, s. 16–17.   

12 Autorzy indeksu osobowego do wydania Latopisu hipackiego z 1908 roku, uważali Lasz-
ko za bojara wyszogrodskiego („Ляшко (Ляшько), бояр. вишгородський, убивца кн. Бориса 
Володимировича”). Ипатьевская летопись, index, hasło: Ляшко. W ślad za nimi: Літопис 
Руський, пер. з давньорус. Л. Є. Махновця, відп. ред. О. В. Мишанич, Київ 1989, index, ha-
sło: Ляшко („бояр. вишгородський Святополка Ярополковича”). Z kolei, w wydaniu Повесть 
временных лет, подг. текста, перевод и комментарии Д. С. Лихачева, Санкт-Петербург 1996, 
Laszko całkowicie został pominięty (zob. np. s. 471). Informacja latopisarska wskazywać może 
jedynie na powiązania Laszko z Wyszogrodem, ale nie daje podstaw do zaliczania go do warstwy 
bojarskiej.  

13 W literaturze naukowej spotykamy tezę, że po 1013 roku książę kijowski Włodzimierz Świa-
tosławowicz zabrał od Świętopełka Turów i osadził go w Wyszogrodzie pod Kijowem, gdzie mógł 
łatwiej kontrolować skorego do buntu byłego księcia turowskiego. Zob. np.: Л. Войтович, Княжа 
доба на Русі: портрети еліти, Біла Церква 2006, s. 242. Mogło by to wytłumaczyć powiązanie 
z Wyszogrodem przebywającego na służbie w Świętopełka Laszko.    

14 Wydaje się, że jedyną osobą w dotychczasowej literaturze, która zwróciła uwagę na problem 
etnicznego pochodzenia Laszko, jest Aleksej Karpow, zob.: А. Ю. Карпов, Ярослав Мудрый, Мо-
сква 2001, s. 94. Autor jednak ograniczył się tylko do stwierdzenia, że „Ляшко значит «поляк»” 
(„Laszko znaczy «Polak»”), nie zagłębiając się w bardziej szczegółową analizę tego problemu. 
W innych znanych mi opracowaniach naukowych osobie Laszko nie poświęcono żadnej uwagi, nie 
mówiąc już o jego pochodzeniu etnicznym. Zob. np.: Н. М. Тупиков, Словарь древне-русскихъ 
личныхъ собственныхъ именъ, Санкт-Петербург 1903, s. 238, hasło: Ляшко; M. Wójtowicz, 
Словарь древнерусских личных именований XI–XIV веков, Poznań 2012, s. 82, hasło: Ляшко. 
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wstałe przez antroponimizacje etnonima15 i wywodzące się od wschodniosło-
wiańskiego określenia Polaków – „Lachowie” („Лѧховѣ”)16.  

Nazwa Lachowie występuję już w najstarszym latopisie ruskim – Powieści 
minionych lat – w części wstępnej, opisującej rozsiedlenie się ludów słowiań-
skich17. Przy notowaniu wydarzeń z X – początku XII wieku Lachowie i zie-
mia lacka wymienieni zostali co najmniej 49 razy czyli, jak słusznie zauważył 
Aleksandr Musin, częściej niż Waregowie, którzy położyli początek organizacji 
państwowej w Europie Wschodniej18. Tak częste kontakty Rusi z państwem Pia-
stów odzwierciedlać się mogły i w imiennictwie ruskim przez antroponimizację 
etnonimów „Лѧх” i „Лѧховѣ” oraz pojawienia się imion „Лѧх” i „Лѧшько”. 

Analizując latopisy ruskie niełatwo odróżnić, kiedy ich autorzy, używająć 
określenia „Lach”, mieli na myśli tylko etniczne pochodzenie wspominanych 
przez nich osób, a kiedy chodziło o antroponimizacje etnonima, tj. o imię. Tym 
niemniej, źródła podają kilka przykładów funkcjonowania na Rusi imienia Lach 
(„Лѧх”). 

Pierwszy z nich mieści nowogrodzka gramota na korze brzozowej nr 1033, 
powstała w drugiej połowie XII wieku (lata 1160–1190). Jest to krótkie anonimo-
we rozporządzenie o charakterze gospodarczym. W końcu dokumentu znajduje 
się zdanie: „А Лѧх ти знае”19. Prawdopodobnie „Lach” to imię konkretnej osoby. 

Kolejny przykład znajduje się w aktach kancelarii księcia Mścisława Mścisła-
wowicza, zapisanych na ścianach cerkwi św. Pantelejmona w Haliczu (graffiti nr 
375). Odpowiedni fragment w dokumencie brzmi następująco: „...искали Лѧха 
въ плотеники...”20. Dokument datowany jest na lata 20. XIII wieku. Zdaniem 
Aleksieja Gippiusa i Wiaczesława Kornijenko, chodziło w tym wypadku o kon-

15 T. Skulina, Starosukie imiennictwo osobowe, cz. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 
1973, s. 110. W tym miejscu chcę wyrazić serdeczne wyrazy podziękowania dla prof. Tatiany 
Wilkul z Kijowa, prof. Igora Danilewskiego z Moskwy i prof. Myrosława Wołoszczuka z Iwano-
-Frankiwska za cenne konsultacje.   

16 Szerzej na ten temat zob.: И. Данилевский, Образ поляков в древнерусской домонгольской 
литературе, [w:] Rus’ and Poland (10th–14th centuries). Publication from the 9th International 
Scientific Conference, Przemyśl, 5th–8th December, 2018, eds V. Nagirnyy, T. Pudłocki, Krakow 
2019, s. 157–158. 

17 Ипатьевская летопись, kol. 4–5; И. Данилевский, Образ поляков в древнерусской до-
монгольской литературе, s. 157–158.  

18 A. Musin, Polska Piastów i Ruś Rurykowiczόw: nieuniknioność niemożliwych porównań 
(niektóre uwagi do badań komparatystycznych nad średniowieczną Europą Środkowo-Wschodnią), 
[w:] Rus’ and Poland (10th–14th centuries), s. 106.    

19 В. Л. Янин, А. А. Зализняк, А. А. Гиппиус, Новгородские грамоты на бересте (из 
раскопок 2001–2014 гг.), t. 12, Москва 2015, c. 132–133: „A Lach wie”. 

20 В. Корнієнко, Документи канцелярії галицького князя Мстислава Мстиславовича на 
стінах церкви св.. Пантелеймона, [w:] Галич: збірник наукових праць, вип. 2, за ред. М. Во-
лощука, Івано-Франківськ 2017, s. 89–90; В. Корнієнко, Епіграфіка скаральних пам’яток 
Галича (ХІІ–ХІХ ст.), Івано-Франківськ 2018, s. 184–186, 281. Por.: А. А. Гиппиус, Галицкие 
акты XIII в. из церкви св. Пантелеймона, [w:] Письменность Галицко-Волынского княже-
ства: историко-филологические исследования, J. Komendová a kol., Olomouc 2016, s. 50–56: 
„...poszukiwali Lacha do spłacenia (długu)...”.
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kretną osobę po imieniu Lach21. Analiza zachowanej treści dokumentu pozwala 
zgodzić się z taką tezą. 

Jeszcze jeden przykład imienia „Lach” dostarcza gramota na korze brzozowej 
z Nowogrodu pod nr 615, datowana na lata 1280–1300 i dotycząca odzyskania 
długu od osoby o imieniu „Rusiło”. Na samym początku gramoty podano imię 
jej autora, a także adresata: „покланѧние . ѿ лѧ{хѧ}ха . къ ѳлареви...”22. Jak 
widać z cytowanego fragmentu, Lach kierował swoje posłanie do Fłara. W tym 
przypadku Lach to także własne imię, ponieważ trudno oczekiwać, żeby wystaw-
ca dokumentu podpisywał się przezwiskiem lub etnonimem. 

Powyższe przykłady pozwalają zatem uważać, że imię „Lach” w XII–XIII 
wieku na Rusi funkcjonowało. Nie ulega także wątpliwości, że miało ono etnicz-
ne podłoże23. 

Czy jednak imiona „Lach” i „Laszko” związane ze sobą i czy są odmianami 
tego samego imienia? Wydaje się, że tak. Najprawdopodobniej druga forma była 
zdrobnieniem pierwszej. Potwierdzić takie przypuszczenie mogą nowogrodzka 
gramota brzozowa pod nr 999 i graffiti nr 763 z cerkwi św. Pantelejmona w Ha-
liczu, które dostarczają informacji o występujących zdrobnieniach imienia Lach. 

Gramota nr 999 jest obszernym dokumentem o charakterze gospodarczym, 
dotyczącym sprowadzania zbóż z Torżka do Nowogrodu, datowanym na drugą 
ćwierć lub połowę XII wieku. Nieznany bliżej Łuka pisał do swojego ojca mię-
dzy innymi o tym, żeby Laszko, powiązany z Tudorem, sprzedał określoną liczbę 
zboża: „А повели, оти прода Лѧшьке въ роспоутье, Тоудорове Лѧшьке”24. 
Powyższy passus jest bardzo cenny. Po pierwsze, występuję w nim imię Laszko. 
Po drugie, autor celowo wymienia Laszko dwa razy, akcentując uwagę na tym, że 
chodzi o osobę związaną ze znanym i ojcu, i synowi Tudorem. Takie sprecyzowa-
nie, być może, uzasadnione było istnieniem kilku osób o takim samym imieniu. 
Jest także duże prawdopodobieństwo tego, że Laszko z gramoty nr 1033 i Lach 
z gramoty nr 1033 to jedna postać25. 

Graffiti nr 763 z cerkwi św. Pantelejmona datowane jest na okres od połowy 
drugiego do połowy trzeciego dziesięciolecia XIII wieku. Jest bardzo uszkodzone, 
ale z zachowanego fragmentu wynika, że dotyczy spraw majątkowych. Z napisu 
dowiedzieć się można, że nieznana bliżej osoba odmówiła wypłaty „Лѧхцє[ви] 

21 А. А. Гиппиус, Галицкие акты XIII в., s. 53–54; В. Корнієнко, Документи канцелярії 
галицького князя, s. 90; В. Корнієнко, Епіграфіка скаральних пам’яток Галича, s. 186. 

22 Древнерусские берестяные грамоты, http://gramoty.ru/birchbark/document/show/novgo-
rod/615/ [dostęp: 27.06.2019]: „Posłanie od Lacha do Fłara”.

23 А. А. Гиппиус, Галицкие акты XIII в., s. 62–63; Вторая лекция академика А. А. Зализ-
няка о грамотах из раскопок 2010 г., 6 октября, https://mitrius.livejournal.com/802324.html 
[dostęp: 28.06.2019].

24 В. Л. Янин, А. А. Зализняк, А. А. Гиппиус, Новгородские грамоты на бересте,  
s. 97–98: „Przekaż, żeby Laszko sprzedał w rasputicu (gdy drogi rozmiękną od deszczów – V. N.), 
Tudorow Laszko”. 

25 Zob. komentarz do gramoty nr 999: ibidem, s. 99. 
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Старинцєв[и]”26. Zdaniem W. Kornijenko, cechy paleograficzne graffiti 375 i 763, 
a także bliski czas ich powstania pozwalają uważać, że oba teksty są fragmentami 
jednej sprawy sądowej, a wzmiankowani w nich Lach i Lachiec to jedna osoba27. 

Powyższy przykłady pozwalają uważać, że imię Laszko mogło być odmianą 
imienia Lach, opartej na zdrobnieniu tego ostatniego28. 

Zdrobnienie imion na Rusi w XI–XIII wieku wcale nie było rzadkim zja-
wiskiem. Źródła ruskie mieszczą liczne przykłady takich zdrobnień dotyczące 
zarówno imion przedstawicieli dynastii rządzącej, jak i niższych warstw spo-
łecznych. Wśród najczęstszych z nich są: Wasylko (=Wasyl), występujące u co 
najmniej 12 książąt29 i 2 bojarów30 oraz Iwanko (=Iwan) – u 2 książąt31 i co naj-
mniej 14 bojarów32. Także często stosowano zdrobnienie Michałko (=Michaił) 
– u 1 księcia33 i co najmniej 3 bojarów34. Pojedynczo występują także: Fedorko 

26 В. Корнієнко, Документи канцелярії галицького князя, s. 95–96; В. Корнієнко, Епіграфі-
ка скаральних пам’яток Галича, s. 280. „Lachcewi Staryncewi”.  

27 В. Корнієнко, Епіграфіка скаральних пам’яток Галича, s. 281.
28 Por.: Вторая лекция академика А. А. Зализняка.
29 Przykłady występowania imienia Wasylko zostały wymienione w: D. Dąbrowski, Rodowód 

Romanowiczów, książąt halicko-wołyńskich, Poznań–Wrocław 2002, s. 78 i przyp. 291. Zob. też 
Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów), wyd., wstępem i przyp. opatrz. D. Dąbrow-
ski, A. Jusupović przy współpracy I. Juriewej, A. Majorowa i T. Wiłkuł, Kraków–Warszawa 2017, 
s. 509, 511, 514, 516, 522.

30 Ипатьевская летопись, kol. 732: „Василко Гаврилович” (Wasylko Gawryłowicz, woje-
woda Daniela Romanowicza), kol. 889: „Василко Белжѧнин” (Wasylko Bełżanin, wojewoda Lwa 
Daniłowicza). Por.: Kronika halicko-wołyńska, s. 227, 229, 516, 521. D. Dąbrowski i A. Jusupović 
wyróżniają jeszcze Wasylka, wojewodę Włodzimierza Wsylkowicza. Ibidem, s. 684.     

31 Ипатьевская летопись, kol. 332: „сн҃а своего Иванка” (Iwanko Juriewicz, książę kurski); 
kol. 338: „Иванко Берладникъ” (Iwan Rościsławowicz „Berładnik”).

32 Ипатьевская летопись, kol. 257: „Иванка . Захарьича” (Iwan Zacharycz, wojewoda księcia 
kijowskiego Świętopełka Izjasławowicza, ta sama postać [w:] Лаврентьевская летопись, s. 281); 
kol. 293: „Иванко Вѧчьславъ” (Iwanko, tysięcznik turowski, urzędnik Wiaczesława Włodzimie-
rzowicza, ta sama postać [w:] Лаврентьевская летопись, s. 298); kol. 338: „Иванкa” (Iwanko Ru-
czecznik, bojar smoleński); kol. 544: „Иванка Творимирича” (Iwanko Tworymyrycz, wojewoda 
Mścisława Izjasławowicza); kol. 531: „Иванкови Фроловичю” (Iwanko Fłorowicz, urzędnik Ro-
ścisława Mścisławowicza); kol. 728: „Станиславичь Иванко” (Iwanko Stanisławowicz, urzędnik 
Daniela Romanowicza); Лаврентьевская летопись, s. 522: „Иванко посадникъ Новоторжскы” 
(Iwanko, posadnik w Nowym Torżku, ta sama postać [w:] Новгородская первая летопись,  
s. 76, 288); Новгородская первая летопись, s. 23, 208, 445, 472: „Иванку Павловицю” (Iwanko 
Pawłowicz, posadnik nowogrodzki); s. 34–35, 222–223, 472: „Иванку Захарииницю” (Iwanko 
Zacharowicz, posadnik nowogrodzki); s. 57, 257: „Иванъка Прибышиниця” (Iwanko Pribyszyni-
ca, rzemieślnik nowogrodzki); s. 60, 64–66, 68, 262, 268–269, 271, 472: „Иванъко Дмитровиц” 
(Iwanko Dmitrowicz, posadnik nowogrodzki); s. 64, 69, 276: „Иванка Тимошкиниця” (Iwanko 
Timoszkynica, mieszczanin nowogrodzki); s. 68, 275: „Иванка Тудорковиця” (Iwanko Tudorko-
wic, mieszczanina nowogrodzki); s. 493: „Иванка Чюдиновичя” (Iwanko Czudynowicz, bojar 
czernichowski).   

33 Zob. np. Ипатьевская летопись, kol. 539 i nn.: „Михалко”; Лаврентьевская летопись,  
s. 359–361 i nn.: „Михалко” (Michałko Juriewicz).

34 Ипатьевская летопись, kol. 642: „Михалко Гюрговичь” (Michałko Juriewicz, bojar nowo-
grodzko-siewierski); kol. 691: „Михалко” (Michałko, tysięcznik smoleński); kol. 733: „Михалка 
Глѣбовича” (Michałko Glebowicz, zwany Skuła, wojewoda Mścisława Mścisławowicza). 
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(=Fedor)35, Hawryłko (=Hawryło)36, Kosnatko/Kstiażko (=Konstantyn)37, Rad-
ko/Rad’ko (=Irodion?, Radozlaus?)38, Ratysławko (=Ratysław)39, Wołodymyrko 
(=Wołodymyr)40, Wsiewołodko (=Wsiewołod)41. Do ewentualnych zdrobnień 
zaliczyć można i imię Wariażko42. Powyższe przykłady mogą być dodatkowym 
świadectwem tego, że Laszko to zdrobniona forma imienia Lach.  

Wrócę jeszcze raz do możliwego etnicznego podłoża imion Lach i Lasz-
ko. Badacze specjalizujący się w antroponomastyce wyróżniają osobną grupę 
imion i przezwisk, wskazujących na pochodzenie lub miejsce zamieszkania ich 
nosicieli43. Na Rusi również to zjawisko miało miejsce. W latopisach często 
wymieniane są imiona, oparte na antroponimizacji etnonimów i wskazujące 
na przynależność etniczną ich nosicieli. Czasami latopisarze, poza podaniem 
imienia, celowo podkreślali obce pochodzenie osoby, jak to miało miejsce 
przy wspomnieniu sługi Borysa Włodzimierzowicza („ѡтрокъ . сь родомъ 
Оугринъ . именемь Геѡргии”44), koniuszego księcia kijowskiego Świętopeł-
ka Izjasławowicza pod 6605 (1097) rokiem („Торчин”, „Търчинъ  именемь 
Береньди . ѡвчюхъ Ст҃ополчь”45), Władysława Lacha, wojewodę książąt ki-
jowskich Rościsława Mścisławowicza, Mścisława Izjasławowicza i księcia wy-
szogrodskiego Dawida Rościsławowicza pod rokiem [6675 (1167)] („и посла 
Ростиславъ . Володисла(ва̑) Лѧха с вои”46) i rokiem [6680 (1172)] („и посла 

35 Ibidem, kol. 903, 904: „Федорцю”, „Давыдовича . Фодорка” (Fedor Dawidowicz, urzędnik 
Włodzimierza Wasylkowicza).

36 Ibidem, kol. 539: „ѿ Гаврилкова . ѿ Иславича” (Hawryłko Isławicz, mieszczanin kijowski).
37 Ibidem, kol. 328: „Кснѧткови”, „Къстѧжка” (Kosniatko, bojar czernichowski).
38 Ibidem, kol. 198: „Радко”; Лаврентьевская летопись, s. 206: „Радъко” (Radko, otrok Jaro-

połka Izjasławowicza). Warto zastanowić się, czy wspomniany Radko nie przybył na Ruś z Polski 
razem z Jaropołkiem w 1087 r. Informacja Powieści minionych lat przynajmniej nie przeczy takie-
mu przypuszczeniu. Być może Radko to zdrobniona wersja imienia Radozlaus (Radosław).     

39 Ипатьевская летопись, kol. 877: „Ратиславко” (Ratysławko, bojar łucki).
40 Ibidem, kol. 304, 308, 313–317 i in.  
41 Ibidem, kol. 292: „Всеволодкo” (Wsiewołod z Gródka).
42 Ibidem, kol. 66; Лаврентьевская летопись, s. 78.
43 T. Skulina, Starosukie imiennictwo osobowe, cz. 1, s. 110; T. Skulina, Funkcje przezwiska 

w systemie antroponimicznym, [w:] T. Skulina, Z przeszłości imion i nazwisk oraz dawnych form 
polskich, wstęp i dobór tekstów K. Zierhoffer, Poznań 2008, s. 86.  

44 Ипатьевская летопись, kol. 120; Лаврентьевская летопись, s. 134: „Był ten pachołek 
rodem Węgrzyn, imieniem Jerzy”. Tłumaczenie za: Powieść minionych lat, s. 120. 

45 Ипатьевская летопись, kol. 234, 235. „Torczyn”, „Torczyn, imieniem Berendy, owczarz 
Światopełkowy”. Tłumaczenie za: Powieść minionych lat, s. 233. Przy pierwszym wzmiankowaniu 
latopisiec użył ogólnego określenia „Торчин”, przy kolejnym natomiast wyraźnie sprecyzował, „że 
Торчин” to imię. Chodziło tutaj o koniuszego księcia Świętopełka, który oślepił księcia trembo-
welskiego Wasylka. Warto zwrócić uwagę na bardzo ciekawe zjawisko, występujące w latopisach 
ruskich, mianowicie na fakt, że często głównymi sprawcami zbrodni występują osoby obcego po-
chodzenia – Waregowie, Lachowie, Torcy etc. Problem ten zdecydowanie zasługuje na osobnę 
badania.  

46 Ibidem, kol. 526. „I posłał Rościsław Władysława Lacha z wojami”. Tłumaczenie za: Latopis 
kijowski. 1159–1198, przeł. i oprac. E. Goranin, Wrocław 1988, s. 170. 
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Володислава Лѧха с Половци”47) czy służącego u księcia włodzimierskie-
go Daniela Romanowicza Aktaja (pod 6751(1243) rokiem: „Половчинъ его 
именемь Актаи”48). Często jednak, przy wzmiankowaniu takich osób, latopi-
sarze podawali tylko samo imię. Tak, pod 6488 (980) rokiem spotykamy w Po-
wieści lat minionych Wariażko  („Варѧжько”) na służbie u księcia Jaropełka49; 
pod 6523 (1015) rokiem – informacje o Torczynie, zabójcy Gleba Włodzi-
mierzowicza („поваръ ... именемь Торчинъ”50); pod rokiem 6580 (1072) – 
o Czudynie, namiestniku w Wyszogrodzie („бѣ бо тогда держа Вышегородъ 
Чюдинъ”51); pod 6608 (1100) rokiem widzimy znanego Torczyna („Торчин”) 
na służbie w książąt czernichowskich Olega i Dawida Światosławowiczów52, 
pod 6614 (1106) rokiem – wojewodę (?) Chazaryna („Козарин”) na służbie 
u Świętopełka Izjasławowicza53, a pod rokiem 6797 (1289) – wojewodę Czu-
dyna („Чюдина воеводоу”) u księcia wołyńskiego Mścisława Daniłowicza54. 
Wymienić tu można także Judka („юдка”), odnotowanego w zapisie kancela-
ryjnym na ścianach cerkwi św. Pantelejmona w Haliczu na przełomie XII i XIII 
wieku55. Wymienione wyżej przykłady dodatkowo świadczyć mogą na rzecz 
tego, że imię „Лѧшько”, zarówno jak i „Лѧх”, wskazuje na etniczne, a kon-
kretnie polskie, pochodzenie jego nosiciela. 

Kiedy i jak w takim razie Laszko mógł trafić na Ruś? Odpowiedź na to pytanie 
kryć się może w polsko-ruskich relacjach w ostatnich latach panowania Włodzi-
mierza Światosławowicza. Wiadomo, że ok. 1013 roku doszło do małżeństwa 
jego starszego syna (według innej wersji, syna Jaropełka Światosławowicza), 

47 Ипатьевская летопись, kol. 549. „I posłał Władysława Lacha z Połowcami”. Tłumaczenie 
za: Latopis kijowski. 1159–1198, s. 170. Jeszcze raz Władysław wymieniony tylko po imieniu, zob.: 
Ипатьевская летопись, kol. 532–533 (6677 (1169) rok). 

48 Ипатьевская летопись, kol. 794; Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów),  
s. 257. „Połowczyn jego imieniem Aktaj”. 

49 Ипатьевская летопись, kol. 66; Лаврентьевская летопись, s. 78. Zdaniem T. Skuliny, 
mogło to być zarówno imię wywodzące się od etnonima „Варѧг” lub też przezwisko, zob.: T. Sku-
lina, Starosukie imiennictwo osobowe, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, s. 63. 

50 Ипатьевская летопись, kol. 123. „Kucharz... imieniem Torczyn”. Tłumaczenie za: Powieść 
minionych lat, s. 121. Wydawca Powieśli lat minionych, Dmitrij Lichaczow uważał, że „Torczynem 
kucharz Gleba nazwany, prawdopodobnie, ze względu na jego pochodzenie etniczne”, zob.: По-
весть временных лет, подг. текста, перевод и комментарии Д. С. Лихачева, Санкт-Петербург 
1996, s. 472. Por.: T. Skulina, Starosukie imiennictwo osobowe, cz. 1, s. 110. 

51 Ипатьевская летопись, kol. 172; Лаврентьевская летопись, s. 182: „A dzierżył był wte-
dy Wyszogród Czudin”. Tłumaczenie za: Powieść minionych lat, s. 161.

52 Ипатьевская летопись, kol. 249. Ci, którzy ułożyli indeks uważali, że pełnił funkcję posła. 
53 Ibidem, kol. 257; Лаврентьевская летопись, s. 281. Zdaniem T. Skuliny, imię „Kozaryn” 

wyraźnie wskazuję na jego etniczne pochodzenie, zob.: T. Skulina, Starosukie imiennictwo osobo-
we, cz. 2, s. 44.

54 Ипатьевская летопись, kol. 933; Kronika halicko-wołyńska, s. 622, 646.
55 В. Слободян, А. Гусак, Образок з життя на зламі ХІІ–ХІІІ ст. зі стін храму святого 

Пантелеймона поблизу Галича, [w:] Галич: збірник наукових праць, вип. 2, за ред. М. Воло-
щука, Івано-Франківськ 2017, s. 109. „Юдка” pochodzi od staroruskiego „юдей”, którym okre-
ślano osób żydowskiej narodowości. 
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Świętopełka z nieznaną z imienia córką Bolesława Chrobrego56. Poza wszelki-
mi wątpliwościami, razem z polską księżniczką na Ruś przybył znaczny orszak. 
Część osób z otoczenia Piastówny prawdopodobnie została na Rusi, przy dworze 
pary książęcej. Niewykluczone, że omawiany Laszko był jedną z takich postaci57. 
Z innej strony, nie można ostatecznie odrzucić i innych dróg jego pojawienia się 
na Rusi. Laszko mógł, na przykład, przybyć na dwór Świętopełka w składzie 
misji biskupa kołobrzeskiego Reinberna58 bądź jako zwykły najemnik59.     

 Podsumowując odznaczyć należy, że z dużym prawdopodobieństwem 
przypuścić można, że imię „Лѧшько” wskazuje na etniczne pochodzenie jego 
nosiciela i świadczy o jego polskich korzeniach. Owa osoba mogła przybyć na 
Ruś wraz z córką Bolesława Chrobrego, przejść na służbę do księcia ruskiego 
Świętopełka, związać się ze środowiskiem wyszogrodskim lub nawet zamiesz-
kać w Wyszogrodzie. Pozostaje to jednak tylko hipotezą, gdyż ostatecznie po-
twierdzić ją, jak i sprostować, nie pozwala stan źródeł.  
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Abstract

The image of convivencia in The Poem of the Cid

The article discusses the image of convivencia, which means the relatively peaceful coexi-
stence and cooperation of Christians and Muslims, in The Poem of the Cid, the most important 
medieval Iberian heroic poem. Firstly, the author defines the meaning of the discussed term. 
Then, she addresses the following topics: the pragmatic character of the fight of the poem’s 
protagonist and his retinue with Moors, the treatment of his Muslim subjects, the importance of 
Abengalvón, a Muslim ally of the Cid, the image of Moors as enemies at war and, finally, the 
author’s attitude towards convivencia. In the conclusion, the author tries to answer the question: 
what does the image of convivencia in the poem tell us about the mentality of its audience?

Keywords: convivencia, medieval mentality, medieval poetry, medieval epic, the Cid, The 
Poem of the Cid
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dniowieczna, Cyd, Pieśń o Cydzie

Pieśń o Cydzie, spisana prawdopodobnie na przełomie XII i XIII w.1, sta-
nowi doskonałe źródło do badań nad mentalnością rycerstwa na Półwyspie 
Iberyjskim w dobie pełnego średniowiecza, zwłaszcza jego niższej warstwy, 
zwanej infanzones. Przemawiają za tym przede wszystkim recytacyjny cha-
rakter utworu – dowodzący jego przeznaczenia dla szerokiego kręgu odbior-
ców, jak również popularność poematu w kolejnych wiekach, której owocem 
były liczne dzieła inspirowane wątkiem Cyda. Poza rozbudowanym obrazem 
cnót głównego bohatera utwór zawiera wiele wątków wskazujących cechy, 
które były cenione przez iberyjskich caballeros. Poemat przedstawia także 
obraz stosunków społecznych, w tym zawiera liczne informacje na temat re-

1 Istnieje wiele hipotez dotyczących czasu powstania Cantar de Mio Cid. Za najbardziej 
przekonującą uznaję argumentację Alberta Montanera zawartą w jego monumentalnej edycji po-
ematu. Zob. idem, Prólogo, [w:] Cantar de Mio Cid, ed. idem, estud. prel. F. Rico, Barcelona 
2007, s. LXXIX (zob. zwł. odniesienia do konkretnych wersów, na których bazował Montaner), 
CCCXXVIII–CCCXXIX.
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lacji pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami – którymi zajmę się w niniej-
szym tekście.

Pieśń o Cydzie jest w Polsce bardzo słabo znana, zwłaszcza w kontekście 
pozycji często porównywanej z nią Pieśni o Rolandzie. Utwór doczekał się jedy-
nie dwóch przekładów poetyckich na język polski. Jeszcze w XIX w. Seweryna 
Duchińska przetłumaczyła nieco ponad 20% utworu (niecałą pieśń pierwszą), 
poprzedzając go średniej długości wstępem2. Pierwsze, i do tej pory jedyne, kom-
pletne tłumaczenie poematu powstało w 1970 r. – przekładu dokonała Anna Lu-
dwika Czerny, zaś posłowiem opatrzył go Zygmunt Czerny3. Krótkie informacje 
na temat utworu można znaleźć niemal jedynie w przekrojowych opracowaniach 
historii literatury hiszpańskiej4.

Celem artykułu jest omówienie zjawiska convivencii w Pieśni o Cydzie. Roz-
pocznę od wyjaśnienia, czym była convivencia, następnie zaś przejdę do anali-
zy obrazu tego fenomenu w utworze. Omówię kolejno następujące zagadnienia: 
pragmatyczny charakter walk drużyny Cyda z Maurami, traktowanie muzuł-
mańskiej ludności podbitej, rolę muzułmańskiego sojusznika i przyjaciela Cyda 
– Abengalvóna, obraz Maurów jako przeciwników wojskowych oraz stosunek 
autora poematu do samej convivencii. W podsumowaniu postaram się udzielić 
odpowiedzi na pytanie: co obraz relacji chrześcijan i muzułmanów w Pieśni 
o Cydzie mówi nam o mentalności iberyjskiego społeczeństwa okresu pełnego 
średniowiecza?

Convivencia to hiszpański termin oznaczający dosłownie „wspólne życie”5, 
używany do określenia względnie pokojowej koegzystencji chrześcijan, muzuł-

2 Cyd. Poemat rycerski, tłum. S.D. [Seweryna Duchińska], „Biblioteka Warszawska”, t. 3, 
1866, s. 1–43 (przekład na s. 24–43).

3 Pieśń o Cydzie, tłum. A. Czerny, posł. Z. Czerny, Kraków 1970 (nowe wydanie: Kraków 
2003). Tłumaczenie to jest typowym przekładem poetyckim, nastawionym na oddanie rymu aso-
nansowego, a nie na wierność treści oryginału. Autorka przekładu wielokrotnie zmieniła, w niektó-
rych przepadkach znacznie, sens oryginalnego tekstu (np. intensyfikując wydźwięk krucjatowy). 
W związku z tym dla pełnej precyzji wniosków – a także z uwagi na przekonanie, że badania nad 
historią mentalności można realizować, jedynie sięgając do tekstów oryginalnych – w niniejszym 
artykule zdecydowano się w ogóle nie wykorzystywać tego przekładu, stosując w zamian samo-
dzielne tłumaczenia filologiczne fragmentów wybranych do analizy.

4 Najbardziej rozbudowane informacje można znaleźć w polskim tłumaczeniu pracy hisz-
pańskiego autora Á. del Río. Zob. idem, Historia literatury hiszpańskiej, t. 1: Od początków do 
1700 roku, tłum. K. Piekarec, Warszawa 1970, s. 48–65. Z polskich opracowań trzeba wymienić 
starsze, bardzo skrótowe, opracowanie M. Strzałkowej oraz nowy, bardziej aktualny podręcznik 
B. Baczyńskiej. Zob. M. Strzałkowa, Historia literatury hiszpańskiej. Zarys, Wrocław–Warsza-
wa–Kraków 1966, s. 27–31; B. Baczyńska, Historia literatury hiszpańskiej, Warszawa 2014,  
s. 34–37. Polską recepcję literackiej postaci Cyda od Pieśni o Cydzie aż do Cyda Pierre’a Corne-
ille’a, wraz z krótką charakterystyką przekładów Czerny i Duchińskiej, przedstawiła M. Potok. 
Zob. eadem, Kim jest Cyd? Historia – literatura – przekład, „Pamiętnik Literacki”, R. 98, 2007, 
z. 2, s. 5–26.

5 Termin pochodzi od czasownika convivir, oznaczającego dosłownie „żyć z”. Słowo to z kolei 
wywodzi się z łacińskiego convivere, o takim samym znaczeniu. 
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manów i żydów na Półwyspie Iberyjskim w średniowieczu6. Wymuszone eks-
pansją arabską z VIII w. oraz postępami rekonkwisty współistnienie chrześcijan 
i muzułmanów (żydzi stanowili wszakże społeczność występującą również w in-
nych regionach Europy) na terenie Iberii doprowadziło do rozwiniętej współpra-
cy na polach handlu, polityki, kultury i nauki. Po rozpadzie kalifatu kordobań-
skiego w 1031 r. i jego podziale na liczne niewielkie państwa muzułmańskie, 
zwane taifatami, często dochodziło do skierowanych przeciw współwyznawcom 
sojuszy władców państw chrześcijańskich z przywódcami muzułmańskimi.

Istotnym elementem convivencii był system parias – trybutu płaconego przez 
władców muzułmańskich monarchom chrześcijańskim w zamian za zaniechanie 
podboju ich ziem oraz późniejszą ochronę przed nieprzyjaciółmi. Rozwiązanie to 
było popularne na dworach chrześcijańskich – wymuszenie trybutu było łatwiej-
sze niż podbój, zaś wpływy z niego zasilały często cierpiące niedobory skarbce 
władców chrześcijańskich. W ramach sojuszu chrześcijański zwierzchnik był 
zobowiązany do wsparcia militarnego swego muzułmańskiego partnera – co 
oczywiście mogło skutkować starciami ze współwyznawcami z innych państw 
chrześcijańskich.

Kolejnym istotnym fenomenem związanym z convivencią była służba chrze-
ścijańskich najemników na dworach władców muzułmańskich. Było to rozwiąza-
nie stosowane przykładowo w przypadku banicji rycerza. Najsłynniejszym przy-
kładem takiej ścieżki kariery jest Rodrigo Díaz de Vivar – pierwowzór protago-
nisty Pieśni o Cydzie – który w 1081 r. po wygnaniu z Kastylii przez Alfonsa VI 
udał się na dwór w Saragossie, gdzie pozostał przez pięć lat, kilkukrotnie walcząc 
z chrześcijanami, sprzymierzonymi zresztą z innymi władcami muzułmańskimi.

Względnie pokojowe współżycie i rozwinięta współpraca między chrześcija-
nami i muzułmanami nie wykluczały jednak konfliktów militarnych. Od II poło-
wy XI w. impetu nabrała rekonkwista, stopniowo coraz mocniej podbudowywa-
na ideą świętej wojny. Podobnie było w Dār al-islām – również w tym przypadku 
nasilenie religijności zaowocowało intensyfikacją walk z chrześcijanami. Tym 
samym wojna, początkowo mająca na celu jedynie podbój, nabrała charakteru 
ekspansyjno-religijnego. Jednakże obydwa procesy – rekonkwista i dżihad – 
jakkolwiek osłabiły convivencię, to jej nie wyeliminowały. Konflikt pomiędzy 

6 W artykule nie uwzględniam żydów z uwagi na wątpliwości dotyczące ich obecności w po-
emacie. Jedyny wątek, w którym – być może – pojawiają się żydzi, to kwestia skrzyń z piaskiem, 
które Cyd zastawia jako skarb u lichwiarzy z Burgos, Rachela i Judy, w zamian za pożyczkę: Can-
tar de Mio Cid, ed. A. Montaner, estud. prel. F. Rico, Barcelona 1993 (dalej: CMC), wers 78–207 
(z uwagi na dostęp do materiałów tekst edycji Montanera cytuję za pierwszym wydaniem, zaś 
wstęp za wznowieniem z 2007 r.). Lichwiarze nie są jednak w Pieśni określeni jako żydzi, a jedyną 
przesłanką, na której może bazować ta hipoteza, są ich imiona (w oryginale Rachel i Vidas). Ponad-
to epizod ten doczekał się już omówienia przez badaczy. Zob. N. Salvádorez Miguel, Reflexiones 
sobre el episodio de Rachel y Vidas en el Cantar de Mio Cid, „Revista de Filología Española”,  
vol. 59/1, 1979, s. 187–193; E. Aizenberg, Raquel y Vidas. Myth, Stereotype, Humor, „Hispania”, vol. 
63/3, 1980, s. 478–486; J. Burt, Rachel and Vidas in Light of the Exodus Pattern, „Critica Hispani-
ca”, vol. 1, 1979, s. 115–120.
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państwami muzułmańskimi i chrześcijańskimi w danej części Półwyspu nie wy-
kluczał współpracy w tym samym czasie między wyznawcami obydwu religii na 
innym terenie. Ponadto rekonkwista i dżihad były procesami długotrwałymi, lecz 
nie regularnymi – okresy pokojowej koegzystencji były przerywane wojnami, 
jednak sama współpraca trwała aż do upadku Granady7.

Convivencia w Pieśni o Cydzie przejawia się w relacjach głównego bohatera 
i jego drużyny z muzułmanami jako: 1) ludnością podbitą, 2) partnerami poli-
tycznymi, 3) przeciwnikami wojskowymi. Kluczową cechą tych relacji jest ich 
polityczny pragmatyzm. Cyd zamiast podboju niejednokrotnie wybiera trybut – 
w utworze znajdziemy opis 13 zdobytych twierdz lub ziem (Castejón, Alcocer, 
Jérica, Onda, Almenara, ziemie Burriany, Murviedro8, Cebolla9, Játiva, Gujera10, 
Denia, Peña Cadiella11, Walencja) przy 7 obłożonych trybutem (Ateca, Terrer, 
Daroca, Molina, Teruel, Celfa, Saragossa)12.

W poemacie pojawiają się także transakcje handlowe pomiędzy Cydem a mu-
zułmanami. Przykładowo po zdobyciu Castejónu Cyd decyduje opuścić miasto 
i wyruszyć w dalszą drogę. Jako że zdobytych łupów było tak wiele, że wydłu-
żyłyby one drogę, bohater postanawia sprzedać swoją część. Ostatecznie muzuł-
manie kupują zdobycz za 3 tysiące grzywien srebra13. Podobnie Cyd postępuje 
w przypadku twierdzy Alcocer. Z uwagi na nieurodzajność ziem oraz ich otocze-
nie siłami wroga bohater postanawia opuścić fortecę. Przed odjazdem sprzedaje 
miasto muzułmanom z Calatayud za kwotę 3 tysięcy grzywien srebra14.

Kluczowym zagadnieniem związanym z obrazem convivencii w utworze jest 
stosunek Cyda do muzułmańskiej ludności podbitej. W utworze widoczny jest 
pragmatyczny charakter walki z miejscową ludnością muzułmańską – celem dzia-

7 Szerzej na temat realiów convivencii zob. E.M. Fernández, Cristianos, musulmanes y he-
breos. La difícil convivencia de la España medieval, Madrid 1988; V.B. Mann, J.D. Dodds,  
T.F. Glick, Convivencia. Jews, Muslims, and Christians in Medieval Spain, New York 1992; Con-
vivencia and Medieval Spain. Essays in Honor of Thomas F. Glick, ed. M.T. Abate, Cham 2019; 
M.R. Menocal, Ozdoba świata. Jak muzułmanie, żydzi i chrześcijanie tworzyli kulturę tolerancji 
w średniowiecznej Hiszpanii, tłum. T. Tesznar, Kraków 2006; É. Lévi-Provençal, Cywilizacja arab-
ska w Hiszpanii, tłum. R. Stryjewski, Warszawa 2006, s. 71–101. Z kolei na temat samego terminu 
zob. K.B. Wolf, Convivencia in Medieval Spain. A Brief History of an Idea, „Religion Compass”, 
vol. 3, 2009, no. 1, s. 72–85.

8 Obecnie Sagunto, nawiązujące do antycznej nazwy Saguntum.
9 Obecnie El Puig.
10 Obecnie Cullera.
11 Peña Cadiella była znana także jako Benicadell; obecnie La Carbonera.
12 CMC, wers 435–475, 555–610 [w przypadku Alcoceru Cyd najpierw ściągnął trybut, a na-

stępnie, po ponad trzech miesiącach, zdecydował się podbić twierdzę (uciekając się do podstępu), 
co było w sprzeczności z systemem parias; poeta tłumaczy postępowanie bohatera zdawkowo, 
stwierdzając, że twierdza mu się nie poddała (non se le dava – wers 574) – brak innych wskazó-
wek, które mogłyby pomóc zanalizować ewentualne motywacje Cyda poza chęcią podboju miasta], 
866–869, 941, 1098–1220.

13 Ibidem, wers 506–523.
14 Ibidem, wers 838–845.Warto zwrócić uwagę, że cena sprzedaży Alcoceru jest taka sama jak 

w przypadku łupów z Castejónu – prawdopodobnie więc poeta użył ich w sposób konwencjonalny.
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łań wojennych jest zdobycie ziemi i łupów, a nie unicestwienie wroga. Bohater 
traktuje podbitych muzułmanów łagodnie i pokojowo. Kiedy opuszcza Castejón, 
uwalnia pojmanych wcześniej mieszkańców, aby zachować dobre imię: ciento mo-
ros e ciento moras quiérolas quitar, / porque lo pris d’ellos, que de mí non digan 
mal15. Z kolei po zdobyciu Alcoceru Cyd nie zamierza mordować ani sprzedawać 
w niewolę ludności muzułmańskiej, woli zaś wykorzystać ją jako służbę:

los moros e las moras    vender non los podremos,
que los descabecemos    nada non ganaremos,
cojámoslos de dentro,    ca el señorío tenemos,
posaremos en sus casas    e d’ellos nos serviremos16.

Warto tu zwrócić uwagę na drugi z cytowanych wersów, a zwłaszcza jego 
drugi hemistych. Poeta jasno wyraża opinię, że zabijanie miejscowych Maurów 
jest bezcelowe, gdyż nie przyniosłoby Cydowi i jego drużynie żadnej korzyści. 
Bohater zamierza wykorzystać władzę nad ludnością, którą uzyskał w wyniku 
zajęcia twierdzy (ca el señorío tenemos), jednak woli skorzystać z możliwości 
wykorzystania poddanych jako służby (co jest niejako warunkiem pokojowego 
ich traktowania), niż zabijać ich z czystej brutalności czy też względów reli-
gijnych. Po raz kolejny widzimy tu pragmatyczny charakter relacji chrześcijan 
i muzułmanów.

Postępowanie Cyda wobec muzułmańskiej ludności podbitej jest nie tylko 
łagodne, ale też łaskawe. Po odbiciu oblężenia zdobytego przez Cyda Alcoceru 
przez Almorawidów bohater wydziela dla muzułmańskiej ludności miasta dary 
z łupów – była to kompensata za wcześniejsze wydalenie ich z twierdzy pod-
czas oblężenia17. Dobre traktowanie muzułmańskich poddanych zaowocowało 

15 Ibidem, wers 534–535 („stu Maurów i sto mauryjskich kobiet chcę uwolnić, / ponieważ 
wziąłem je [miasto] od nich, aby więc nie mówili źle o mnie”). Na optatywną funkcję czasownika 
użytego w trybie Subjuntivo (digan) wskazują kolejne wersy. W wersie 536 Cyd zwraca się do 
drużyny: Todos sodes pagados e ninguno por pagar („Wszyscy jesteście spłaceni, żaden nie pozo-
stał do spłaty”), następnie w wersie 539 poeta stwierdza: Lo que dixo el Cid a todos los otros plaz 
(„To, co powiedział Cyd, wszystkim innym się spodobało”). Bohaterowi zależy zatem na dobrej 
opinii – nie tylko u własnej drużyny, ale też u muzułmanów; jego decyzja zaś uzyskuje aprobatę. 
Widzimy zatem, że drugi hemistych wyjaśnia cel działania Cyda (zapobiegnięcie złej opinii na 
swój temat) w kontekście akcji wyrażonej w pierwszym hemistychu (zajęcia twierdzy Maurów). 
Podobną interpretację funkcji Subjuntivo w tym wersie przedstawił M. Mosteiro Louzao. Zob. 
idem, Los esquemas causales en castellano medieval, Santiago de Compostela 2001, s. 121–122.

16 CMC, wers 619–623 („tych Maurów i tych mauryjskich kobiet sprzedać nie możemy, / jeśli 
zetniemy im łby, nic nie zyskamy, / weźmy ich do środka, jako że mamy władzę, / zamieszkamy 
w ich domach, / i wykorzystamy ich jako służbę”).

17 Ibidem, wers 801–802. Wypędzenie Maurów z twierdzy było środkiem zapobiegawczym. 
Z uwagi na przewagę liczebną wroga Cyd planował atak z zaskoczenia. Aby uniknąć ewentualnej 
zdrady ze strony muzułmańskiej ludności miasta i wyjawienia jego planów Almorawidom, Cyd 
wypędził miejscowych Maurów poza mury. Zob. ibidem, wers 679–680.



22 JOANNA MENDYK

nie tylko posłuszeństwem, ale też szczerą sympatią mieszkańców miasta wobec 
Cyda. Kiedy bohater decyduje się opuścić twierdzę, muzułmanie rozpoczynają 
lamentować (tomáronse a quexar) i płakać (compeçaron de llorar), obiecując 
modlitwy za Cyda (nuestras oraciones váyante delante)18. Ważniejsze jednak od 
obrazu samej rozpaczy Maurów są ich słowa: Nós pagados fincamos, señor, de la 
tu part19. Wskazują one jasno, iż muzułmańscy poddani uznają Cyda za dobrego 
władcę, mimo że jest on najeźdźcą.

Istotną postacią drugoplanową w Pieśni o Cydzie jest Maur Abengalvón, któ-
rego relacja z Cydem jest kluczowa dla zrozumienia obrazu convivencii w utwo-
rze. Abengalvón jest zarządcą zamku w Molinie, obłożonego przez Cyda trybu-
tem. Stanowi on wzór wiernego wasala, przyjaciela i współpracownika Cyda, 
który darzy Maura szacunkiem i zaufaniem. Abengalvón pojawia się w poemacie 
trzykrotnie. Pierwszy raz występuje w pieśni 82, kiedy Cyd zaleca rycerzom ma-
jącym zaopiekować się jego rodziną podczas podróży z Cardeñi do Walencji, by 
na postój zatrzymali się w Molinie. Bohater opisuje wtedy Maura w słowach: 
mio amigo es de paz20. Określenie amigo de paz, jak wskazuje Alberto Montaner, 
należy czytać jako „przyjaciel poprzez układ”, czyli „sojusznik”21. Maur miał 
dołączyć do świty Cyda wraz z setką wojów, co też uczynił22. Podczas spotkania 
z drużyną Cyda muzułmanin mówi o bohaterze:

ondrarvos hemos todos,    ca tal es la su auze, 
maguer que mal le queramos    non ge lo podremos far, 
en paz o en guerra    de lo nuestro abrá, 
¡mucho l’ tengo por torpe    qui non conosce la verdad!23

Cytowane wyżej wersy, a zwłaszcza drugi z nich, jasno dowodzą pragmatycz-
nej podstawy szacunku, jakim Abengalvón darzy Cyda – a dzięki niemu także 
jego drużynę. Nienawiść czy jakiekolwiek działania przeciwko bohaterowi są 

18 Ibidem, wers 851–856.
19 Ibidem, wers 854 („Jesteśmy zadowoleni, panie, z tego, co ciebie dotyczy”).
20 Ibidem, wers 1464.
21 Ibidem, s. 95, przyp. 1464.
22 Ibidem, wers 1465, 1477–1487.
23 Ibidem, wers 1523–1526 („wszystkich was musimy szanować, ponieważ taki jest jego los [auze], 

/ jakkolwiek źle byśmy mu życzyli, nie moglibyśmy wyrządzić mu krzywdy, / w pokoju i na wojnie 
będzie mieć naszą pomoc [lo nuestro], / doprawdy uznam za głupca [tego], kto nie pozna się na tej praw-
dzie”). Fragment ten jest trudny do dosłownego przełożenia, zwłaszcza z uwagi na nietypowe w tym 
kontekście użycie słowa auze, które Alberto Montaner uwspółcześnia do buena suerte („dobry los”, 
„szczęście”), zaś Thomas Montgomery uznaje za synonim ventura („szczęście”, „los”). Zob. ibidem, 
s. 99, przyp. 1523–1524; T. Montgomery, Medieval Spanish Epic. Mythic Roots and Ritual Language, 
University Park, PA 1998, s. 112, przyp. 5. Warto zwrócić uwagę na występujące w drugim z cytowa-
nych wersów mal – w pierwszym hemistychu zostało ono użyte jako przysłówek (querer mal – „życzyć 
źle”), natomiast w drugim, zastąpione przez zaimek dopełnienia bliższego (lo), stanowi rzeczownik 
oznaczający „krzywdę” (far mal – „wyrządzić krzywdę”). Zob. CMC, s. 99, przyp. 1523–1524.
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bezcelowe, gdyż jego los (auze) sprawia, że nie można go pokonać. W związku 
z tym Maur jest i będzie24 sojusznikiem Cyda i zapewni chrześcijaninowi każdą 
możliwą formę pomocy (lo nuestro).

Relacja Cyda i Abengalvóna, mimo swoich pragmatycznych podstaw, ma rów-
nież charakter przyjacielski. Kiedy Cyd wyprawia córki i zięciów w drogę do ich 
ziemi w Carriónie, nakazuje eskortującemu ich Félezowi Muñozowi, by pozdro-
wił jego przyjaciela Abengalvóna (saludad a mi amigo el moro Abengalvón). Cyd 
poleca, by Abengalvón przyjął jego córki i zięciów jak najlepiej oraz by towa-
rzyszył im w drodze do Medinaceli z uwagi na jego sympatię (por la mi amor)25. 
Również Álvar Fañez, prawa ręka Cyda, określa Maura mianem przyjaciela, pod-
kreślając jego niezawodność: ¡Ya Abengalvón, amigo l’ sodes sin falla!26. Jeszcze 
większe oddanie wyraża sam Abengalvón. Maur przyjmuje rodzinę Cyda z ho-
norami z uwagi na sympatię do Cyda (por el amor del Cid Campeador)27. Do 
następnego spotkania Abengalvóna i drużyny Cyda dochodzi, kiedy po zniewa-
dze córek w Corpes bohater wysyła swoją świtę, by eskortowała młode damy 
w drodze powrotnej do Walencji. Również w tym przypadku drużyna zatrzymuje 
się w Molinie. Maur wita córki i drużynników Cyda z honorami:

Al moro Abengalvón    de coraçon le plaz,
saliólos a recibir    de buena voluntad,
por amor de mio Cid    rica cena les da28.

Pierwszy z cytowanych wersów wyraża autentyczną radość Maura z wizyty 
rodziny i drużyny Cyda (de coraçon le plaz). Poeta wzmacnia wydźwięk frag-
mentu stwierdzeniem, że Maur podejmuje gości sutą kolacją z uwagi na sympatię 
do bohatera (por amor de mio Cid). Widzimy tu zatem nie tylko szacunek wyni-
kający z admiracji czy zależności hierarchicznej, ale także szczerze przyjacielski 
charakter relacji.

24 Wskazuje na to czas przyszły w czasowniku abrá („będzie mieć”). Haber w języku sta-
rokastylijskim oznaczało to samo, co dziś tener („mieć”). Zob. Haber, w: F. del Rosal, Origen  
y etymología de todos los vocablos originales de la Lengua Castellana […], Madrid 1611, s. 344, 
dostępny online: http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle [dostęp 14 lipca 2019].

25 CMC, wers 2636–2640. Wątek przyjacielski łączy się tu jednak, co warto podkreślić, z cha-
rakterem układu, z którego korzystają obydwie strony. Cyd bowiem dalej mówi: de cuanto él fiziere 
yo l’ daré por ello buen galardón („za wszystko, co uczyni, dam mu za to dobrą rekompensatę”). 
Zob. ibidem, wers 2641.

26 Ibidem, wers 1528 („Abengalvónie, przyjacielem jesteś niezawodnym!). Również w tym 
przypadku widzimy charakterystyczną dla relacji Cyda i jego świty z Maurem relację przyjaciel-
skiego sojuszu, z której korzystają obydwie strony – dalej Álvar Fañez zapowiada, że Maur zosta-
nie wynagrodzony za udzieloną pomoc. Zob. ibidem, wers 1529–1530.

27 Ibidem, wers 2658.
28 Ibidem, wers 2881–2883 („Maur Abengalvón z serca się radował, / wyszedł ich przywitać 

z dobrej woli, / z uwagi na sympatię do Cyda wystawia dla nich sutą ucztę”).
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Złożoność relacji Cyda z Abengalvónem, które były więzami zarówno przy-
jaźni, jak też zwierzchności i podległości, dobrze wyrażają słowa Maura do świ-
ty Cyda, które wypowiedział, witając ich w Molinie: ¡Vendes los vasallos de 
mi amigo natural!29. W kontekście poczynionych wyżej obserwacji najbardziej 
uzasadnionym odczytaniem słów amigo natural wydaje się połączenie relacji 
przyjacielskiej (amigo) ze stosunkiem hierarchicznym wynikającym z bycia try-
butariuszem Cyda (natural)30.

Całkowicie inaczej przedstawieni są w utworze muzułmanie niepochodzący 
z Andaluzji – Almorawidzi. O ile Maurowie z Al-Andalus, choć odmiennego wy-
znania, stanowią społeczność, z którą w razie potrzeby można współpracować, 
Almorawidzi są elementem całkowicie obcym. Pierwsi są wrogiem jedynie w ka-
tegoriach wojskowych – jako przeciwnik, którego należy pokonać, bezcelowe 
jest jednak jego unicestwienie czy zbędna brutalność. Najlepiej dowodzi tego 
sojusz i pełna szacunku relacja Cyda i Abengalvóna – które nie mają swojego 
odpowiednika w przypadku kontaktów bohatera z Almorawidami. Muzułmanie 

29 Ibidem, wers 1479 („Przybywacie, wasale mojego naturalnego przyjaciela!”).
30 Słowo natural możemy tu tłumaczyć jako „lojalny”, „zaufany”. W ten sposób czyta je Al-

berto Montaner, również uznając za wyraz złożonej emocjonalno-prawnej relacji muzułmanina 
z chrześcijańskim zwierzchnikiem. Zob. ibidem, s. 96, przyp. 1479. Z kolei Michael Harney – ana-
lizując inne występujące w Pieśni przypadki użycia słowa natural (w przypadku Alfonsa VI są to 
określenia rey lub señor natural – wersy 895, 1272, 1885, 2031, 2131; inne wystąpienia to określe-
nie Marcina Antolíneza jako el burgalés [mieszkaniec Burgos] natural – wers 1500, jak też córek 
Cyda jako fijas [córki] naturales – wers 1522) – dochodzi do wniosku, że w kontekście przyjaźni 
słowo natural może być równoznaczne określeniom „przez krew”, „powiązany więzami krwi”. 
Zob. idem, Kinship and Polity in the Poema de Mío Cid, West Lafayette, IN 1993, s. 69. Słów tych 
nie można czytać literalnie, gdyż w Pieśni brak wzmianki o pokrewieństwie pomiędzy Cydem 
a Maurem. W przypadku ich relacji bardziej uzasadnione wydaje się też odczytanie słów amigo na-
tural przez zestawienie ich jedynie z analizowanymi przez Harneya przypadkami nazwania Alfonsa 
VI mianami rey lub señor natural, z pominięciem innych znaczeniowo przypadków córek Cyda 
czy Marcina Antolíneza. W wersie 895 Álvar Fañez mówi do króla: Grado e gracias, rey, commo 
a señor natural („Wielkie dzięki [grado e gracias to tautologia], królu, jako panu naturalnemu”). 
Mowa tu więc o relacji zwierzchności wynikającej z godności królewskiej Alfonsa. W wersie 1272 
mianem swego pana naturalnego (mio señor natural) Alfonsa określa sam Cyd, wysyłając monar-
sze przez posła dar w postaci stu zdobytych w bitwie koni i prosząc o zgodę na przyjazd rodziny do 
Walencji (CMC, wers 1273–1278). W wersie 1885 w słowach: ¡Merced vos pedimos commo a rey 
e a señor natural! („O łaskę was prosimy, jako króla i pana naturalnego”) zwracają się do Alfonsa 
infanci z Carriónu, prosząc o wydanie córek Cyda za żony (ibidem, wers 1879–1885). W wersie 
2031, w słynnej scenie uzyskania przez Cyda przebaczenia królewskiego, bohater zwraca się do 
monarchy: ¡Merced vos pido a vós, mio natural señor! („O łaskę proszę was, mego naturalnego 
pana!). Z kolei w wersie 2131 Cyd mówi do króla: Yo vos pido merced a vós, rey natural („Pro-
szę o łaskę was, naturalnego króla”). W ostatnim przypadku Montaner wskazuje, że rey natural 
oznacza „króla władającego dzięki prawom natury”, w przeciwieństwie do seniora, zwierzchnika 
lennego. Zob. ibidem, s. 126, przyp. 2131. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie przeanalizowane 
użycia określenia natural w kontekście Alfonsa VI wskazują na relację podległości mówiącego 
wobec odbiorcy wypowiedzi – mowa o poddanych lub bezpośrednio wasalach królewskich. Wy-
daje się uzasadnione, by stosunek Abengalvóna do Cyda porównywać do stosunku Cyda, Álvara 
Fañeza czy infantów z Carriónu do Alfonsa – we wszystkich tych przykładach występuje zależność 
hierarchiczna. W związku z tym wypowiedziane przez Abengalvóna słowa amigo natural możemy 
czytać jako prawdopodobnie bliskie (lub nawet równe) znaczeniowo amigo de paz, którym to Cyd 
określił wcześniej Maura.
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z Maghrebu są najeźdźcą, wrogiem w rozumieniu polityczno-religijnym – w tym 
przypadku jedynym możliwym rozwiązaniem jest krwawa walka do końca.

Rozróżnienie to jest dobrze widoczne, jeśli porównamy opisy walk drużyny 
Cyda z miejscowymi muzułmanami oraz z armiami Almorawidów. Różnią się 
one znacząco. Po pierwsze, opisy walk z muzułmanami z Andaluzji nie obfitują 
w krwawe szczegóły. Poza wyliczeniami liczby zabitych przez Cyda i jego dru-
żynników Maurów – które mają na celu raczej podkreślenie waleczności bohatera 
i jego mesnady (drużyny) – jedynym bardziej rozbudowanym fragmentem przed-
stawiającym intensywność walki z muzułmanami jest opis zdobycia Castejónu:

Mio Cid Ruy Díaz    por las puertas entrava,
en mano trae    desnuda el espada,
quinze moros matava    de los que alcançava31.

Również w powyższym fragmencie tym, co przykuwa uwagę odbiorcy po-
ematu, jest waleczność i siła protagonisty utworu, a nie brutalność walk z mu-
zułmanami. W całym opisie podboju Castejónu najważniejszym elementem są 
łupy – co jest oczywiste, gdyż Cyd jest banitą, któremu skonfiskowano majątek, 
musi więc zdobyć środki na przetrwanie i opłacenie drużyny, Castejón zaś jest 
jego pierwszym podbojem32. Widać też inne aspekty, takie jak przebiegłość Cyda, 
który zdobywa twierdzę przez podstęp. Brak jednak elementów wskazujących na 
ideologiczny czy religijny charakter walki z muzułmanami.

Podobnie jest w wersach opisujących zdobycie przez Cyda Alcoceru33. Rów-
nież w tym przypadku główną motywację do walki stanowi zdobycie łupów, 
a kluczowym wątkiem jest przebiegłość, z jaką Cyd zdobył twierdzę, uciekając 
się do zmylenia wroga. Jeśli czytamy, że Cyd w krótkim czasie zabił 300 Mau-
rów34, to istotna jest tu ich liczba, wskazująca na zdolności bojowe bohatera, a nie 
fakt bycia muzułmanami.

Sytuacja wygląda nieco inaczej jedynie w rozbudowanym opisie oblęże-
nia Walencji przez wojska Cyda35. Analizę tego fragmentu należy rozpocząć 
od uwagi, że Walencja była kluczową twierdzą zdobytą przez Cyda, w której 
następnie urządził on stolicę swojego de facto niezależnego władztwa. Jako 
miasto bogate, otoczone urodzajnymi ziemiami, była głównym celem działań 
wojskowych bohatera, swego rodzaju apogeum jego podbojów przedstawio-

31 Ibidem, wers 470–472 („Mój Cyd Rodrigo Díaz przez bramy wkroczył, / w ręku dzierży 
obnażony miecz, / piętnastu Maurów zabił, z tych, których dosięgnął”).

32 Zdobycie Castejónu opisano w następujących wersach: ibidem, wers 435–492.
33 Ibidem, wers 574–610.
34 Ibidem, wers 605.
35 Ibidem, wers 1098–1220.
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nych w poemacie36. Tym, co przykuwa uwagę na początku tego fragmentu, jest 
mowa Cyda:

En sus tierras somos    e fémosles todo mal,
bevemos su vino    e comemos el so pan,
si nos cercar vienen,    con derecho lo fazen37.  

Tym samym Cyd, oblegający miasto, przyznaje jego mieszkańcom prawo do 
obrony. Jak słusznie zwraca uwagę Alberto Montaner, wskazuje to, że nie są oni 
traktowani przez autora jako uzurpatorzy zajmujący ziemie chrześcijańskie ani 
jako wrogowie religijni – a jedynie jako przeciwnik wojskowy38. Od ich religii 
istotniejsze jest posiadane przez nich miasto, a w nim cenne bogactwa. Dalej Cyd 
wyraża pragmatyczny charakter walki z muzułmanami:

si en estas tierras    quisiéremos durar,
firmemientre    son estos a escarmentar39.

Cyd zapowiada tu jednocześnie warunek sine qua non pokojowego trakto-
wania podbitej ludności muzułmańskiej – posłuszeństwo i uznanie jego władzy. 
Bohater musi dać mieszkańcom Walencji „lekcję posłuszeństwa”, aby następnie 
uznali jego zwierzchność. Wypowiedź ta dobrze koreluje ze słowami protagoni-
sty utworu o niemordowaniu mieszkańców Alcoceru, a w zamian za to wykorzy-
staniu ich jako służby. Convivencia jest zatem możliwa i pożądana, ale jedynie 
pod warunkiem uznania przez muzułmanów władzy Cyda.

Oblężenie miasta, trwające w Pieśni trzy lata, było oczywiście udręką dla jego 
mieszkańców. Poeta wyraził to w poruszający sposób, pisząc o zniszczeniu plonów 
(tajávales las huertas40), śmierci żon i dzieci z głodu (Mala cueta es, señores, aven 
mingua de pan, / fijos e mugieres verlos murir de fanbre!41), niepokoju (Mal se aque- 
xan los de Valencia, que non sabent qué s’ far42) i braku nadziei (Nin da consejo 

36 Obfitość zdobytych łupów jest widoczna w następujących wersach: ibidem, wers 1149, 1211, 
1214, 1218, 1231–1234.

37 Ibidem, wers 1103–1105 („Na ich ziemiach jesteśmy i czynimy im wielką szkodę [todo mal 
– dosł. „każde zło”], / pijemy ich wino i jemy ich chleb, / jeśli przybywają nas zaatakować, mają do 
tego prawo [con derecho lo fazen – dosł. „czynią to zgodnie z prawem”].).

38 Ibidem, s. 70, przyp. 105.
39 Ibidem, wers 1120–1121 („jeżeli na tych ziemiach chcemy pozostać, / musimy im dać srogą 

nauczkę [escarmentar – dosł. „pouczyć”, „skarcić”].).
40 Ibidem, wers 1172 („zniszczył im ogrody”).
41 Ibidem, wers 1178–1179 („Wielkim utrapieniem jest, panowie, nie mieć chleba, / synów [lub 

dzieci] i żony widzieć, jak umierają z głodu”)
42 Ibidem, wers 1174 („Bardzo się niepokoją ci z Walencji, / gdyż nie wiedzą, co czynić”).
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padre a fijo, nin fijo a padre, / nin amigo a amigo, no s’ pueden consolar43). Żaden 
fragment tekstu nie wskazuje jednak, że Cyda cieszy nieszczęście wroga – z kolei 
podmiot liryczny wydaje się współczuć oblężonej ludności. Poeta jest świadomy, 
że blokada miasta zawsze wiąże się z głodem, cierpieniem i śmiercią części jego 
ludności, działania bohatera traktuje jako prawo wojny. Cyd nie znęca się nad lud-
nością Walencji z brutalności czy względów ideologicznych, a aby osiągnąć swój 
cel – zdobyć miasto i pokazać mieszkańcom, komu mają być posłuszni44.

Zdecydowanie inaczej wyglądają natomiast opisy starć z wojskami władców 
almorawidzkich. Fragmenty te są rozbudowane, zawierają nie tylko przedsta-
wienie siły i bohaterstwa Cyda i jego drużyny, ale też liczne krwawe szczegóły. 
W opisie walk z oblegającymi zdobyty przez Cyda Alcocer wojskami władców 
almorawidzkich czytamy przykładowo o zbryzganych krwią białych sztandarach 
(tantos pendones blancos salir vermejos en sangre)45. Dalej następuje szczegóło-
wy opis śmierci obydwu władców z rąk Cyda oraz Marcina Antolíneza:

Mio Cid Ruy Díaz (…)
al rey Fáriz    tres colpes le avié dado,
los dos le fallen    e el uno l’ ha tomado;
por la loriga ayuso    la sangre destellando,
bolvió la rienda    por írsele del campo.
Por aquél colpe    rancado es el fonsado.

Martín Antolínez    un colpe dio a Galve,
las carbonclas del yelmo    echógelas aparte,
cortól’ el yelmo    que llegó a la carne;
sabet, el otro    non ge l’osó esperar.
Arrancado es    el rey Fáriz e Galve46.

43 Ibidem, wers 1176–1177 („Nie może udzielić pomocy ojciec synowi ani syn ojcowi, / ani 
przyjaciel przyjacielowi, nie mogą się pocieszyć”).

44 A. Montaner nazywa występujące w utworze zjawisko prowadzonej ze względów praktycz-
nych walki z muzułmanami na terenach przygranicznych „duchem granicy” (hiszp. el espíritu 
de frontera). Kluczowe są tu motywacje praktyczne, a nie religijne. Zob. idem, Prólogo, op. cit.,  
s. CXXV–CXXIX; idem, Un canto de frontera (geopolítica y geopoética del Cantar de mio Cid), 
„Insula”, n° 731, 2007, s. 8–11; A. Montaner Frutos, El Cantar de mio Cid y el espíritu de frontera, 
„Desperta Ferro. Antigua y medieval”, nº 40, 2017 s. 40–45.

45 CMC, wers 729.
46 Ibidem, wers 759–769 [Mój Cyd Rodrigo Díaz (…) / królowi Farysowi trzy ciosy zadał, / 

dwa chybiły, trzeci zaś go dosięgnął; / przez pancerz poniżej krew spływa, / zawrócił konia, by 
zbiec z pola. / Tym ciosem wojsko zostało pokonane. / Marcin Antolínez zadał cios Galwonowi, / 
karbunkuły z hełmu mu zrzucił, / przeciął mu hełm, cios dosięgnął ciała [que llegó al carne – dosł. 
„co dosięgnęło ciała”]; / wiedzcie, na kolejny [cios] nie ośmielił się czekać. / Pokonani są królowie 
Farys i Galwon”.]. Krwawe i poruszające szczegóły występują także w opisie walk z Almorawida-
mi pod Walencją – poeta opisuje tu wygląd pola bitwy: głowy i ramiona odcięte od ciał, konie bez 
jeźdźców. Zob. ibidem, wers 2403–2406.
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Po opisach walk z Almorawidami występują pościgi za pokonanym wojskiem, 
które dowodzą determinacji Cyda, by nie tylko pokonać wrogą armię, ale też za-
dać śmierć almorawidzkim dowódcom. Przykładowo podczas obrony Walencji 
przed wojskami Almorawidów bohater przez siedem mil ścigał muzułmańskiego 
władcę Bukara, a w końcu zabił go, zadając mu cios, który rozciął ciało od głowy 
aż do pas47.

Kolejną istotną różnicą pomiędzy walką z muzułmanami z Al-Andalus a inno-
wiercami z Maghrebu jest religijny charakter walki. W przypadku podboju ziem 
miejscowych Maurów wojna ma charakter czysto ekonomiczny – celem jest zdo-
bycie ziemi i bogactwa (tak istotnych dla Cyda jako banity). Prawie w ogóle nie 
występują też wątki krucjatowe. Jedynym fragmentem, który możemy interpre-
tować w duchu walki z niewiernymi, jest wykrzyknienie Cyda podczas oblężenia 
Walencji: ¡En el nombre del Criador e del apóstol Santi Yagüe48. Wezwanie św. 
Jakuba mogłoby tu być istotne jako element ideologii krucjatowej – wszak apo-
stoł był kluczowym symbolem iberyjskiego ruchu krucjatowego – jednak przy-
kład ten, jako wyizolowany, nie stanowi dowodu, jakoby autor poematu trakto-
wał walkę z miejscowymi muzułmanami jako krucjatę.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku walk z Almorawidami. W tych frag-
mentach poemat obfituje w nawiązania do religii, pojawiają się także elemen-
ty ideologii krucjatowej. Broniąc zdobytego wcześniej Alcoceru, drużyna Cyda 
walczy w imię Stworzyciela (en el nombre del Criador)49 lub z uwagi na umi-
łowanie Boga (por amor del Criador)50. Poeta jasno polaryzuje obydwie armie 
jako wyznawców innych religii: Los moros llaman – ¡Mafómat! e los cristianos, 
– ¡Santi Yagüe!51. Pokonanie Almorawidów jest szczęśliwym dniem dla chrześci-
jaństwa (¡Tan buen día por la cristiandad!)52.

Apogeum stanowi tu opis walk z Almorawidami oblegającymi zdobytą przez 
Cyda Walencję. W bitwie czynny udział bierze biskup Hieronim – przybyły zza 
Pirenejów duchowny, który jako jedyna postać w poemacie reprezentuje w pełni 
ideały ruchu krucjatowego – zabijając wielu Maurów. Pojawiają się typowe dla 
zbrojnych pielgrzymek odpusty – Cyd zapowiada je rycerzom przed walką: el 
obispo don Jerónimo soltura nos dará53. Przed bitwą odprawiona zostaje msza. 
Cyd kończy przemowę do swojej mesnady, powtarzając słowa wypowiedziane, 
gdy sam oblegał miasto: ¡En el nombre del Criador e del apóstol Santi Yagüe54.

47 Ibidem, wers 1407–2424. Pościg występuje także podczas walk z Almorawidami pod Alco-
cerem. Zob. ibidem, wers 776–777.

48 Ibidem, wers 1138 („W imię Stworzyciela i apostoła świętego Jakuba”).
49 Ibidem, wers 675.
50 Ibidem, wers 720.
51 Ibidem, wers 731 („Maurowie wołają: »Mahomecie!«, a chrześcijanie: »Święty Jakubie!«”).
52 Ibidem, wers 770.
53 Ibidem, wers 1689 („biskup Hieronim da nam rozgrzeszenie”).
54 Ibidem, wers 1690b.
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Podsumowując wątek religijnego charakteru walki z muzułmanami w Pieśni 
o Cydzie, należy stwierdzić, że występującą w utworze obronę przed almora-
widzkimi najeźdźcami można uznać za walkę o charakterze typowo religijnym, 
w której pojawiają się – nieliczne wprawdzie – wątki krucjatowe. Inaczej jest 
w przypadku podbojów prowadzonych przez drużynę Cyda na ziemiach miej-
scowych muzułmanów – wówczas walka z wyznawcami odmiennej religii, od lat 
jednak zamieszkującymi Półwysep, ma charakter czysto pragmatyczny55.

W tym miejscu trzeba przywołać zgoła odmienną opinię Davida Porrinasa Gon-
záleza. Hiszpański badacz twierdzi, że w opisanych w Pieśni o Cydzie walkach 
z dowódcami muzułmańskimi „jego [Cyda] ludzie nie zajmują się łupieniem, a uni-
cestwianiem niewiernego wroga”56. Autor w tej konstatacji opierał się zapewne na 
fragmentach przedstawiających walki z muzułmańskimi wojskami oblegającymi 
najpierw Alcocer, a następnie Walencję. W tych przypadkach rzeczywiście Porri-
nas González ma słuszność co do unicestwiania muzułmańskiego wroga. Należy 
jednak dodać dwa zastrzeżenia: 1) w każdym z tych fragmentów po relacjach z bi-
tew następują szczegółowe opisy zdobytych łupów – widzimy zatem połączenie 
wątków religijnych z ekonomicznymi; łupy są ziemską nagrodą od Boga za trudy 
walki z niewiernymi; 2) krwawe opisy bitew z obecnością wątków krucjatowych 
dotyczą jedynie walki obronnej, prowadzonej przeciwko Almorawidom, niemal 
nie występują w przypadku podbojów na ziemiach andaluzyjskich Maurów.

W poemacie prawie nieobecny jest także fanatyzm religijny – za wyjątkiem 
postaci pochodzącego spoza Półwyspu biskupa Hieronima. Stosunek duchowne-
go do walki z niewiernymi jest jednak całkowicie wyizolowany na tle pozosta-
łych bohaterów utworu – jego typowo krucjatowych motywacji próżno szukać 
u Cyda czy członków jego drużyny57. Warto też zwrócić uwagę, że występujące 
w przypadku walki z Almorawidami wątki krucjatowe są w Pieśni nieliczne.

Ostatnim zagadnieniem, które należy omówić, analizując obraz koegzystencji 
chrześcijan i muzułmanów w Pieśni o Cydzie, jest stosunek autora do zjawiska 
convivencii. Możemy wskazać jego kilka cech. Po pierwsze, poeta odmiennie 
traktuje muzułmanów z Al-Andalus oraz z Maghrebu. Przyczyna tego rozróż-
nienia wydaje się oczywista. Miejscowi muzułmanie przez pokolenia byli dla 
chrześcijan sąsiadami, z którymi rozwinięto współpracę o podstawach zarówno 
pragmatycznych (polityka, handel), jak i pozapragmatycznych (kultura, nauka). 

55 Ekonomiczne, nie religijne, podstawy działań Cyda podkreśla także G. Brenan. Zob. idem, 
The Literature of the Spanish People. From Roman Times to the Present Day, Cambridge [etc.] 
1976, s. 44. Na temat obrazu rekonkwisty w utworze zob. szerzej G. Perissinotto, La Reconquista 
en el ‘Poema de Mio Cid’. Una nueva lectura, „Hispanófila”, núm. 65, 1979, s. 1–15.

56 D. Porrinas González, ¿Masacre o clemencia? La conducta del Cid hacia sus enemigos ven-
cidos, w: El cuerpo derrotado. Cómo trataban musulmanes y cristianos a los enemigos vencidos 
(Península Ibérica, ss. VIII–XIII), ed. M. Fierro, F. García Fitz, Madrid 2008, s. 187.

57 Różnice w stosunku Hieronima do walki z muzułmanami od podejścia pozostałych postaci 
w utworze podkreśla również jeden z wydawców Pieśni, J. Victorio. Zob. El Cantar de Mío Cid. 
Estudio y edición crítica, ed. idem, Madrid 2002, s. 114, przyp. 1288.
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Z kolei Almorawidzi byli elementem całkowicie obcym, nieznanym i – co istotne 
– stanowiącym realne zagrożenie dla utrzymania politycznego status quo na Pół-
wyspie. Obcość wzmacniał dodatkowo ich stosunek do religii – w przeciwień-
stwie do mocno „liberalnych” muzułmanów z Andaluzji Berberowie wyznawali 
radykalną wersję islamu.

W Pieśni o Cydzie poeta zawarł obraz „dobrego Maura”, którym jest Abengal- 
vón. Warto zwrócić uwagę, że twórca przedstawił tu muzułmańskiego sojusznika 
i trybutariusza Cyda w zdecydowanie bardziej pozytywnych barwach niż nie-
które postaci chrześcijańskie, a konkretniej wrógów Cyda: ród Vanigómez oraz 
hrabiego Garcíę Ordoñeza. Jak zauważa Rosina D. Navarrete, obraz Abengalvó-
na zasadza się na tych samych cnotach rycerskich co obraz Cyda: obydwaj są 
wzorami kurtuazji i lojalności58. Oczywiście rycerski obraz protagonisty utworu 
jest zdecydowanie bardziej rozbudowany, jednak nie sposób nie zgodzić się z tą 
konstatacją. Tym samym poemat zawiera jasny przekaz: o honorze, rycersko-
ści i szlachetności nie świadczy wyznawana religia, a cnoty osobiste jednostki. 
Jednocześnie należy pamiętać, że lojalność Abengalvóna wobec Cyda jest wa-
runkiem convivencii. Innymi słowy – muzułmanin może osiągnąć wysoki status 
społeczny, ale jedynie uznając hegemonię polityczną chrześcijan59.

W poemacie zwraca uwagę pokojowe traktowanie przez Cyda muzułmańskiej 
ludności podbitej. Co istotne, postępowanie to jest elementem obrazu bohatera 
w utworze. Wyrozumiałe traktowanie lokalnych innowierców pod warunkiem 
ich posłuszeństwa świadczy o rozsądku i zmyśle politycznym Cyda. Jest też 
komponentem jego kluczowego atrybutu, znanego jako mesura. Ten hiszpański 
termin obecnie oznacza umiar i powagę, ale również kurtuazję; bliski jest także 
roztropności. W kontekście historycznym związany jest z umiarkowaniem jako 
jedną z cnót kardynalnych, zawiera się także w toposie sapientia et fortitudo, 
którego wariacja obecna jest w utworze60.

58 R.D. Navarrete, La ideologia del „Poema de Mio Cid”, „Hispania”, vol. 55, 1972, núm. 2, 
s. 239. 

59 Inaczej rozpatruje obraz Abengalvóna I. Burshatin. Uznaje on, że przedstawienie Maura rze-
czywiście odzwierciedla ideały rycerskie, jednak jest jedynie fikcją, przeciwstawieniem prawdzi-
wego heroizmu Cyda. Wniosek ten bazuje na decyzji Maura, by pozwolić infantom z Carriónu wy-
ruszyć w dalszą drogę wraz ze swymi żonami, córkami Cyda, pomimo że Abengalvón odkrył próbę 
zamachu na swoje życie i chęć zdobycia jego bogactwa ze strony infantów i uznał ich za zdraj-
ców (CMC, wers 2659–2688). Burshatin uznaje to posunięcie za porażkę Maura – mógł on pos- 
tąpić heroicznie i zapobiec zniewadze niewiast w Corpes. Zob. idem, The Docile Image. The Moor 
as a Figure of Force, Subservience, and Nobility in the Poema de mio Cid, „Kentucky Romance 
Quarterly”, vol. 31, 1984, no. 3, s. 276–278. Opinia ta nie znalazła poparcia w literaturze. Warto 
też dodać, że Maur motywuje swoją bierność okolicznościami – to nie do niego należy podjęcie 
działań w tej kwestii, gdyż infanci podlegają Cydowi (CMC, wers 2677–2680), próżno też szukać 
negatywnej oceny jego działań ze strony protagonisty utworu czy podmiotu lirycznego – po znie-
wadze w Corpes Cyd ponownie powierza Maurowi gościnę swej rodziny.

60 Zob. Mesura, Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, http://dle.rae.
es/?id=P3qsACD [dostęp 17 lipca 2019]; E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średnio-
wiecze, tłum. A. Borowski, Kraków 2009, s. 183–184.
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Należy w tym miejscu zadać sobie pytanie: jakie jest znaczenie wątku pokojo-
wej koegzystencji chrześcijan i muzułmanów w poemacie? Rosina D. Navarrete 
uważa, że convivencia pomiędzy chrześcijanami a miejscowymi muzułmanami 
jest jednym z fundamentów ideologicznych utworu. Jak pisze: „Hiszpania jest 
jednym narodem [nación], w ramach którego współżyją chrześcijanie i muzuł-
manie, współżycie [convivencia] może być pokojowe i pożyteczne dla wszyst-
kich, jeśli bazuje na przyjaźni i wzajemnym szacunku, zawsze i wtedy, kiedy 
Maurowie uznają hegemonię polityczną chrześcijan”61. Pogląd ten wydaje się 
pewną nadinterpretacją. Convivencia, owszem, jest w poemacie ważna, jednak 
stanowi temat drugorzędny wobec najważniejszych wątków: honoru, obrazu 
Cyda jako bohatera, wzoru do naśladowania, upokorzenia jego wrogów, poniże-
nia wyższej warstwy szlacheckiej (ricos hombres). Tym samym trudno ją uznać 
za jeden z fundamentów ideologicznych utworu.

Podsumowując temat convivencii w Pieśni o Cydzie, należy odpowiedzieć 
na pytanie: co przedstawiona w utworze wizja relacji chrześcijan i muzułma-
nów mówi nam o mentalności iberyjskiego społeczeństwa w czasie powstania 
poematu? Po pierwsze, utwór wiernie odzwierciedla relacje pomiędzy chrze-
ścijanami a muzułmanami na Półwyspie Iberyjskim w prawdopodobnym czasie 
jego powstania. Zakładając, że poemat prawdopodobnie został spisany pomiędzy 
porażką Kastylii pod Alarcos w 1195 r. a zwycięstwem zjednoczonych sił Ka-
stylii, Aragonii, Nawarry oraz rycerstwa zza Pirenejów pod Las Navas de To-
losa w 1212 r., różnica w traktowaniu muzułmanów z Andaluzji i zza Cieśniny 
Gibraltarskiej odpowiada ówczesnej potrzebie walki z niebezpieczeństwem dla 
świata chrześcijańskiego ze strony najeźdźców muzułmańskich. Z kolei wystę-
pujące w utworze wątki krucjatowe odzwierciedlają zapotrzebowanie odbiorców 
utworu (rycerstwo, zwłaszcza infanzones; milicje miejskie) w okresie poprzedza-
jącym bitwę pod Las Navas de Tolosa, która miała status krucjaty62. Natomiast 
przypadki współpracy pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami pokrywają się ze 
złożonością ich relacji na Półwyspie Iberyjskim aż do upadku Granady w 1492 r. 

61 R.D. Navarrete, La ideologia…, op. cit., s. 234.
62 Warto tu przywołać opinię M. Harneya: „W zachowanej formie Pieśń, jak możemy przy-

puszczać, jest efektem transkrypcji, recytacji lub co najmniej inspiracji duchem krucjatowym lat 
poprzedzających bitwę pod Las Navas de Tolosa”. Zob. idem, The Cantar de Mio Cid as Pre-War 
Propaganda, „Romance Quarterly”, vol. 60, 2013, no. 2, s. 80.
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Abstract

Krakow University’s Faculty of Theology in the early 17th century 
and Bartholomew of Przemyśl OP’s contribution to its revival

The author analyses the functioning of the Krakow University’s Faculty of Theology in the 
early 17th century, in particular during the period in which Bartholomew of Przemyśl, a Dominican 
from a Krakow monastery was its dean (1602/1603). Not only is the article an attempt to summarize 
key facts from Bartholomew’s biography, but it is also intended to present his contribution to the 
renewal of staff and programme of the Faculty of Theology. His activities are strictly linked to the 
reform of the curriculum, implemented in 1603/1604 by rector Mikołaj Dobrocieski. The author 
formulates the thesis that the final form of the reform which ushered Thomism into the Krakow 
University was heavily influenced by Bartholomew himself. The study reveals the effects of the 
changes in the first years following their implementation, identifying university theologians who 
belonged to the group in the analysed period in the light of archival sources.

Keywords: Krakow University Faculty of Theology, Bartholomew of Przemyśl OP, Polish 
theologians, Krakow Dominicans

Słowa kluczowe: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Krakowskiego, Bartłomiej z Przemyśla 
OP, polscy teologowie, dominikanie krakowscy

Henryk Barycz w swoim monumentalnym dziele Historja Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w epoce humanizmu, oceniając stan i funkcjonowanie Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Krakowskiego u schyłku XVI i w pierwszych latach XVII wieku napisał: 

Od 1587 r. przez lat szesnaście brak wogóle promocyj teologicznych. Dochodzi 
wreszcie z samym początkiem XVII w. do tego, że fakultet reprezentuje – rzecz 
dotychczas niebywała – jeden tylko doktor teologii (Bartłomiej z Przemyśla z za-
konu dominikanów), tak że uniwersytet musi osobnemi uchwałami wzywać starych 
bakałarzy i licencjatów teologii do szybkiego promowania się1.

1 H. Barycz, Historja Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie humanizmu, Kraków 1935, s. 559.
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Podobny obraz wyłania się z lektury publikacji kolejnych pokoleń historyków, 
którzy, nie zagłębiając się w szczegółową analizę kondycji kadrowej, naukowej 
i dydaktycznej Wydziału na przełomie XVI i XVII wieku, zauważali, że po śmier-
ci Jakuba Górskiego i Stanisława Sokołowskiego (zresztą niebędących członkami 
fakultetu) systematycznie pogłębiał się kryzys nauczania i uprawiania teologii na 
najstarszym z polskich uniwersytetów i trwał on w praktyce przez kolejne dzie-
sięciolecia2. Historiografia podkreślała przy tym znikomą liczbę promocji doktor-
skich w tym okresie, nieudane próby reformy programów nauczania oraz nawrót 
do metody scholastycznej, typowej dla średniowiecza. Wśród wybitnych teolo-
gów działających w krakowskich murach uniwersyteckich w przeciągu XVII wie-
ku, którzy byli następcami Sokołowskiego i Górskiego, wymieniano zazwyczaj 
Adama z Opatowa, Szymona Stanisława Makowskiego i sporadycznie także Mar-
cina Wadowitę. Natomiast za najwybitniejszego uczonego tego okresu uważano 
zazwyczaj genialnego matematyka Jana Brożka, który notabene pod koniec swo-
jego życia uzyskał także doktorat z teologii. Badacze zajmujący się dziejami Uni-
wersytetu w tym okresie zwracali również uwagę na znaczenie tzw. Reformacji 
Mikołaja Dobrocieskiego z lat 1603 i 1604.Wprowadziła ona co prawda kosme-
tyczne poprawki w funkcjonowaniu Wydziału Teologicznego (m.in. nieznaczne 
skrócenie okresu pomiędzy zdobywaniem poszczególnych stopni), ale dokonała 
przede wszystkim ważnej zmiany w postaci wprowadzenia do programu naucza-
nia Summy św. Tomasza z Akwinu w miejsce Sentencji Piotra Lombarda3. Niektó-

2 Krytyka takiego stanowiska historiografii zob. T. Graff, Marcin Campius Wadowita (ok.  
1567–1641). Duchowny i profesor Uniwersytetu Krakowskiego, Kraków 2018, passim.

3 M. Rechowicz, Wydział Teologiczny Akademii Krakowskiej w XVII i XVIII wieku, [w:] Dzieje 
teologii katolickiej w Polsce, t. 2: Od Odrodzenia do Oświecenia, cz. 2: Teologia neoscholastycz-
na i jej rozwój w akademiach i szkołach zakonnych, red. M. Rechowicz, Lublin 1975, s. 9–30;  
H. Barycz, Historja, s. 403, 526–579; W. Urban, Akademia Krakowska w dobie reformacji i wcze-
snej kontrreformacji (1549–1632), [w:] Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364–1764, 
t. 1, red. K. Lepszy, Kraków 1964, s. 291–292; S. Piech, Teologia w Akademii Krakowskiej w XVII–
XVIII wieku, „Analecta Cracoviensia”, 30/31 (1998/1999), s. 527–541; idem, From the Faculty of 
Theology of the Kraków Academy.to the John Paul II Pontifical University in Kraków 1397–2009, 
„The Person and the Challenges”, 3 (2013), nr 1, s. 281–306; idem, Wpisani w dziedzictwo nauki, 
[w:] Złota Księga Papieskiej Akademii Teologicznej, red. S. Piech, Kraków 2000, s. 13-48; idem, 
Theology at Kraków Academy, [w:] ibidem, s. 49–70; idem, Teologia w krakowskim Wydziale Teo-
logicznym od Tridentinum do Vaticanum II, [w:] Jubileusz sześćsetlecia Wydziału Teologicznego 
w Krakowie 20 X 1996 – 20 X 1997, red. A. Kubiś, Kraków 1998, s. 549–568 (seria Studia do 
Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 10); idem, Sześć wieków Wy-
działu Teologicznego w Krakowie, „Analecta Cracoviensia”, 29 (1997), s. XIII–XXXIII; idem, 
W czasach sarmatyzmu (1603–1780), [w:] Wydział Teologiczny w Krakowie 1397–1997, red.  
S. Piech, Kraków1997, s. 81–112; K. Targosz, Blaski i cienie epoki Baroku, [w:] Kraków sta-
ry i nowy. Dzieje kultury, red. J. Bieniarzówna, Kraków 1968, s. 205; K.R. Prokop, Alma Ma-
ter Cracoviensis 1364–2014, Kraków-Pilica 2014, s. 67–68; J. Bieniarzówna, Schyłek świetności,  
[w:] J. Bieniarzówna, J.M. Małecki, Dzieje Krakowa, t. 2: Kraków w wiekach XVI–XVIII, Kraków 
1984, s. 319; T. Graff, Marcin Campius Wadowita, s. 267–269. Na temat średniowiecznego modelu 
nauczania na Wydziale Teologicznym zob. szerzej: M. Rechowicz, System studiów na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w XV w., „Zeszyty Naukowe KUL”, 7 (1964), nr 2, 
 s. 5–17.
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rzy badacze, jak np. Wacław Urban4 i Zdzisław Pietrzyk5, całokształt tej reformy 
oceniali jednoznacznie negatywnie, uważając, że petryfikowała ona scholastykę 
w murach najstarszej polskiej uczelni. Ten drugi badacz napisał nawet dosadnie, iż 
była ona w „sferze programowej […] klęską, gdyż na długie lata zatrzymała roz-
wój krakowskiej wszechnicy”6. Literatura przedmiotu w zasadzie nie wychodziła 
poza przytoczone wyżej opinie i dlatego można stwierdzić, że historia Wydziału 
Teologicznego w interesującym nas okresie stanowi nadal białą plamę w polskiej 
historiografii, podobnie jak niemal cały okres nowożytny, a zwłaszcza lata 1525–
1780, które nie zostały dotąd opracowane szerzej przez historyków7. Co więcej, 
z wyjątkiem wspomnianego Henryka Barycza, jak również Janusza Sondla8 i au-
tora tych słów9, przez kolejne dziesięciolecia badacze niemal nie zauważali zna-
czenia działalności na Uniwersytecie dominikanina Bartłomieja z Przemyśla (np. 
Marian Rechowicz wspomniał tylko o jego promocji doktorskiej10, a Wiesław 
Franciszek Murawiec w ogóle pominął go w swoich rozważaniach11). Tymcza-
sem wiele wskazuje na to, że Bartłomiej z Przemyśla walnie przyczynił się do 
przezwyciężenia kryzysu kadrowego Wydziału Teologicznego na początku XVII 
wieku. Celem tego artykułu jest zatem przybliżenie postaci Bartłomieja z Prze-
myśla w kontekście jego związków z Uniwersytetem Krakowskim oraz szersze 
ukazanie funkcjonowania Wydziału Teologicznego wraz z próbą rekonstrukcji 
jego pierwotnego składu personalnego – zarówno w odniesieniu do mistrzów, jak 
i bakałarzy oraz licencjatów – w pierwszych latach tuż po kryzysie kadrowym 
w roku 1602 i po wprowadzeniu tzw. Reformacji Dobrocieskiego.

Związki krakowskich dominikanów z Uniwersytetem Krakowskim miały 
swoje korzenie jeszcze w okresie średniowiecza12. Zakonnicy niejednokrotnie in-
korporowali się do uczelni, nie tylko zresztą czynili to ci, którzy byli członkami 

4 W. Urban, Akademia Krakowska w dobie reformacji i wczesnej kontrreformacji, s. 291,  
292–293.

5 Z. Pietrzyk, Poczet rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400–2000, Kraków 2000, s. 159.
6 Ibidem.
7 Lata 1397–1525 opracował Mieczysław Markowski, natomiast okresem 1780–1880 zajął się 

Marian Kanior. Zob. M. Markowski, Dzieje Wydziału Teologii Uniwersytetu Krakowskiego w la-
tach 1397–1525, Kraków 1996 (seria Studia do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, t. 2); M. Kanior, Wydział Teologiczny w dziejach Uniwersytetu Krakowskiego 
(1780–1880), Kraków 1998 (seria Studia do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, t. 8).

8 J. Sondel, Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 325, 
1055.

9 T. Graff, Marcin Campius Wadowita, s. 194, 267.
10 M. Rechowicz, Wydział Teologiczny Akademii Krakowskiej w XVII i XVIII wieku, s. 20.
11 W.F. Murawiec, Scholastyka – Humanizm – Reformacja (1500–1603), [w:] Wydział Teolo-

giczny w Krakowie 1397–1997, s. 61–80 (w praktyce, mimo zakresu chronologicznego deklaro-
wanego w tytule, w ostatniej części tego artykułu po omówieniu działalności Stanisława Sokołow-
skiego, Kamilia Tachetusa oraz Hannibala Rossellego, autor zupełnie pominął osoby nauczające na 
Wydziale Teologicznym w latach 90. XVI wieku i na początku wieku XVII).

12 M. Zdanek, Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu, Warszawa 2005.
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krakowskiego konwentu13. W 1584 roku dominikańska kapituła generalna zebra-
na w Rzymie pozwoliła zakonnikom wykładać na Uniwersytecie Krakowskim 
pro gradu et forma14. Zwyczajowo w dzień św. Tomasza odbywały się wspólne 
z dominikanami dysputy teologiczne, mające miejsce w kościele Świętej Trójcy. 
Profesorowie i studenci zapisywali się także do założonego przez Bartłomieja 
z Przemyśla Bractwa Różańca Świętego i imienia Jezus15. Natomiast w dobie 
konfliktu z jezuitami, aby odciągnąć młodzież akademicką od jezuickiej Sodali-
cji, w 1621 roku powstało u krakowskich dominikanów oratorium różańcowe16. 

Dominikanin Bartłomiej, syn Marcina z Przemyśla (Marcinkowicz), prze-
zywany „Zła godzinka”, był zdaniem Szymona Starowolskiego uczniem kra-
kowskiego akademika Szymona Maryciusa, co wydaje się mało prawdopo-
dobne17. Natomiast z pewnością studiował przez pewien czas poza granicami 
kraju. Ten sam Starowolski twierdził, że dominikanin był uczniem hiszpań-
skiego profesora teologii w Salamance Bartłomieja Mediny, choć Marcin-
kowicz sam bez podawania nazwisk nauczycieli wspominał tylko o swoich 
włoskich studiach18. Po powrocie do Polski w 1580 roku wpisał się w poczet 
studentów Uniwersytetu Krakowskiego jako Bartholomeus Martini Marczin-
kowicz de Premislia ordinis Praedicatorum Sancti Dominic Conv. crac, dioc. 

13 W okresie życia Bartłomieja z Przemyśla np. w 1593 r. Fr. Vitus Joachimi Sarzynski Sęp Do-
minican. dioc. Leopoliensis. Zob. Biblioteka Jagiellońska [dalej: BJ], rkps 260, k. 121v.

14 H. Gapski, Akademicy krakowscy w bractwie różańcowym, „Roczniki Humanistyczne”, 34 
(1986), z. 2, s. 191; R. Świętochowski, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, [w:] Dzieje teologii 
katolickiej w Polsce, t. 2, s. 237.

15 H. Gapski, Akademicy krakowscy w bractwie różańcowym, s. 191; R. Świętochowski, Szkol-
nictwo teologiczne dominikanów, s. 192; K. Gumol, Duszpasterstwo akademickie na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim w latach 1400–1795, „Zeszyty Naukowe KUL”, 7 (1964), nr 2, s. 61.

16 J. Wielewicki, Dziennik spraw domu zakonnego o.o. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie 
od r. 1620 do r. 1629 (włącznie), t. 4, Kraków 1899, s. 59 i n.; J. Muczkowski, Bractwa jezuic-
kie i akademickie w Krakowie, Kraków 1845, s. 12 i  dod. B, s. 92–93; K. Gumol, Oratorium 
Św. Różańca Akademii Krakowskiej, czyli Akademickie Bractwo Różańcowe u ojców domi-
nikanów, „Rocznik Teologiczny Śląska Opolskiego”, 1 (1968), s. 167–202; por. W. Urban, 
Akademia Krakowska w dobie reformacji i wczesnej kontrreformacji, s. 279; H. Barycz, Hi-
storia Szkół Nowodworskich. Od założenia do reformy H.  Kołłątaja, Kraków 1988, s. 121; 
 A. Bruździński, Bractwa religijne w siedemnastowiecznym Krakowie, [w:] Historia świa-
dectwem czasów. Księdzu profesorowi Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. W. Bielak,  
S. Tylus, Lublin 2006, s. 123–125; W. Szymborski, Collegium Broscianum, Kraków 2014,  
s. 80 i n.; idem, Vice-regents of the Dominican studium generale in Krakow in the modern pe-
riod – selected aspect, „Folia Historica Cracoviensia”, 21 (2015), s. 178–179; T. Graff, Marcin 
Campius Wadowita, s. 322–323.

17 S. Starowolski, Setnik pisarzów polskich, albo pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisa-
rzów polskich, Kraków 1970, s. 119. Trudno powiedzieć, na jakiej podstawie Starowolski wysnuł 
wniosek, że Bartłomiej z Przemyśla był uczniem Marycjusza, którego autor Setnika nazwał zresz-
tą błędnie teologiem. Marycjusz już w 1551 r. opuścił Uniwersytet Krakowski (a więc zapewne 
w okolicach daty urodzin Bartłomieja) i zmarł jako żonaty, pomorski szlachcic w 1574 r. Zob.  
H. Barycz, Maricjusz Szymon, [w:] Polski Słownik Biograficzny [dalej: PSB], t. 20, Wrocław 1975, 
s. 12–14. 

18 BJ, rkps 2363, s. 61; Szymon Starowolski, Setnik pisarzów polskich, s. 201.



39WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU  KRAKOWSKIEGO W PIERWSZYCH...

praemisliensis19. Już rok później występował jako bakałarz teologii. W 1583 
roku dominikańska kapituła prowincjalna, tak jak kapituła generalna, kon-
firmowała jego bakalaureat, z zastrzeżeniem, że wykłady Sentencji będzie 
musiał prowadzić w konwencie. W tym samym roku był też w krakowskim 
studium dominikanów lektorem teologii, równocześnie w latach 1581–1584 
był magistrem nowicjatu20. Jak uściślił ostatnio Andrzej Bruździński – Bar-
tłomiej Marcinkowicz z Przemyśla w 1585 roku „był założycielem, złączo-
nego z Bractwem Różańcowym, Bractwa Przenajświętszego Imienia Jezuso-
wego”21. Dominikanin w założonej wówczas księdze bractwa z dumą zapisał: 

Ego Fr. Bartholomaeus Praemisliensis, s. Theologiae baccalaureus, pro tunc 
praedicator ordinarius conventus Cracoviensis SS. Trinitatis, primus funda-
tor in Polonia hujus sanctissimae confraternitatis, me huic societati indi-
gnum adscribo22. Przy tej okazji do Bractwa wpisało się wielu profesorów 
Uniwersytetu Krakowskiego, m.in. Piotr Łodzia, Wacław Baseniusz i Marcin 
Szlachciński (w 1587 roku wpisał się też znany teolog Roch z Poznania)23. 
Bartłomiej pełnił różne funkcje w zakonie, do którego wstąpił w 1566 roku 
(rok później 31 października złożył śluby)24. Był kaznodzieją konwentu i ka-
znodzieją katedralnym (od 1595). Nazywano go „Bazylim naszego stulecia”, 
„młotem na heretyków” i „biczem na występnych”25. Od ok. 1585 roku był 
przeorem w Poznaniu, w latach 1589–1592 krakowskim, następnie w latach 
1592–1594 przemyskim, a w roku 1606 oświęcimskim. W 1590 roku na 
kapitule zakonnej został wybrany zwierzchnikiem kontraty małopolskiej26. 
W 1584 roku posiadał już licencjat teologiczny, trzy lata później doktorat 
Uniwersytetu Krakowskiego27. Jego imię jest poświadczone w dokumentach 
konwentu krakowskiego na początku XVII wieku, m.in. w 1604 roku został 
określony jako wikariusz w Krakowie. W 1608 roku objął urząd definitora 

19 BJ, rkps 260, k.78r; Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. 3: (1551–1606), ed.  
A. Chmiel, Cracoviae 1904, s. 118.

20 Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów [dalej: APPD], Kr 9, s. 12–13; Kr 1, k. 238v; 
Acta capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum [dalej: ACP], t. 1, ed. R.F. Madura, 
Roma 1972, s. 445, 447.

21 A. Bruździński, Bractwa religijne w siedemnastowiecznym Krakowie, s. 125.
22 APPD, Kr B1, k.7r; J. Muczkowski, Bractwa jezuickie i akademickie w Krakowie, s. 54.
23 APPD, Kr B1, k. 7v; por. H. Gapski, Akademicy krakowscy w bractwie różańcowym, s. 191. 

Rocha z Poznania (APPD, Kr B1, k. 11) Gapski nie ujął w swoim spisie akademików.
24 APPD, Kr 9, s. 8.
25 APPD, Kn 73 (Bartholomaeus Praemisliensis); Szymon Starowolski, Setnik pisarzów pol-

skich, s. 201, 227.
26 ACP, t. 1, s. 467, 479; APPD, Kr 1, k. 164r, 174r; Kr 9, s. 15; Pm 5, s. 52–55; Kr 10, k. 2, 5, 

17v, 18r.
27 APPD, Kn 73 (Bartholomaeus Praemisliensis); por. R. Świętochowski, Marcinkowicz Bar-

tłomiej, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 11, red. M. Abramowicz, A. Bednarek, Lublin 2006, kol. 
1246–1247 (tu błędnie o uzyskaniu doktoratu teologicznego w 1583 r.).
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kapituły prowincjalnej28. Był nauczycielem Abrahama Bzowskiego. Według 
swojego ucznia, wydrukował polskie postylle i łacińskie kazania, dzisiaj nie-
zachowane. Bzowski i Starowolski wspominali również, że Bartłomiej opu-
blikował książeczkę o dominikańskim bractwie różańcowym w Krakowie29. 
W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej zachował się rękopis zatytułowany 
Principiatio in cursum theologicum fratris Bartholeomei Premisliensis ord. 
Fr. Praed. z 1581 roku30, na który zwrócił uwagę  już Henryk Barycz, widząc 
w nim przykład nawrotu do dawnego poczwórnego wykładu Pisma Święte-
go31. Według siedemnastowiecznej dominikańskiej Nekrografii Walerego Li-
twińca Bartłomiej umarł 3 listopada 1611 roku32, choć np. Hieronim E. Wy-
czawski utrzymywał, że mógł umrzeć dopiero po 1618 roku. Pochowano go 
na krużgankach przed kapitularzem krakowskiego konwentu dominikanów33.

Jak już wspomniano, poza incydentalnymi wzmiankami w literaturze przed-
miotu, jego związki z Uniwersytetem Krakowskim nie były dotychczas analizo-
wane. Tymczasem zarówno źródła uniwersyteckie, jak i dominikańskie, rzucają 
na nie nieco światła. W rękopisie 2579 Biblioteki Jagiellońskiej na k. 17 znaj-
duje się dalszy ciąg wpisów promocji doktorskich profesorów Wydziału Teolo-
gicznego odnoszący się do okresu od lat 40. XVI wieku do roku 1628. Wśród 

28 APPD, Kr 9, s. 23; Kr 10, k. 15r; S 44/8a-d (ACP, t. 2, ed. R.F. Madura), s. 80.
29 A. Bzowski, Propago divi Hyacinthi thaumaturgii Polonii seu de rebus praeclarae gestis 

in Provincia Polonia Ordinis Praedicatorum commentarius, Venetiis 1606, s. 90; S. Starowolski, 
Setnik pisarzów polskich, s. 201.

30 BJ, rkps 2363, s. 49–62. Na końcu traktatu autor dziękuje Bogu, Maryi, świętym patronom 
Polski: Wojciechowi, Stanisławowi, Wacławowi i Florianowi oraz świętym i patronom dominikań-
skim: Dominikowi, Tomaszowi z Akwinu i Jackowi. Składa też podziękowania: królowi Stefanowi 
Batoremu (nazywając go patronem i mecenasem wszystkich zakonów i całego duchowieństwa), 
biskupowi krakowskiemu i kanclerzowi Uniwersytetu Piotrowi Myszkowskiemu, biskupowi ku-
jawskiemu Stanisławowi Karnkowskiemu, opatowi mogilskiemu i biskupowi kamienieckiemu 
Marcinowi Białobrzeskiemu, rektorowi Marcinowi Pilzneńskiemu oraz władzom zakonnym: pro-
wincjałowi Melchiorowi, przeorowi Felicjanowi oraz definitorom. Na zakończenie dziękuje aka-
demikom, a szczególnie profesorowi i dziekanowi fakultetu teologicznego Stanisławowi Stalkowi 
z Pińczowa, profesorom wszystkich fakultetów, a nawet licencjatom, sentencjariuszom i bakała-
rzom teologii oraz mistrzom, bakałarzom i studentom artium.

31 H. Barycz, Historja, s. 560.
32 APPD, Pp 78, k. 77v; por. R. Świętochowski, Marcinkowicz Bartłomiej, kol. 1246.
33 APPD, Kn 73 (Bartholomaeus Praemisliensis); Kr 907, s. 91–92; Pr 35, s. 45; S 12/67a (Mar-

cinkowicz Bartłomiej, Bartłomiej z Przemyśla OP); C.J. Wichrowicz OP, Słownik polskich pisarzy 
dominikańskich, wyd. II, Kraków 2012, s. 315 (druk komputerowy APPD); Szymon Starowolski, 
Setnik pisarzów polskich, s. 119, 201, 227, 284, 324, 325; H.E. Wyczawski, Bartłomiej z Przemyśla, 
[w:] Słownik Polski Teologów Katolickich [dalej: SPTK], t. 1, Warszawa 1981, s. 114; R. Święto-
chowski, Marcinkowicz Bartłomiej, kol. 1246–1247; Podręczna Encyklopedya Kościelna, t. 3–4, 
red. Z. Chełmicki, Warszawa 1904, s. 131; por. C. Chodykiewicz, De rebus gestis in Provincia 
Russiae Ordinis Praedicatorum commentarius libris XI digestus, Berdyczów 1780, s. 315; J.I. Kra-
szewski, Okruszyny, t. 1, Warszawa 1856, s. 199; S. Barącz, Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego 
w Polsce, t. 2, Lwów 1861, s. 86; J.S. Pelczar, Zarys dziejów kaznodziejstwa w Kościele katolickim, 
cz. 2: Kaznodzieje polscy, Kraków 1896, s. 167; K. Kolbuszewski, Postyllografia polska XVI i XVII 
wieku, Kraków 1921, s. 28; K. Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w kościele katolickim, cz. 2: 
Kaznodziejstwo w Polsce od średniowiecza do baroku, Kraków 2001, s. 317.
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promowanych w latach 1569–1587 znalazło się tutaj tylko 10 doktorów, w tym 
dominikanin Bartłomiej z Przemyśla, którego promocja odbyła się 5 lutego 1587 
roku w kolegiacie św. Anny wraz z promocją Walentego Widawity, późniejszego 
rektora uczelni. Wydarzenie to upamiętniono następująco: Anno Dni 1587 die S. 
Agatae V Februarii in templo S. Annae; Valentinus Vidaviensis, dec. S. Floria-
ni, praep. Omn. SS.), F. Bartholomaeus Praemislien., Ordinis Praedicat. Dalej 
umieszczono niewyraźną dziś notkę: Actu legens idem D. Bartholomaeus anno 
16[00?]34.Wiadomo ponadto, iż promocja doktorska Bartłomieja dokonała się 
za zgodą generała dominikańskiego oraz kapituły prowincjalnej z poprzedniego 
roku35. W 1590 roku kapituła prowincjonalna formalnie ją uznała36. Z pewno-
ścią po promocji kontakty Bartłomieja z Uniwersytetem Krakowskim były nadal 
żywe, choć raczej mniej formalne – ze względu na obowiązki zakonne. Cieszył 
się jednak swoistym autorytetem, skoro 20 listopada 1595 roku za jego wstawien-
nictwem oraz dziekana Wydziału Filozoficznego, kanonika kolegiaty św. Anny 
profesora Walentego Łazowskiego oraz bakałarza teologii i kanonika kolegiaty 
św. Floriana profesora Marcina Szlachcińskiego  rektor uwolnił z karceru nieja-
kiego Jerzego Gołębiowskiego „Hussakowieńskiego”37. Zapewne Bartłomiej nie 
spodziewał się, że kilka lat później jego rola na Uniwersytecie, wskutek nieszczę-
śliwej serii zgonów teologów, z konieczności znacznie wzrośnie. Wszak w seme-
strze zimowym 1602/1603 z grupy promowanych w okresie 1569–1587 (przez 
kolejne 15 lat nie odbyła się żadna promocja) żył tylko Bartłomiej. W 1601 roku 
w wyniku zarazy całkowicie dezorganizującej pracę uczelni zmarło kilku znanych 

34 BJ, rkps 2579, Cracoviensis noviter Statuta theologicae facultatis Studii confecta, k. 17; 
por. Statuta i matrykuły Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego z XVI wieku, wyd. 
J. Szujski, Kraków 1878, [w:] Archiwum komisji dla historii literatury i oświaty w Polsce, t. 1, 
Kraków 1878, s. 92 (z drobnymi pomyłkami). Pod rokiem 1569 zapisano: Stanislaus de Pinczow 
cust. S. Flor. can. Crac., Nicolaus de Bodzanczin Wrat. et S. Flor. can., Joannes Leopoliensis can. 
S. Flor., Martinus Pilsnensis Wrat. et S. Flor can. postea canonicus Cracovien. Almae[?], Simon 
Serschynski can. Gneznen. Die S. Ceciliae promoti in templo S. Annae; następnie wymieniono bez 
podania daty trzech kolejnych teologów, byli to: Joannes Vielicensis, Joannes Muscenius Curze-
loviensis, Martinus Clodaviensis (miało to miejsce w 1581 r.: por. R. Palacz, Jan z Wieliczki, PSB,  
t. 10, Wrocław 1962–1964, s. 490; L. Hajdukiewicz, Musceniusz Jan z Kurzelowa, PSB, t. 22, Wro-
cław 1977, s. 282–284), a następnie pod datą 1587 zamieszczono notkę odnoszącą się do promocji 
doktorskiej Bartłomieja z Przemyśla i Walentego Widawity.

35 ACP, t. 1, s. 461, 681.
36 Ibidem, s. 478.
37 Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego [dalej: AUJ], rkps 18, s. 197: Dominus Gregorius 

Hussakouiensis intercessionibus liberatur a carcere: Dominus praesbiter Gregorius Golębiowski 
Hussakouiensis consilio meliori suo et amicorum usus (spreverat enim decretum) suscepit et con-
tinuavit carceres per aliquot horas, sed ad intercessionem eximii ac venerabilis domini magistri 
Valentini Lazouii, Artisticae Facultatis decani, collegae Maioris Collegii et canonici s. Annae, item 
ad intercessionem venerabilis domini Martini Szlachcinski sacrae theologiae baccalarii, collegae 
Maioris Collegii, canonici s. Floriani, ad intercessionem quoque reverendis patris domini doctoris 
Bartholomaei Praemisliensis apud Sanctae Trinitatis conventum, ad intercessionem venerabilis 
domini Joannis Neruicii professoris artium et theologiae baccalarii, notarii Universitatis, postea 
dimissus est.
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profesorów38, wśród nich tak znakomici teolodzy jak Walenty Widawita39 i Roch 
z Poznania40, a w roku następnym wicekanclerz uniwersytecki Jan Musceniusz 
z Kurzelowa, który przejął po Widawicie urząd rektora, jak głosi zapis w metryce 
jako senior pater theologus41. Pełnił równocześnie także urząd dziekana Wydzia-
łu Teologicznego42. Tym samym po jego zgonie (21 lipca 1602 r.) na barkach 
Bartłomieja z Przemyśla spoczęła odpowiedzialność za losy Wydziału. Wydaje 
się nawet, że dominikanin od lat związany z uczelnią był – dzięki życzliwości 
władz zakonnych – na pewien czas „wypożyczony” z krakowskiego konwentu, 
aby dzięki niemu można było poprzez nowe promocje doktorskie odnowić kadrę 
uniwersyteckich teologów. Być może równocześnie podobną jak Bartłomiej rolę 
na Uniwersytecie miał odegrać franciszkanin i rzymski doktor teologii Daniel 
Niger, który w semestrze letnim 1600 roku wpisał się formalnie na Uniwersy-
tet, ale o jego ewentualnej działalności w ramach krakowskiej wszechnicy nic 
nie wiadomo43. Inaczej rzecz ma się z Bartłomiejem z Przemyśla, który w roku 
najbardziej kryzysowym – 1602 – pełnił już funkcję dziekana Wydziału Teolo-
gicznego po Janie Musceniuszu z Kurzelowa44. Co prawda dominikanin został na 
tym urzędzie poświadczony dopiero w styczniu roku następnego45, ale zapewne 
został dziekanem niedługo po lipcowym zgonie Kurzelowity, najpóźniej w paź-

38 Ułamek pamiętnika profesora krakowskiego z początku XVII wieku, wyd. A. Karbowiak, 
„Kwartalnik Historyczny”, 14 (1900), s. 226; por. H. Barycz, Historja, s. 579. Oprócz Walentego 
Widawity, Rocha z Poznania, zmarli wówczas także m.in. Jan z Myślenic, Jan Wais ze Lwowa 
i Walenty Łazowski.

39 H.E. Wyczawski, Walenty z Widawy, SPTK, t. 4, Warszawa 1983, s. 378–379; Z. Pietrzyk, 
Poczet rektorów, s. 161.

40 BJ, rkps 252, k. 60r; H. Barycz, Historja, s. 579.
41 BJ, rkps 260, k. 149v; por. L. Hajdukiewicz, Musceniusz Jan z Kurzelowa, s. 282–284;  

Z. Pietrzyk, Poczet rektorów, s. 160; H. Barycz, Dynastia kurzelowska. Rodowód i charaktery-
styka inteligentów kurzelowskich, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej w Krakowie”, Prace Historyczne, 8 (1977), z. 59, s. 69–74. Zob. też T. Graff, Intelektualiści 
w otoczeniu Marcina Wadowity, [w:] Wadowice. Siedem wieków historii. Materiały z konferencji 
naukowej „Wadowice – Karola Wojtyły ojczyzna domowa”. Wadowice, 23 stycznia 2009 roku, red. 
T. Graff, Kraków 2009, s. 67–90.

42 AUJ, rkps 18, s. 261.
43 BJ, rkps 260, k. 145v. Wpisu tego nie znał H.E. Wyczawski, Niger Daniel, SPTK, t. 3, War-

szawa 1982, s. 213–214.
44 O sprawach personalnych Wydziału Teologicznego w okresie sprawowania funkcji dziekań-

skiej przez Jana Musceniusza z Kurzelowa informuje nas zapis w Acta Rectoralia z 1602 r. dotyczą-
cy pretensji Błażeja Bazylego Goliniusza skierowanych do dziekana Wydziału w sprawie trudności 
w uzyskaniu przez niego licencjatury teologicznej: AUJ, rkps 18, s. 261: Magister Basilius Golin-
ius cum decano Facultatis Theologicae; Conquaerente reverendo magistro Basilio Golinio sacrae 
theologiae sententionario, decano s. Floriani, contra reverendum patrem dominum Joannem Mus-
cenium sacrae theologiae doctorem, archidiaconum Curelouiensem, canonicum Cracouiensem, 
decanum Facultatis Theologicae et Universitatis procancellarium, quod ille contra Universitatis 
conclusionem se ad licentiaturam in theologia admittere nolit. Mimo kłopotów, Goliniusz licenc-
jaturę teologiczną jednak uzyskał już w czerwcu 1602 r. Zob. L. Hajdukiewicz, Goliniusz Bazyli, 
PSB, t. 8, Wrocław 1959–1960, s. 221–223; Z. Pietrzyk, Poczet rektorów, s. 167.

45 BJ, rkps 2579, k. 17r; por. Statuta i matrykuły Wydziału Teologicznego, s. 92.
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dzierniku 1602 roku46. Co ciekawe, źródła dominikańskie poświadczają ten fakt, 
wyraźnie wskazując na semestr zimowy 1602/160347.

Wydaje się, że również pod kierownictwem Bartłomieja z Przemyśla mo-
gła odbyć się dysputa Andrzeja Schoneusa pro loco inter doctores z 2 września 
1602 roku48. Sam Schoenus narzekał w liście dedykacyjnym do Bernarda Ma-
ciejowskiego, umieszczonym w jego dziele Quaestio de angelis, że Uniwersytet 
nie uznał mu doktoratu teologicznego zdobytego w Italii (uzyskał tam również 
doktorat prawa) i potraktował jak zwykłego sentencjariusza, który musi obja-
śniać Sentencje Lombarda i odbyć obowiązkową dysputę, czego świadectwem 
jest dedykowany biskupowi krakowskiemu druk49. Skądinąd jednak wiadomo, że 
ostatecznie nie czekano na ukończenie przez niego czytania Sentencji i w drodze 
wyjątku skrócono mu okres wymagany do uzyskania miejsca między doktorata-
mi Wydziału Teologicznego50. Być może największy wpływ na tę decyzję miał 
stojący prawdopodobnie już wówczas na czele fakultetu Bartłomiej z Przemyśla. 
Tym niemniej trzeba pamiętać, że kłopoty Schoneusa z nostryfikacją włoskie-
go dyplomu były normą na nowożytnym Uniwersytecie Krakowskim. Dokto-
rzy „zagraniczni” (takiego uczonego nazywano alibi promotus) mieli bowiem 
problemy z konfirmacją uzyskanych poza granicami kraju stopni naukowych 
również w kolejnych dziesięcioleciach (jak np. Marcin Wadowita, Daniel Sigo-
niusz, Adam z Opatowa i Maciej Blosiusz). Otrzymywali je zazwyczaj, zgodnie 
zresztą z literą statutów uniwersyteckich, dopiero po kilku lub kilkunastu latach 
od zdobycia zagranicznego doktoratu. Jednym z argumentów takiego postępo-
wania, oprócz bronienia własnego monopolu, był fakt, iż za dyplom uzyskany 
w Italii wystarczyło zazwyczaj przede wszystkim odpowiednio zapłacić, bez 
konieczności odbycia długoletnich studiów, jak to miało miejsce w Krakowie51. 

46 Reforma Dobrocieskiego z 1603/4 r. zakładała, że dziekani na wydziałach Teologicznym, Praw-
niczym i Medycznym winni być wybierani na roczną kadencję, choć we wcześniejszych statutach 
była mowa o elekcji na okres semestralny. Zapis o rocznej kadencji dziekanów (z wyjątkiem Wydzia-
łu Filozoficznego) być może usankcjonował i unormował pojawiającą się od pewnego czasu prak-
tykę pełnienia funkcji dziekańskiej na w/w wydziałach przez dwa semestry. Zob. BJ, rkps 1171 III,  
k. 2–2v; Statuta Uniwersytetu krakowskiego, wyd. J. Szujski, [w:] Archiwum do Dziejów Literatury 
i Oświaty  w Polsce, t. 2, Kraków 1882, s. 381; por. T. Graff, Marcin Campius Wadowita, s. 217.

47 APPD, Pp21, k. 403; Kr 907, s. 91.
48 BJ, rkps 2579, k. 17r: Anno Dni 1602  die 2 Septembris R. Dnus M. Andreas Schoneus Głogo-

viensis, canonicus S. Floriani in Urbe Roma doctor S. T. creatus respondit pro loco inter Doctores 
habendo. Por. Statuta i matrykuły Wydziału Teologicznego, s. 92.

49 Andrzej Schoneus, Quaestio de angelis…, Cracoviae 1602 (list dedykacyjny).
50 H. Barycz, Historja, s. 544.
51 J. Sondel, Słownik historii i tradycji, s. 1171–1172; Z. Pietrzyk, Poczet rektorów, s. 163;  

E. Ozorowski, Schoneus Andrzej, SPTK, t. 1, s. 27–29; L. Hajdukiewicz, Schoneus Andreas, PSB, 
t. 35, Warszawa–Kraków 1994, s. 597–600; W. Baczkowska, Sigonius Daniel, PSB, t. 37, Warsza-
wa–Kraków 1996–1997, s. 400–401; M. Rechowicz, Wydział Teologiczny Akademii Krakowskiej 
w XVII i XVIII wieku, s. 21; W. Roessel, Der letzte Rektor von Format im alten Krakau, Andre-
as Schoneus, [w:] Deutsch-polnische Nachbarschaft, red. K. Lück, Würzburg 1957, s. 156–173;  
W. Urban, Akademia Krakowska w dobie reformacji i wczesnej kontrreformacji, s. 290; T. Graff, 
Marcin Campius Wadowita, s. 213–214.
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Dodajmy, że sprawa nostryfikacji doktoratu Schoneusa pierwszy raz rozpatrywa-
na była już wcześniej, przed objęciem kierownictwa fakultetu przez Bartłomieja 
z Przemyśla, tj. 13 stycznia 1602 roku przez wspomnianego wyżej Jana Musce-
niusza z Kurzelowa52.

W każdym razie po nostryfikacji Schoneusa kolejne promocje doktorskie pod-
czas pełnienia urzędu dziekańskiego przez Bartłomieja z Przemyśla miały już 
miejsce na początku następnego roku. Informuje nas o tym zapiska w rękopisie 
2579 BJ odnosząca się do 30 stycznia 1603 roku: Sub Decanatu Fratris Bartho-
lomaei Praemislien. STD et Decani Almae Academiae Cracovien. in S. Theol. 
Facultate, ex ordine Praedicatorum anno Dni 1603 die 30 Januarii renunciati 
et creati sunt doctores: Rdus Dnus Basilius Golinius, praep. S. Floriani, post 
canonicus Cracovien., Rdus Dnus Stanislaus Bądkovius, can. cracov., Rdus D.M. 
Adamus Falęcius, praepositus apud Omnium Sanctorum et Decanus S. Floria-
ni53. Z końcem stycznia 1603 roku, oprócz dziekana Bartłomieja z Przemyśla, 
Wydział Teologiczny miał zatem w swoich szeregach czterech doktorów, tj. pro-
mowanego we wrześniu poprzedniego roku Andrzeja Schoneusa, jak również 
trzech świeżo kreowanych: Błażeja Bazylego Goliniusza, Stanisława Bądkow-
skiego oraz Adama Falęckiego. Ci doktorzy z lat 1602–1603 odegrali następnie 
niepoślednią rolę w dziejach Uniwersytetu i Wydziału Teologicznego, sprawując 
ważne funkcje kierownicze, z urzędem rektorskim na czele (tylko Bądkowski nie 
był rektorem, ale został wybrany dziekanem fakultetu54), wychowując i naucza-
jąc kolejne pokolenia krakowskich teologów55.Wśród nich w pierwszych latach 
szczególnie wyróżniali się dwaj z nich, tj. aktywny wcześniej jako poeta Andrzej 
Schoneus oraz Adam Falęcki. Ten pierwszy nie tylko kierował dysputami teo-

52 AUJ, rkps 18, s. 256–257: Reverendus dominus Andreas Schoneus Romae doctor creatus.
Anno Domini 1602, die 13 Ianuarii. Eodem rectore magnifico domino Muscenio Curelouio etc. 

citati ex officio excellens dominus Jacobus Janidlouius iuris utriusque doctor, excellens dominus 
Adamus Czernkowic iuris utriusque doctor, nobilis dominus Paulus Piasecki recognoverunt excel-
lentem dominum Andream Schoneum, in Romana Sapientia sacrae theologiae doctorem creatum 
et promotum esse, cui promotioni praedicti domini praesentes interfuerunt, similiter et sigillum 
recognoverunt. Praesentibus excellente domino Adamo Romerio, canonico s. Floriani, excellente 
domino Stanislao Curelouio, doctore medicinae, venerabili domino magistro Joanne Neruicio, col-
lega minore, bedello Universitatis, et familia domini rectoris.

53 BJ, rkps 2579, k. 17r–v; por. Statuta i matrykuły Wydziału Teologicznego, s. 92 (z opuszcze-
niami).

54 AUJ, rkps 18, s. 400 (zapiska z 5 II 1611 r.). Teologowie mimo że stanowili nieliczną eli-
tarną grupę w ramach Uniwersytetu, często występowali przeciw sobie przed sądem rektorskim. 
Np. w 1600 r. bakałarz sentencjariusz Błażej Bazyli Goliniusz wraz z doktorem teologii Walen-
tym Widawita wystąpili przecie bakałarzowi teologii Stanisławowi Bądkowskiemu: ibidem,  
s. 245–246 (11 V 1600 r.): Decanus et custos sancti Floriani contra procuratorem capitula: Anno 
et die eodem. Reverendi domini Valentinus Vidauius sacrae theologiae doctor, decanus, et Basi-
lius Golinius sacrae theologiae sententiarius, custos s. Floriani, proposuerunt contra venerabilem 
dominum Stanislaum Bantcouium sacrae theologiae baccalaureum, canonicum et procuratorem 
venerabilis capituli s. Floriani.

55 Z. Pietrzyk, Poczet rektorów, s. 163, 165, 167.



45WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU  KRAKOWSKIEGO W PIERWSZYCH...

logicznymi na Wydziale56, ale aż dziewięciokrotnie sprawował funkcję rektora 
w latach 1605–1614. Ponadto 31 grudnia 1603 roku został przez Bernarda Ma-
ciejowskiego mianowany wicekanclerzem uczelni, co powtórzył także 18 lute-
go 1607 roku biskup Piotr Tylicki57. Natomiast Falęcki oprócz pełnienia urzędu 
dziekańskiego58, był pięciokrotnie, corocznie rektorem w latach 1608–161159.

W trakcie sprawowania urzędu dziekańskiego przez Bartłomieja z Przemyśla 
w semestrze zimowym 1602/1603 pod jego opieką działali ponadto z pewnością 
przynajmniej trzej bakałarze teologii. Objaśniali oni przypisane im obowiązkowe 
teksty, w tym Sentencje Piotra Lombarda, Psalmy i Pieśń nad pieśniami. Byli to znani 
także z innych źródeł profesorowie i teologowie: Wojciech z Sierpca, Adam Romer 
ze Stężycy (znany humanista) i Sebastian Nagrodiusz (Negrodiusz) Sieradzki60.

Wydaje się, że Bartłomiej z Przemyśla po ożywieniu kadrowym Wydziału 
Teologicznego, które w dużej mierze było jego zasługą, zapewne już w kolejnych 
latach mniej aktywnie wspierał jego działalność, w każdym razie o promocjach 
bądź dysputach pod jego kierownictwem źródła milczą. Jego obecność w Kra-
kowie jest potwierdzona do 1604 roku, dwa lata później był przeorem oświęcim-
skim, by rok później znów powrócić do Krakowa61. 

Aby zobrazować odrodzenie studiów teologicznych na Uniwersytecie Kra-
kowskim w pierwszych latach XVII wieku warto wymienić uczonych, którzy 
w świetle źródeł legitymowali się wówczas bakalaureatem, licencjatem lub dok-
toratem teologicznym62. Wielu z nich stało się bowiem w krótkim czasie podporą 
dydaktyki na Wydziale Teologicznym. Już 4 września 1602 roku poświadczony 

56 Zob.: T. Graff, Marcin Campius Wadowita, passim.
57 AUJ, rkps 18, s. 317.
58 Np. w 1607 r.: ibidem, s. 316–317; rkps 59.
59 Z. Pietrzyk, Poczet rektorów, s. 165.
60 APPD, Pp 21, k. 403: A.D. 1602 Commutatione hyemali M. Albertus Sieprcius incepit Dist. 

22. L. 2 Sent. et legit ad 24 Dist.: hora 16. M. Adam Stezycius incepit explicare Psal. 136, et finivit 
13 Jan. psalmum totum. Idem 21 Januarij incepit Cant. Canticorum et absolvit caput I. M. Sebas-
tianus Negrodius incepit Caput 6 Dan. Hora 21  […]; por. APPD, Kr 907, s. 91. O wspomnianych 
tutaj bakałarzach teologii zob.: T. Graff, Marcin Campius Wadowita, iuxta indicem; E. Ozorowski, 
Wojciech z Sierpca, SPTK, t. 4, s. 457–458 (wg Ozorowskiego był bakałarzem teologii od lat 80. 
XVI w.); J. Sondel, Słownik historii i tradycji, passim; H. Barycz, Szkice z dziejów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 1933, s. 103–127 (seria Biblioteka Krakowska, 80); idem, Historja, iuxta 
indicem; W. Urban, Akademia Krakowska w dobie reformacji i wczesnej kontrreformacji, iuxta 
indicem; T. Bieńkowski, Działalność naukowa Adama Romera ze Stężycy teoretyka wymowy i pro-
fesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 13 (1968), s. 13–21;  
L. Hajdukiewicz, Romer Adam, PSB, t. 31, Wrocław 1988–1989 s. 626–627 (wg Hajdukiewicza 
był bakałarzem teologii w 1602 r., przed powrotem z Italii do Krakowa w 1611 r. miał uzyskać 
nigdzie nie poświadczony źródłowo doktorat teologii).

61 Chyba że założymy, że dominikanin powrócił do Krakowa wcześniej i jest tożsamy z magi-
strem Bartłomiejem, któremu nakazano w połowie 1606 r. przez okres trzech miesięcy przebywać 
w klasztorze za upicie się. Na miasto mógł wychodzić tylko z kazaniem albo do kąpieli, tak aby 
przed południem wrócić do klasztoru. Zob. APPD, Kn 73 (Bartholomaeus Praemisliensis).

62 Sprawa ta wymaga w przyszłości dalszej kwerendy, nie tylko w źródłach uniwersyteckich, 
ale również w archiwaliach proweniencji kościelnej i świeckiej.
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został jako bakałarz teologii Jan Zaborowski63. 1 października t.r. bakalarzem 
teologii był też z pewnością Klemens Krupka z Wieliczki (7 października 1605 
roku  nazwany został już sentencjariuszem)64. 20 lutego 1603 roku w ten sam 
sposób nazwano natomiast późniejszego rektora Jakuba Turobojskiego65. W tym 
samym roku 11 grudnia swoje pierwsze dzieło teologiczne Quaestio de incarna-
tione przedstawił do dysputy (pod kierownictwem Andrzeja Schoenusa) baka-
larz teologii Marcin Wadowita, późniejszy dziekan Wydziału Teologicznego oraz 
wicekanclerz uczelni, by rok później występować już jako teolog ordynariusz 
przy okazji dysputy z 1 kwietnia (również pod kierownictwem Schoenusa) i pu-
blikacji dzieła Quaestio de Christi merito. Oba te dzieła (Marcin wydał drukiem 
jeszcze dwa inne traktaty: w 1608 i 1616 roku) noszą już wyraźną zależność 
od tomizmu66. Co więcej, zgodnie z założeniami Reformacji Dobrocieskiego ich 
autor podjął w tym czasie również wykłady objaśniające myśl Akwinaty na pod-
stawie De enteet essentia, De Veritate i De Cognitione Angelorum67. Wadowita 
po dwukrotnym pobycie w Italii (1602, 1605–1606) uzyskał także w Collegium 
Romanum doktorat z teologii. Wykładał we wszechnicy krakowskiej jako pro-
fesor, ale doktorat nostryfikowano mu dopiero w 1617 roku, w trakcie pełnienia 
urzędu dziekana przez Goliniusza68. 20 listopada 1606 roku bakałarzem teologii 
był natomiast Marcin Gilewski (Gilowski) Bularny69, a o pozwolenie na studia 
włoskie z zakresu teologii prosił 10 stycznia t.r. Maciej Blosiusz70. Uzyskał on 

63 AUJ, rkps 18, s. 264. Jest tu wspomniany jako zmarły licencjat teologii Mikołaj Czerwiński.
64 Ibidem, s. 266, 288.
65 Ibidem, s. 269.
66 T. Graff, Marcin Campius Wadowita, s. 284–291 i n.
67 BJ, rkps 220, k.82v–83r.
68 BJ, rkps 2579, k. 17v: M. Martinus Campius Vadovius, S. Theologiae Doctor, Romae promo-

tus per respo[n]sionem pro loco in Academia Cracov. inter S. Theologiae Doctores obtinendo feria 
5 post D. Judica 1617 publice habitam: eundem locum inter  S. Theologiae Doctores per Magnifi-
cum et Clarissimum D. Valentinum Fontanum, Medicinae doctorem et Univ. Cracovien. Rectorem 
et per Reverendum D. eiusdem facultatis Decanum assignatu obtinuit; Unde et facienda fecit et 
sanctissimum iusiurandum super omnia Facultatis Theologicae puncta iuravit acceptanda, eodem 
Rndo Dno Basilio Golinio, Facultatis Theologicae decano et patribus facultatis eiusdem; por.Statu-
ta i matrykuły Wydziału Teologicznego, s. 92; T. Graff, Marcin Campius Wadowita, s. 194–215. 
Co więcej, wiadomo, że przeciw włączeniu go w poczet doktorów protestowali Sebastian Nagro-
diusz i Daniel Sigoniusz, zob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Acta Episcopalia 39,  
k. 260v–261; Ch. Bukowska-Gorgoni, Causae polonae coram Sacra Romana Rota XV–XVII saec. 
Explanatio processuum et regesta documentorum, Romae 1995, nr 167, s. 321–322.

69 AUJ, rkps 18, s. 312.
70 Ibidem, s.  301–302: Facultas data domino magistro Mathiae Blosio in Italiam eundi. Anno 

1606, die 10 Ianuarii; Magister Mathias Blosius petiit sibi facultatem dari studiorum causa Italiam 
discedendi. M.D. rector accitis theologiae doctoribus et petito consilio super ea re a iurisconsultis 
discussis etiam et examinatis diligenter conclusionibus Universitatis, accedente voluntate Ill. car-
dinalis Academiae cancellarii Bernardi Macieiowski, perspecto eius per quadriennium in theologia 
audienda sic Cracoviae studio, facultatem concessit eam, quam dare potest, nichil praeiudicando 
Universitatis statutis et conculsionibus. Idem magister Blosius in sua absentia procuratorem nomi-
ne suo constituit reverendum dominum Danielem Sigonium et ad cathedram surrogat venerabilem 
dominum magistrum Joannem Praeslaidem.
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doktorat teologiczny w rzymskiej Sapienzie jeszcze w tym samym roku, jednak 
na zajęcie miejsca pomiędzy doktorami Wydziału Teologicznego Uniwersyte-
tu Krakowskiego musiał długo czekać71. Wspomniany Gilewski 31 październi-
ka 1607 roku został z kolei nazwany profesorem świętej teologii72. 23 stycznia 
1609 roku jako bakałarz teologii nadal występował wspomniany wyżej Adam 
Romer ze Stężycy73, natomiast przed 27 lipca 1611 roku licencjatem został 
inny uczony, dysputujący kilka lat wcześniej pod okiem Bartłomieja z Prze-
myśla, tj. Wojciech z Sierpca74. W tym samym roku swoją pierwszą dysputę 
teologiczną odbył ponadto bakałarz Marcin Płocki75. Wspomniany wyżej Gi-
lewski w poczet doktorów został włączony dopiero w 1628 roku, wspólnie 
z Blosiuszem oraz z Wojciechem Borowskim, który podobnie jak Gilewski 
swoje stopnie akademickie zdobywał w Krakowie. Tego samego zaszczytu 
dostąpili wówczas także doktorzy „zagraniczni”: Adam z Opatowa i Daniel 
Sigoniusz Lelowita76. Większość z wyżej wymienionych teologów, jak rów-
nież ich uczniów w kolejnych dziesięcioleciach, podobnie jak Marcin Wado-
wita, nie pozostawiła po sobie obfitej twórczości teologicznej, ograniczając 
się do opublikowania jednego, czasem kilku skromnej objętości traktatów, 
będących głównie komentarzem do dzieł i myśli Akwinaty. Stanowiły one za-
zwyczaj swoiste streszczenie zaplanowanej dysputy związanej z otrzymaniem 
promocji na kolejny stopień teologiczny. Dość powiedzieć, że dzieło Andrze-
ja Schoneusa Quaestio de angelis, Cracoviae 1602 było jego jedynym ogło-
szonym drukiem traktatem teologicznym77. Z kolei Marcin Gilewski wydał 
dwa traktaty: Quaestio de virtutibus theologicis ex Ia D. Thomae desumpta, 
Cracoviae (1609) i Quaestio de redemptionis humanae dispesatione salutifera 
(Cracoviae 1628)78, podobnie jak Marcin Płocki Quaestio de vera hominis be-
atitudine (Cracoviae 1611) i Quaestio de peccato originali (Cracoviae 1614)79. 

71 BJ, rkps 2579, k. 17v; Statuta i matrykuły Wydziału Teologicznego, s. 92; Mathias Blosius 
Bruzinius, Quaestio theologica. De Christi Domini, Mediatoris generis humani, habituali gratia; 
ac humanitatis eius salutiferae, vera efficientia. Pro loco inter S. Theologiae Doctores, in Cele-
berrima Acad. Crac. obtinēdo. A M. Matthia Blosio Crac. in Sapientia Romana S. Th. doctore, 
Ecclesiae S. Floriani Custode. In lectorio D. D. Theologorum anno incarnationis Dominicae MDC. 
XXVIII. Mense .... die.... hora .... ad disputandum proposita, Cracoviae 1628; J. Sondel, Słownik 
historii i tradycji, s. 154; E. Ozorowski, Blosius Maciej, SPTK, t. 1,  s. 168–169; H. Barycz, Blosius 
Maciej, PSB, t. 2, Kraków 1936, s. 127.

72 AUJ, rkps 18, s. 325–326.
73 Ibidem, s. 345–346.
74 Ibidem, s. 373 (tu jeszcze jako bakałarz), 414 (tu nieznana dotychczas informacja o licencja-

cie Wojciecha).
75 J. Mandziuk, Płocki Marcin, SPTK, t. 3, s. 382.
76 BJ, rkps 2579, k. 17v; Statuta i matrykuły Wydziału Teologicznego, s. 92; E. Ozorowski, 

Gilewski Marcin, SPTK, t. 1, s. 526; Z. Pietrzyk, Poczet rektorów, s. 170, 172–173; E. Ozorowski, 
Borowski Wojciech, SPTK, t. 1, s. 203–204; E. Ozorowski, Adam z Opatowa, SPTK, t. 1, s. 32–35.

77 E. Ozorowski, Schoneus Andrzej, s. 27–29.
78 Idem, Gilewski Marcin, s. 526.
79 J. Mandziuk, Płocki Marcin, s. 382.



48 TOMASZ GRAFF

Natomiast Maciej Blosiusz, choć ogłaszał dziełka homiletyczne, to wydruko-
wał tylko jedną rozprawę teologiczną Quaestio theologica de Christi Domini 
Mediatoris generis humani habituali gratia ac humanitatis eius salutiferae 
vera efficientia (Cracoviae 1628)80. Na ich tle Adam z Opatowa, autor m.in. 
obszernego komentarza do Summy św. Tomasza jawi się nie tylko jako naj-
płodniejszy, ale również najwybitniejszy teolog pierwszej połowy XVII wieku 
na Uniwersytecie Krakowskim81. Z pewnością aby w pełni ocenić twórczość 
teologiczną krakowskich uczonych uniwersyteckich w pierwszych dziesięcio-
leciach tego wieku, należy jednak w przyszłości dokonać jej szczegółowej 
analizy porównawczej, nie tylko na tle dziejów teologii polskiej i światowej, 
ale również w odniesieniu do konkretnych przykładów twórczości profesorów 
teologii na innych uniwersytetach82.

Dodajmy, że większość z wymienionych wyżej teologów na drodze swojej 
kariery kościelnej posiadało intratne beneficja, byli m.in. w ramach uposażenia 
profesorskiego jako członkowie kapituł związani z kolegiatami św. Anny, św. 
Floriana i Wszystkich Świętych, a niektórzy z nich weszli także w skład krakow-
skiej kapituły katedralnej. Statuty Dobrocieskiego mówiły o 10 czynnych pro-
fesorach Wydziału Teologicznego, wymieniając kanonika katedralnego, ośmiu 
członków kapituły świętofloriańskiej i teologa ordynariusza. Szczególnie przy 
tym podkreślano związek teologów z kolegiatą świętofloriańską. Zastrzeżono, 
że każdy członek kapituły św. Floriana na Kleparzu winien poświęcić się wy-
kładom teologicznym: relinquendo promotos ad S. Florianum pro laboribus in 
Facultate Theologica83.  Kanonikiem katedralnym był wówczas z pewnością (od 
1600 r.) Stanisław Bądkowski (teologom formalnie przysługiwały dwie kano-
nie)84, natomiast profesorem ordynariuszem był Marcin Wadowita (od 1603 r.)85. 
Analizując zatem dokumenty związane z funkcjonowaniem uniwersyteckich ka-
pituł kolegiackich, szczególnie kolegiaty świętofloriańskiej, oraz konfrontując 
je z innymi źródłami, można pokusić się o częściowe odtworzenie poddawanego 

80 E. Ozorowski, Blosius Maciej, s. 168–169.
81 J. Machniak, Adam z Opatowa, [w:] Złota Księga Papieskiej Akademii Teologicznej,  

s. 256–260; Z. Pietrzyk, Poczet rektorów, s. 173; E. Ozorowski, Adam z Opatowa, s. 32–35; F. Bra-
cha, Adam Opatowski (1574–1647). W 300-letnią rocznicę śmierci, „Nasza Przeszłość”, 3 (1947),  
s. 121–144.

82 Por. T. Graff, Marcin Campius Wadowita, s. 257 i n.; M. Rechowicz, Wydział Teologiczny 
Akademii Krakowskiej w XVII i XVIII wieku, s. 9–30.

83 Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis in Universitate Studiorum Jagel-
lonica ab anno 1402 ad annum 1849, ed. J. Muczkowski, Cracoviae 1849 (seria Zabytki z Dziejów 
Oświaty i Sztuk Pięknych, 1), s. CXLV; K. Morawski, Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Średnie wieki i Odrodzenie, t. 2, Kraków 1900, s. 414.

84 L. Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. 2: Prałaci i kanonicy 
krakowscy, Kraków 1852, s. 20–21; por. J. Urban, Kanonie akademickie krakowskiej kapituły kate-
dralnej (1795–1945), Kraków 1997, s. 5–14; S. Spis, Uwagi o kanonikach akademickich kapituły 
krakowskiej, Kraków 1913, s. 11.

85 T. Graff, Marcin Campius Wadowita, s. 196–197.
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nieustannym fluktuacjom składu profesorskiego Wydziału Teologicznego, jak 
również studiujących i nauczających tam bakałarzy w pierwszych 10–15 latach  
funkcjonowania reformy Dobrocieskiego86. Co ważne, znany jest skład kapitu-
ły kleparskiej z 1602 roku, który został zanotowany na wklejce rękopisu 182 
znajdującego się w Archiwum UJ. Umieszczono tam niepełną listę członków 
kapituły, niestety bez podania posiadanych przez nich wówczas stopni teolo-
gicznych. Byli to: Adam Falęcki, Andrzej Schoenus, Adam Romer ze Stężycy, 
Jan Zaborowski, Jakub Turobojski, Sebastian Nagrodiusz Sieradzki, Franciszek 
Bogucki i Daniel Sigoniusz87. W tym lub następnym roku przechodząc z pre-
bendy dziekańskiej kolegiaty św. Anny został prepozytem świętofloriańskim 
Błażej Bazyli Goliniusz (jako następca zmarłych Jana Musceniusza i Mikołaja 
Czerwińskiego), który następnie po śmierci Stanisława Bądkowskiego (1617) 
awansował do kapituły katedralnej. Po nim prepozytem został Sebastian Na-
grodiusz, a następnie Marcin Wadowita – co miało miejsce w tym samym roku. 
Członkami kapituły świętofloriańskiej byli ponadto w tym okresie jako prałaci 
lub kanonicy: Marcin Gilewski, Marcin Płocki, Maciej Blosiusz, Wojciech Bo-
rowski i Jan Jowiusz Leopolita88. Nie wszyscy jednak teologowie uniwersyteccy 
od razu awansowali do najlepiej uposażonej wśród kapituł kolegiackich kapituły 
kleparskiej. Często zresztą obejmowali po sobie prebendy w wyniku śmierci lub 
awansu kolegi, nierzadko kumulując beneficja. Zmarły w roku  1615 Andrzej 
Schoenus był równocześnie dziekanem świętofloriańskim i prepozytem kole-
giaty Wszystkich Świętych oraz posiadał też inne prebendy89. Z kolei 6 grudnia 
1609 roku, po rezygnacji Marcina Wadowity z kanonii w kolegiacie św. Anny, 

86 Zob. np. AUJ, rkps nr 18, 167, 169, 174, 182, 183, 196, 204½; BJ, rkps 240, 2719; Archiwum 
Kolegiaty św. Floriana w Krakowie, rkps nr 1, 14, 28, 78,  98; Archiwum Kurii Metropolitalnej 
w Krakowie, Acta Episcopalia 35–41; Acta Officialia 113–119; Archiwum Kolegiaty św. Anny 
w Krakowie, Księga Bractwa Różańcowego św. Anny. Niezwykle cennym źródłem do dziejów 
Wydziału Teologicznego są także drukowane traktaty teologiczne ogłaszane w związku z obo-
wiązkową dysputą związaną z uzyskaniem poszczególnych stopni teologicznych. Bardzo często na 
stronie tytułowej takiego dzieła zamieszczano bowiem nie tylko imię i nazwisko adepta teologii, 
ale również wskazywano kierownika dysputy i pełnione przez niego funkcje na Uniwersytecie. 
Pojawiały się w tych starodrukach także okolicznościowe listy dedykacyjne i utwory wierszowane, 
będące niejednokrotnie nośnikiem cennych informacji dotyczących życia Wydziału Teologicznego 
oraz całego Uniwersytetu. Zob. Bibliografia polska, t. I–XXXII, wyd. K. i S. Estreicherowie, Kra-
ków 1891–1938.

87 AUJ, rkps 182, wklejka.
88 Listę członków kapituły wraz z informacją o uzyskanych stopniach bakałarskich lub doktor-

skich z teologii zamieszczono w rachunkach kapituły świętofloriańskiej dopiero w roku 1617: AUJ, 
rkps 182, s. 583: zmarły w tym roku dziekan potem prepozyt, sentencjariusz Sebastian Nagrodiusz 
Sieradzki, kustosz potem dziekan, bakałarz sentencjariusz Jakub Turobojski, kustosz, bakałarz for-
matus Daniel Sigoniusz, bakałarz Franciszek Bogucki, doktor rzymski i prepozyt Marcin Wado-
wita, bakałarz i rzymski [doktor?] Marcin Gilewski, bakałarz Marcin Płocki, bakałarz Wojciech 
Borowski, doktor rzymski Maciej Blosiusz, magister i doktor filozofii oraz dziekan fakultetu [Filo-
zoficznego] Jan Jowiusz Leopolita. Szczegóły sporu o obsadę kanonikatu katedralnego i prepozy-
tury świętofloriańskiej w 1617 r. zob.: T. Graff, Marcin Campius Wadowita, s. 113–122.

89 Z. Pietrzyk, Poczet rektorów, s. 163; L. Hajdukiewicz, Schoneus Andreas, s. 597–600.
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w związku z objęciem przez niego kanonii świętofloriańskiej, opuszczoną kano-
nię św. Anny objął Maciej Blosiusz90. 

W tym miejscu warto też zauważyć, że obok Bartłomieja z Przemyśla, Mikoła-
ja Dobocieckiego oraz wymienionych wyżej profesorów, bakałarzy i licencjatów 
teologii, szczególne zasługi w ożywieniu działalności Wydziału Teologicznego 
w pierwszej dekadzie XVII wieku miał z pewnością kanclerz Uniwersytetu, biskup 
krakowski i kardynał Bernard Maciejowski, a następnie jego następca Piotr Tylicki, 
dobrodziej uczelni. Co ciekawe, bakałarz teologii Marcin Wadowita na początku 
w 1604 roku  w liście dedykowanym Bernardowi Maciejowskiemu w dziełku Qu-
aestio de Christi Merito właśnie Maciejowskiego wskazywał jako protektora Aka-
demii, dzięki któremu udało się przetrwać kryzys kadrowy związany z brakiem dok-
torów świętej teologii. Sytuację tę Wadowita nazwał wielkim nieszczęściem, które 
było spowodowane przez przeciwny los. Wyraźnie przy tym zaznaczył, że on sam, 
dzięki namowom biskupa, zdecydował się na podjęcie studiów teologicznych91.

Na zakończenie tych rozważań należy spróbować odpowiedzieć na pytanie, 
jaką rolę odegrał Bartłomiej z Przemyśla w projektowaniu tzw. Reformacji Do-
brocieskiego, ściśle związanej z wprowadzeniem na Wydział Teologiczny obo-
wiązkowego tomizmu92? Zdaniem Henryka Gapskiego wprowadzenie do naucza-
nia na Wydziale Teologicznym Summy św. Tomasza z Akwinu było swoistym 
przypieczętowaniem związków krakowskich dominikanów z  uczelnią. Autor 
ten zaznaczył jednak, że zgadza się z Zbigniewem Ogonowskim, iż „przyjęcie 
tomizmu w Akademii Krakowskiej nie było przejawem lokalnych krakowskich 
związków uniwersytetu z dominikanami. Było odpowiedzią na zalecenie Piusa V 
z 1567 r., aby w uczelniach katolickich nauczano w myśl doktryny św. Tomasza. 
Zaleceniom papieskim uczyniono zadość w Lowanium w 1596 r., w Paryżu 

90 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Acta Officialia 116, s. 719.
91 Wadowita pisał do Maciejowskiego: „Nie wiem bowiem, czy jakiegokolwiek większego od 

ciebie protektora, patrona i promotora święte te studia mają, ciebie który, gdy tylko na głównej 
stolicy katedralnej tego królestwa zasiadłeś, niczego z większa troską nie przeprowadziłeś, jak to 
aby tę Akademię naszą, pozbawioną – za sprawą losu przeciwnego Akademii – doktorów w świę-
tej teologii, od tego nieszczęścia jak najszybciej uwolnić, i by tak bardzo wzniosłą profesję jej 
wcześniejszemu zdrowiu i blaskowi przywrócić. Skoro to się dokonało, nic bardziej korzystnego 
i płodniejszego nie tylko dla chwały twojej, lecz także dla wiecznotrwałej pamięci ludzi nie mo-
gło się stać. Już bowiem Pismo święte, po otrzymaniu ducha i krwi, z dnia na dzień powraca do 
życia, i wsparte twoją pomocą, godną dojrzałość Akademii zwiastuje […].Wszak należało, abyś 
był takim, jakiego dały nam przebłagane siły nadprzyrodzone, jednak w sposób szczególny dla 
mnie, którego – nie zasługującego – tyloma argumentami nie tajonej życzliwości utwierdziłeś, 
by te wysiłki zgodne z wielkością tej profesji, w której się obracam, zostały podjęte, do których, 
wyznam, skłoniłeś mnie rozmową z tobą, odbytą w sposób zaszczytny wraz z domownikami od-
nośnie do moich studiów. Wypowiedzi przyjaciół upewniły mnie, że podobała się tobie pierwsza 
moja potyczka w świętej teologii, sposobię się przeto – pod protekcją najznamienitszego imienia 
twojego – do drugiej”. Cyt. za: T. Graff, Marcin Campius Wadowita, s. 494–495. Oryg. zob. ibidem,  
s. 490–491 na podstawie Marcin Campius Wadowita, Quaestio de Christi Merito, a Martino Cam-
pio Vadovio Theologo Ordinario,publice in Alma Academia Cracovien[si], Die 1. Aprilis ad dis-
putandum proposita, Cracoviae 1604 (list dedykacyjny).

92 BJ, rkps 1171 III, k. 1r–9v; Statuta Uniwersytetu krakowskiego, s. 364–408.
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w 1601 r.”93. Wydaje się jednak, że przyczyny tej decyzji, wbrew argumenta-
cji Gapskiego, były głębsze, tym bardziej że Uniwersytet nie podporządkował 
się zaleceniom papieskim od razu, ale dopiero po 40 latach. Na pierwszym 
planie występowała bowiem konieczność reformy programu studiów, aby 
uczelnia mogła być konkurencyjna w stosunku do szkolnictwa jezuickiego, 
także opartego na tomizmie i zagrażającego monopolowi Uniwersytetu nie 
tylko w Krakowie (groźba otwarcia kolegium), ale również w całej Polsce94. 
Nie bez znaczenia była także chęć nauczania ochrzczonego arystotelizmu, 
w formie bezpiecznej, wzorem szkoły w Salamance. Pamiętano bowiem po-
tępienie pogańskiego awerroizmu i aleksandryzmu na soborze laterańskim 
w 1512 r.95 Dodatkowym bodźcem wydaje się ponadto właśnie długoletni 
związek jagiellońskiej wszechnicy z krakowskimi dominikanami (zakon ten 
wyrzucił z nauczania teologii Sentencje na rzecz Summy już w 1551 roku 
na kapitule generalnej). Związek ten nabrał wręcz symbolicznego znacze-
nia, kiedy tuż przed przeprowadzeniem reformy ster Wydziału Teologicznego 
objął nie kto inny, tylko dominikanin Bartłomiej z Przemyśla, przyczynia-
jąc się do odrodzenia kadry uniwersyteckich teologów. Można zaryzykować 
przypuszczenie, że był on przypuszczalnie głównym inspiratorem radykalnej 
bądź co bądź zmiany w programie nauczania teologii (która prawdopodobnie 
i tak – prędzej czy później – zostałaby jednak wprowadzona). Oczywiście re-
forma ta nie doszłaby do skutku, gdyby nie miała poparcia w szerszym gronie 
profesorskim, tym niemniej właśnie obok rektora Mikołaja Dobrocieskiego, 
to właśnie w Bartłomieju z Przemyśla, uczniu Bartłomieja z Mediny, wybit-
nego salamańskiego komentatora św. Tomasza  z Akwinu, wolno upatrywać 
głównego implantatora tomizmu do programu nauczania na Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu Krakowskiego.

93 H. Gapski, Akademicy krakowscy w bractwie różańcowym, s. 191; Z. Ogonowski, Filozofia 
szkolna w Polsce XVI wieku, Warszawa 1985, s. 28.

94 Zob. np. B. Natoński, Jezuici a Uniwersytet Krakowski w XVI wieku, Kraków 2002 (seria 
Klasycy Jezuickiej Historiografii, 1); J. Bieniarzówna, Schyłek świetności, [w:] J. Bieniarzówna, 
J.M. Małecki, Dzieje Krakowa, t. 2: Kraków w wiekach XVI–XVIII, Kraków 1984, s. 316–319;  
W. Urban, Akademia Krakowska w dobie reformacji i wczesnej kontrreformacji (1549–1632),  
s. 278–284; H. Barycz, Alma Mater Jagellonica. Studia i szkice z przeszłości Uniwersytetu Kra-
kowskiego, Kraków 1958, s.134–169; S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. 1: Walka z różnowierstwem 
1555–1608, t. 2: Praca nad spotęgowaniem ducha wiary i pobożności 1608–1648, Lwów 1900–
1901; J. Sondel, Słownik historii i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 586–590; W. Szym-
borski, Uniwersytet contra Towarzystwo Jezusowe, „Alma Mater”, 161/162 (2013/2014), s. 46–49;  
T. Graff, Marcin Campius Wadowita, s. 305–334 (bibl.).

95 T. Graff, Marcin Campius Wadowita, s. 267–268; M. Rechowicz, Wydział Teologiczny Aka-
demii Krakowskiej w XVII i XVIII wieku, s. 14–16.
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Tuligłowy near Jarosław.  
The oldest history of the village until the mid-17th century

The paper presents the history of the Tuligłowy village from its establishment to the first 
half of the 17th century, reconstructed on the basis of a thorough preliminary archive research. 
On the one hand Tuligłowy is a village typical of Red Rus’, created as a result of internal col-
onization based on the German law, until the mid-15th century – a royal property, then granted 
to the Chancellor of Poland Jan Taszka Koniecpolski. On the other hand, an interesting (though 
unrealistic) legend links its origin to the migration of people from Podolia. It has a parish 
church, which holds a miraculous image of the Mother of God, whose official history does 
not correspond to source-confirmed facts, either. In the village there are also two interesting 
residential and defensive objects: an 11th-13th-century hillfort called Borusz, one of the largest 
structures of that kind, and the remains of “Okop”, i. e. a fortified refuge from the early 17th 
century. The analysis of archival records from between the end of the 14th and the mid-17th 
century, written by both secular and religious institutions, allowed to verify the previous, often 
inaccurate or completely wrong, findings of older literature, reconstruct the order of property 
changes, redefine the nature of the surviving relics of the fortifications, as well as situating the 
village and its owners in the broader context of the socio-economic processes taking place in 
this part of the Przemyśl region.

Keywords: Tuligłowy, Rokietnica, Red Rus’, Derszniak, Korczak, the Koniecpolskis, the Kmi-
tas, colonization, nobility, fortified refuge, fortifications
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W drugiej połowie XX w. problematyka osadnicza zajęła ważne miejsce w ra-
mach zainteresowań historyków, czego wynikiem było opublikowanie wielu prac 
zarówno teoretycznych, jak i poświęconych poszczególnym miastom i wsiom, 
wreszcie całym jednostkom administracyjnym, województwom, ziemiom, po-
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wiatom, diecezjom czy parafiom1. Badacze zajmujący się tym zagadnieniem zna-
leźli też instytucjonalne wsparcie swych dociekań w uruchomionych wówczas 
z inicjatywy K. Buczka przy Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk pra-
cowniach Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu. 
Efektem wieloletnich, żmudnych prac kilku już pokoleń historyków zatrudnio-
nych w owych pracowniach są ukończone bądź zmierzają ku ukończeniu słow-
niki województw krakowskiego, poznańskiego, lubelskiego, płockiego, ziemi 
sanockiej, wyszogrodzkiej i kilku innych. Udostępniono w ten sposób podstawo-
wy materiał źródłowy, bez wykorzystania którego nie możliwa jest rekonstruk-
cja historii konkretnych punktów osadniczych, a poprzez ich pryzmat dziejów 
społecznych, gospodarczych i politycznych Rzeczypospolitej. Niestety, mimo 
istotnego postępu prac, ciągle jeszcze znaczne obszary dawnej Polski pozostają 
nieprzebadane w sposób umożliwiający konstruowanie wniosków ogólnych na 
temat lokalnej struktury osadniczej i dynamiki jej rozwoju. 

Jednym z takich obszarów pozostaje dawna ziemia przemyska. Wśród wystę-
pujących tu osad istnieją z oczywistych względów typowe, niewyróżniające się 
w istotny sposób, jak i takie, które noszą znamiona odmienności, a czasem wręcz 
wyjątkowości. Jedną z takich właśnie jest wieś Tuligłowy, zlokalizowana na ter-
nie wykorzystywanym osadniczo przez człowieka już we wczesnym średniowie-
czu, będąca początkowo własnością monarszą, a następnie rycerską. Na jej terenie 
występują ciekawe relikty urządzeń o charakterze obronnym i rezydencjonalnym, 
które były już przedmiotem badań i polemik naukowych. Jest też siedzibą para-
fii, której losy łączą się z sensacyjnymi, uzurpatorskimi działaniami Bożogrobców 
miechowskich. Była wreszcie w ciągu wieków własnością szeregu rodzin związa-
nych bezpośrednio z historią kraju. Jednocześnie w literaturze przedmiotu funkcjo-
nują różne bałamutne hipotezy dotyczące powstania i historii tej osady. Dlatego też 
bliższe zbadanie jej dziejów wydaje się ze wszech miar zasadne.

Tuligłowy położone są około 20 km na południe od Jarosławia, wchodzą 
obecnie w skład gminy Rokietnica. Leżą nad potokiem Łęg Rokietnicki, zwa-
nym niegdyś Borusz2. Są jedną z trzech wsi o takiej nazwie na terenie dawnego 
województwa ruskiego3. 

1 Z ogromnego dorobku polskiej historiografii wymieniam jedynie przykładowo prace A. Rutkowskiej-
-Płachcińskiej, Sądecczyzna w XIII i XIV wieku. Przemiany gospodarcze i społeczne, Wrocław 1961; A. Fast-
nachta, Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340–1650, Wrocław 1962; A. Borkiewicz-Celińskiej, Osadnic-
two ziemi ciechanowskiej w XV wieku (1370–1526), Wrocław 1970; z nowszych zaś A. Janeczka, Osadnictwo 
pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w., Warszawa 1993. 

2 Hydronimia Wisły, cz. 1: Wykaz nazw w układzie hydrograficznym, red. P. Zwoliński, Wrocław 1965,  
s. 94, nr 231. Staw w Tuligłowach na rzeczce Borusz (Центральний державний історичний архів України 
Львів [dalej cyt.: CDIAUL], f. 13 (księgi grodzkie przemyskie) [dalej cyt.: gr. przem.], 82, s. 467). Nazwę 
Borusz nosi współcześnie inny potok płynący przez wieś Węgierka, będący prawym dopływem Mleczki 
Wschodniej, noszący historycznie nazwę Zubrza i Węgierka (Hydronimia Wisły, cz. 1, s. 112, nr 266).

3 Pozostałe leżą: 1/ w dawnym powiecie mościckim, parafii Sądowa Wisznia i 2/ w dawnym po-
wiecie rudeckim, parafia własna. Jeszcze inne Tuligłowy leżą w powiecie i parafii krasnostawskiej, 
w dawnej ziemi chełmskiej (Słownik Geograficzny, t. 12, Warszawa 1892, s. 614–615). 
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Miejscowa późna legenda łączy powstanie wsi, a zarazem jej nazwy, z wy-
darzeniem, mającym jakoby miejsce w końcu XIV w., kiedy to mieszkańcy 
podolskiej wsi Kudryńce, uchodząc przez Tatarami i unosząc cudowny obraz 
Matki Bożej, mieli się tutaj osiedlić, czyli „przytulili swoje głowy”4. Legen-
da ta jest rozwiniętą wersją zanotowanej w 1726 r. przez ówczesnego pleba-
na opowieści o okolicznościach pojawienia się w Tuligłowach cudownego 
obrazu, która jednak wówczas jeszcze nie łączyła historii obrazu z powsta-
niem wsi5. Przytoczona etymologia nazwy jest dość naiwną, ludową próbą 
jej wyjaśnienia, nie uwzględniającą realiów historycznych. Obraz bowiem, 
pochodzący być może rzeczywiście z podolskich Kudryńców, znalazł się 
w Tuligłowach dopiero w połowie XVII w., gdy wieś istniała już prawie trzy 
stulecia6.

Pozostawiając językoznawcom wyjaśnienie pochodzenia nazwy Tuligłowy, 
warto  wskazać, że w bezpośrednim sąsiedztwie tej wsi, na zachód od niej, leżały 
inne, nieistniejące już dziś miejscowości o nazwach zawierających temat Tul-7. 
Były to Tuliczów i Tuliczówek, obie nad rzeczką Tuliczów, biorącej swój począ-
tek w okolicach Tuligłów. Być może zatem owe „głowy”, a po rusku „gołowy”, 
„hołowy”, to początek czyli źródło potoku „Tul”?8 Niemniej fakt występowa-
nia więcej niż jednej miejscowości o takiej samej nazwie w innych częściach 
Rusi Czerwonej, a niezwiązanych z obiektami fizjograficznymi o pokrewnych 
nazwach, znacznie osłabia taką hipotezę. 

Najstarsza informacja źródłowa o omawianej wsi pochodzi z 21 X 1393 r., 
kiedy to dziedzic Mikołaj Mzurowski, uposażając wzniesiony przez siebie 

4 J. Rejowicz, Pamiątka koronacji M.B. w Tuligłowach, Kraków 1909, s. 7; F. Kotula, Warownie 
chłopskie w XVII w. w ziemi przemyskiej i sanockiej, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, 
t. 8, cz. 1 1962, s. 123–124. 

5 W roku 1726 ówczesny pleban tuligłowski Wiktoryn Skalski, nie posiadając żadnych informacji 
o pochodzeniu cudownego obrazu NMP (-- nullum fundamentum habens de origine imaginis Beatis-
simae Virginis Mariae in ecclesia Tuligloviensi --), zapytał o to starych ludzi z Tuligłów, m.in.  90-let-
niego Jana Klisiewicza, i otrzymał odpowiedź, jakoby Mikołaj Mzurowski dziedzic Kudryńców na 
Podolu, uchodząc przed Turkami i Tatarami, przybył do swego brata Jana dziedzica Rudołowic i Tu-
ligłów wraz z obrazem, a potem wystawił kościół w Rudołowicach (Biblioteka XX. Czartoryskich 
w Krakowie [dalej cyt.: BCz.], rkps 28923, s. 413–414). Cała więc historia miała się dziać w końcu 
XIV w. Nieco inną w szczegółach wersję tej opowieści podał w 1744 r. kolejny pleban tuligłowski 
(AAP 166,  k. 143–143v., 145). Tym samym historia o ucieczce z Podola, sama w sobie też nieprecy-
zyjna i źle datowana, nie mogła mieć związku z ukształtowaniem się już wówczas istniejącej nazwy 
miejscowości.

6 M. Wolski, O początkach kościoła i parafii w Tuligłowach. Przyczynek do historii 
struktur Kościoła łacińskiego w diecezji przemyskiej, „Roczniki Historyczne”, R. 83: 2017,  
s. 230–231. 

7 „Tuł” to m.in. kołczan, sajdak, ale i wierzch kapelusza (S. B. Linde, Słownik języka polskiego, 
cz. 3, Warszawa 1812, s. 686). Od tego apelatywu urobiona zapewne została nazwa zawodowa 
„tulnicy”, od której następnie służebna nazwa miejscowa Tulniki (I. Nobis, Służebne nazwy miej-
scowości w Polsce piastowskiej, Kraków 2013, s. 111, 134, 170).

8 Hasło „głowa” [w:] Słownik Staropolski, t. 2, Wrocław 1958, s. 427–428; hasło „Голова”  
[w:] Словник української мови XVI-першої пловини XVII ст., Львів 1999, в. 6, s. 252–253.
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kościół w Rudołowicach pw. św. Mikołaja, przekazał miejscowym plebanom 
m.in. meszne i inne daniny od mieszkańców wsi Tuligłowy9. Pół roku póź-
niej, 28 IV 1394 r., w Przemyślu biskup Maciej, za zgodą kapituły katedralnej, 
mając na względzie szczupłość dotychczasowego uposażenia, dodał doń m.in. 
dziesięciny z ról kmiecych w Tuligłowach10. Wieś musiała zatem być już wów-
czas dobrze osiadła i okrzepła jako wspólnota i organizm gospodarczy, a fakt 
egzekucji obciążeń spoczywających na mieszkańcach przekonuje, że ukończo-
ny był też okres zwyczajowej wolnizny. Biorąc pod uwagę lesisty, podgórski 
teren, na jakim wieś została lokowana, sądzić można, że owa wolnizna mogła 
wynosić nawet do dwudziestu lat, a zatem wieś powstać musiała najpóźniej 
około roku 137011.

Lokacja Tuligłów miała miejsce niewątpliwie po roku 1358. W pochodzącym 
bowiem z tego roku nadaniu przez Kazimierza Wielkiego części lasów królew-
skich dla Jaczka Słoneczko z Rozborza i Uherców, wschodnią granicę owego 
obszaru określono nie nazwą sąsiedniej miejscowości, a byłyby nią właśnie Tuli-
głowy, ale nazwami hydro- i topograficznymi: potoku Zubrza i dąbrowy (merica) 
„Brzozow”, lasu leżącego w widłach Długiego Potoku i Boruszy, prawego dopły-
wu Zubrzy12. Natomiast przy określeniu południowej granicy posłużono się już 
nazwą miejscową Dubiecka. Początki wsi śmiało można więc cofnąć do lat 60-
70. XIV w. Otrzymała ona prawo niemieckie, co można wnioskować po typowej 
dla tego prawa powinności w postaci wspomnianego już mesznego oraz istnienia 
w Tuligłowach urzędu sołtysa, poświadczonego wprawdzie dopiero w 2. połowie 
XV w.13

Osada musiała rozwijać się bez poważniejszych przeszkód, tak ze strony 
czynników naturalnych, jak i ludzkich. Niewykluczone przy tym, że grunty, 
na których lokowano wieś, mogły być już wcześniej przynajmniej częścio-
wo wykarczowane i zagospodarowane, gdyż na południe od wsi znajduje się 
wczesnośredniowieczne (XI–XIII w.) grodzisko zwane Borusz, jedno z naj-
potężniejszych w Polsce południowo-wschodniej. Wedle ustaleń archeolo-

9 Por. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [dalej cyt.: AGAD], dok. perg. 2417; 
Kopia: Archiwum Archidiecezji Przemyskiej [dalej cyt.: AAP] 12, k. 115–115v.; wyd.: S. Nakiel-
ski, Miechovia sive promptuarium antiquitatum monasterii Miechowiensis, Kraków 1634-46 [dalej 
cyt.: Miechovia], s. 345; ZDM IV, nr 1107; Powstanie i najstarsze dzieje kościoła tuligłowskiego 
przedstawiłem w innym miejscu (M. Wolski, O początkach, s. 229–252, Aneks 1).

10 AGAD, dok. perg. 2418; kopia z oryginału: AAP 12, k. 116–116v.; wyd.: Miechovia,  
s. 345-346;  ZDM IV, nr 1111; M. Wolski, O początkach, Aneks 2. 

11 Według W. Abrahama wsie nowo lokowane w diecezji przemyskiej cieszyły się zwykle dwu-
dziestoletnim okresem wolnizny (W. Abraham, Powstanie organizacyi kościoła łacińskiego na 
Rusi, t. 1, Lwów 1904, s. 324).

12 gr. przem., 338, s. 661–662; M. Wolski, Dzieje Pruchnika i okolic do końca XVI wieku,  
[w:] Pruchnik. Studia z dziejów miasta i okolic, red. M. Wolski, wyd. 2, Kraków 2017, s. 68–70.

13 J. Matuszewski, Missalia – mensalia, [w:] Cultus et cognitio. Studia z dziejów sredniowiecz-
nej kultury, Warszawa 1976, s. 374–375. Dnia 10 II 1479 wystąpił jako świadek Piotr sołtys (advo-
catus) z Tuligłów (AAP 1, s. 306).
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gów, grodzisko to mogło wchodzić w skład większego skupiska osadniczego, 
a zatem w jego sąsiedztwie mogły niegdyś funkcjonować osady o charakterze 
rolniczym14.

Pochodzący z Małopolski Mzurowscy herbu Amadej15 przybyli na Ruś być 
może jeszcze w czasach Władysława Opolczyka, otrzymując nadania we wschod-
niej części ziemi przemyskiej (Strzelczyce). Z nadania tego księcia lub już od 
Jarosławskich (po 1387 r.) objęli lenne wsie zamku jarosławskiego Rudołowice 
i Więckowice16. Były one potem naturalnym zapleczem dalszej ekspansji mająt-
kowej tej rodziny. Jeszcze w końcu XIV w. (przed 1393 r.) Mzurowscy pozyskali 
od władcy (czasowo czy wieczyście?) sąsiednie Tuligłowy lub teren, na którym 
sami je lokowali, wraz z lasami leżącymi na wschód od potoku Zubrza, stano-
wiącego granicę z dobrami Korczaków Próchnickich. W owych lasach na prze-
łomie XIV i XV w. (przed 1404 r.) lokowali wieś o nazwie Mangyerskawolya, 
Hucherskawolya (dziś Węgierka), co stało się powodem wieloletniego konfliktu 
z Próchnickimi17. 

Kolejnym nabytkiem Mzurowskich były Bystrowice, sąsiadujące od północy 
z Więckowicami, zapewne kupione lub pozyskane w wyniku małżeństwa. 

Mzurowscy, a konkretnie stolnik przemyski Jan syn Mikołaja, trzymał 
w swych rękach Tuligłowy co najmniej do 1437 r.18 W międzyczasie wystarał się 
o przywilej królewski (najpewniej zgodę na cesję na siebie) na Maćkowice są-

14 A. Wędzki, Tuligłowy, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich, t. 6, Wrocław 1977, s. 201; 
J. Poleski, Grody plemienne i wczesnopaństwowe w Małopolsce, [w:] Początki sąsiedztwa. Pogra-
nicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średniowieczu, red. M. Parczewski, S. Czopek, Rzeszów 
1996, s. 109–119, tabl. I; M. Proksa, Studia nad zamkami i dworami ziemi przemyskiej od połowy 
XIV do początków XVII wieku, Przemyśl 2001, s. 390; W. Blajer, Pradzieje i wczesne średniowiecze 
okolic Pruchnika, [w:] Pruchnik. Studia z dziejów, s. 19; idem, Ślady pradziejowego osadnictwa 
w obrębie wczesnośrednowiecznych grodzisk w Chodakówce, pow. przeworski  i Tuligłowach, pow. 
jarosławski, [w:] Pradziejowe osady obronne w Karpatach, Krosno 2018, s. 381–390 (tu przywo-
łana starsza literatura).

15 J. Kuś, a za nim G. Klebowicz niesłusznie przydają im herb Nieczuja (J. Kuś, Jeszcze 
o manach jarosławskich. Szkic historyczno-archiwalny, [w:] Księga pamiątkowa [poświęcona dok-
torowi Zdzisławowi Koniecznemu z okazji 70. rocznicy urodzin], Przemyśl 2000, s. 111; G. Klebo-
wicz, Organizacja parafialna diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w XIV–XVI wieku, Lublin 
2013, s. 290). Przynależność ich do rodu Amadejów potwierdza S. Nakielski (Miechovia, s. 480). 
Tak też podaje S. Kuraś (ZDM IV, nr 1102, przyp. 10).

16 Tarnowscy popierali wykupywanie „maństw” przez przybyszów z Korony (W. Dworzaczek, 
Leliwici Tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego. Wiek XIV–XV, Warszawa 1971,  
s. 289); J. Kuś, Jeszcze o manach jarosławskich, s. 111–116.

17 M. Wolski, Dzieje Pruchnika i okolic, s. 56–57; idem, Próchniccy herbu Korczak do po-
łowy XVI wieku. Dzieje linii na Pruchniku, [w:] Studia genealogiczne, t. 3, Warszawa 2019,  
s. 21, 23, 25.

18 25 XI 1437 r. na wiecu w Przemyślu podkomorzy Jan Derszniak wyznaczył na 12 II 1438 r., 
termin rozgraniczenia Tuligłów należących do Jana z Mzurowa od Woli Rokietnickiej tegoż Dersz-
niaka, Tuliczowa Piotra z Pruchnika i Chorzowa Jaczka z Rozborza (AGZ XIII, nr 7323). Mzu-
rowski pozywał też Aleksandra z Pruchnika o wytyczenie granic między Tuligłowami i Wolą (czyli 
Węgierką) a Prosnowem Aleksandra (AGZ XIII, nr 7224).
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siadujące od wschodu z Tuligłowami19. Niestety wkrótce potem (przed 1442 r.) 
utracił obie te wsie w bliżej nieznanych okolicznościach. Tuligłowy dostały się 
Janowi Żmigrodzkiemu20. Maćkowice zaś otrzymał Andrzej z Pomorzan21. Co 
było powodem tej sytuacji, nie wiadomo. Jednoczesna utrata tych dwóch wsi 
wygląda na konfiskatę, jednak nie udało się odnaleźć  żadnego źródłowego po-
twierdzenia takiego faktu22. Najpewniej więc król wydał zgodę na wykupienie 
tych dóbr z rąk dotychczasowego tenutariusza, co spotkało się ze zrozumiałym 
oporem tegoż i próbą obrony. Wynika to jasno z kolejnych zapisów z 1443 r. 
dotyczących obu tych wsi. W przypadku Tuligłów zabezpieczano się bowiem 
na wypadek prawnego odzyskania ich przez Mzurowskiego (-- Si autem do-
minus Mzurowski in anno eodem iure aquireret in et super domino Smigrodski 
villam Thuliglowy --)23. W odniesieniu zaś do Maćkowic Mzurowski przedsta-
wił dokument królewski, który jednak władca zakwestionował (-- literas -- de 
quibus tamen literis nostre maiestati nihil constat) i nakazał powołanym przez 
siebie arbitrom zachować Andrzeja z Pomorzan w posiadaniu tej wsi i strzec 
go od wszelkich roszczeń24. Do odzyskania tych dóbr przez Mzurowskiego nie 
doszło, a Tuligłowy jeszcze w końcu 1448 r. pozostawały w rękach Piotra Cze-
szyka25. 

Stolnik przemyski Jan Mzurowski umarł zresztą przed marcem 1447 r. Stan 
posiadania Mzurowskich w tym czasie ilustrują dwie transakcje. Dnia 2 III 1447 r. 
Fienna (Femka, czyli Eufemia), wdowa po stolniku ustąpiła swe prawa do Rudo-

19 Poprzednim tenutariuszem Maćkowic był Dobiesław z Żurawicy, którego akta wzmiankują 
w tej roli jeszcze 18 II 1437 r. (AGZ XIII, nr 226).

20 Dnia 10 III 1442 r. Żmigrodzki zastawił Tuligłowy za 200 grzywien Piotrowi Czeszykowi 
z Rytarowic w ziemi sanockiej (AGZ XI, nr 1444; A. Fastnacht, Słownik historyczno-geograficzny 
ziemi sanockiej w średniowieczu, cz. 1–3, Brzozów-Kraków 1991–2002, cz. 3, s. 91).

21 Dnia 1 I 1442 r. Andrzej z Pomorzan po raz pierwszy został odnotowany jako tenutariusz 
Maćkowic (AGZ XIII, nr 1606). Wcześniej pozyskał sądownie wobec Jana z Czyżowa na własność 
sołectwo w tej wsi, natomiast samą wieś otrzymał (dedimus graciose) dożywotnio od Władysława 
III Warneńczyka. 

22 S. Mikucki analizując decyzję króla stwierdził, że władca zakwestionował autentyczność 
dokumentów, na które powoływał się Mzurowski (idem, Badanie autentyczności dokumentu 
w praktyce kancelarii monarszej i sądów polskich w wiekach średnich, Kraków 1934, s. 9–10), 
natomiast K. Goźdź-Roszkowski, Zabory dóbr ziemskich dokonywane przez panującego w śre-
dniowiecznej Polsce do połowy XV wieku. Studium historyczno-prawne, Łódź 2017, s. 96, 
122–123. Autor ten uważa, że w tym przypadku monarcha „dysponował nie swoimi posiadło-
ściami”. Maćkowice były jednak dowodnie jeszcze długo później własnością królewską jedy-
nie w czasowym posiadaniu szlachty. Najpewniej taki sam status do 1450 r. miały Tuligłowy, 
choć w tym przypadku nie można wykluczyć konfiskaty wcześniejszego wieczystego nadania 
na rzecz Mzurowskich.

23 7 XII 1443 (AGZ XI, nr 1776); 14 XII 1443 (AGZ XI, nr 1697).
24 AGZ VI, nr 21. O utracie przez Jana Mzurowskiego Maćkowic, niezidentyfikowanych przez 

autora i konsekwentnie nazywanych Manczykowice, zob. K. Goźdź-Roszkowski, Zabory dóbr 
ziemskich, s. 96, 122–123.

25 28 XI 1448 (AGZ XI, nr 7375).
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łowic, Więckowic i Bystrowic synom Janowi i Mikołajowi26. Natomiast w stycz-
niu 1450 r. król Kazimierz Jagiellończyk wydał braciom Mzurowskim zgodę na 
przeniesienie na prawo niemieckie ich dóbr Rudołowic, Więckowic, Bystrowic 
i Woli Węgierskiej (obecnej Węgierki) oraz nieco oddalonych od nich Zarzecza, 
Rożniatowa i Kisielowa, pozyskanych drogą małżeństwa Jana juniora z Małgo-
rzatą z Zarzecza27. Wśród dóbr spadkowych po stolniku nie było zatem już Tuli-
głów ani Maćkowic, co zgadza się z wyżej przytoczonymi faktami.

Rok 1450 to w historii Tuligłów data przełomowa. Wówczas to, 30 mar-
ca wieś przestała być własnością monarszą i stała się dobrami prywatnymi. 
Kazimierz Jagiellończyk nadał ją wieczyście (perpetue et in aevum) wraz ze 
wspomnianym wyżej grodziskiem (zwanym obecnie Borusz) i lasem ciągną-
cym się w stronę Maćkowic kanclerzowi królestwa Janowi Taszce z Koniec-
pola28. 

We wsi najwyraźniej nie było wówczas jeszcze kościoła, dworu ani folwarku, 
skoro nie wspomniano o nich w dokumencie. Na potrzeby rzadkich zapewne 
pobytów na Rusi kanclerz miał do dyspozycji znaną z nieco późniejszego zapisu 
(z 1468 r.) twierdzę (fortalicjum) w posiadanej przezeń z nadania królewskiego 
w 1433 r. Rączynie29. Po śmierci kanclerza (zm. 26 III 1455 r.) Tuligłowy wraz 
z pozostałymi dobrami spadły na jego synów Jana, Jakuba i Przedbora30. W 1462 r. 
bracia dokonali podziału, w wyniku którego majętności leżące w ziemi przemy-

26  AGZ XIII, nr 3480, 3484. W 1456 r. z rąk Mzurowskich wyszły także Rudołowice (MRPS 
I, nr 261l; J. Kus, Jeszcze o manach jarosławskich, s. 114), a później i Więckowice. Ostatec-
znie obie te wsie powróciły do rąk dziedziców Jarosławszczyzny. Dn. 22 XI 1541 r. z podziału 
między Stanisławem Odrowążem wojewodą podolskim a Wawrzyńcem Spytkiem Jordanem 
temu ostatniemu przypada Jarosław z wsiami m.in. Dzików, Ułazów i Cewków, Roźwienica, 
Wola Roźwienicka, Pawłowo Sioło (dziś Pawłosiów) oraz wsie homagialne: Tywonia, Rudoło-
wice i Więckowice (CDIAUL, f. 12 (księgi ziemskie przeworskie), [dalej cyt.: ziem. przew.] 12, 
s. 109–125).

27 Knigi polskoj koronnoj metriki XV stoletija, t. 1, 1447–1454, wyd. A. Mysłowski, W. Granic-
zny, [w:] Monumenta Iuris, t. 2, Warszawa 1914, nr 90. Jeśli Tuligłowy zostały lokowane od razu 
na prawie niemieckim, mogły się nie znaleźć wśród wsi przenoszonych właśnie na to prawo.

28 ZDM III, nr 852; A. Szymczakowa, Szlachta sieradzka do końca XV wieku. Magnifici et gen-
erosi, Łódź 1998, s. 41; W. Zawitkowska, W służbie pierwszych Jagiellonów. Życie i działalność 
kanclerza Jana Taszki Koniecpolskiego, Kraków 2005,  s. 230, 320, 340; AGZ XIII, 905, 2635. 
Kanclerz już wcześniej, od 1433 r., posiadał w tej części ziemi przemyskiej inne królewszczyzny 
Rączynę i Zagórze nadane mu w Kole 30 VI 1433 (ZDM VII, nr 2147; W. Zawitkowska, W służbie 
pierwszych Jagiellonów, s. 140, 320, 337).

29 AGZ XIII, nr 6849, 7087; W. Zawitkowska, W służbie pierwszych Jagiellonów, s. 344;  
M. Wolski, O początkach kościoła i parafii w Tuligłowach, s. 237. Dn. 24 III 1438 r. wystąpił kanc-
lerz królestwa Jan z Rączynej Woli (de Ranczczinawolya) (AGZ XIII, nr 905). W historiografii, na 
co zwróciła uwagę W. Zawitkowska (W służbie pierwszych Jagiellonów, s. 340), Rączyna funkcjo-
nuje pod różnymi błędnymi nazwami: „Rędzina”, „Rędziny”, „Wola Rędzińska (k. Tarnowa?)”, 
a nawet „Rządcówka” (A. Szymczakowa, Szlachta sieradzka, s. 51–52, 54), czy „Rządczyna (nie-
zid.)” (Z. Leszczyńska-Skrętowa, Karniowice, [w:] Słownik historyczno-geograficzny wojewódz-
twa krakowskiego w średniowieczu [dalej cyt.: SHGKr.], cz. 2, s. 431).

30 Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, Kórnik 1992, nr 197;  
W. Zawitkowska, W służbie pierwszych Jagiellonów, s. 369.
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skiej przypadły Janowi, najstarszemu z nich31. Pozostawały one w jego rękach co 
najmniej do jesieni 1465 r.32 

Wkrótce potem, zapewne w 1466 r., doszło do zamiany działów braterskich 
i dobra przemyskie wziął ksiądz Jakub Koniecpolski prepozyt św. Floriana 
w Krakowie33. Nowy właściciel traktował je jako hipotekę pod zaciągane dłu-
gi34. W 1467 r. sprzedał za 300 grzywien chorążemu przemyskiemu Janowi Do-
lińskiemu z Bylic Tuligłowy z prawem odkupu w ciągu 4 lat przez jego braci 
Jana lub Przedbora35. Za braci Koniecpolskich poręczył  Maciej z Pantalowic, 
że w przypadku naruszenia przez nich posesji, da Dolińskiemu wwiązanie do 
połowy Pantalowic, oraz że jeśli po upływie owych czterech latach Koniecpolscy 
nie odkupią Tuligłów, wówczas przekaże Dolińskiemu dokumenty i przywileje 
dotyczące tej wsi. Tym samym przejdzie ona na własność Dolińskiego36. Zain-
teresowanie Dolińskiego Tuligłowami mogło mieć związek z jego powtórnym 
ślubem z Jadwigą, siostrą Jana Lakwy z sąsiedniej Krzywczy37.

Wydaje się, że Doliński pewny był utrzymania w swych rękach Tuligłów, gdyż 
wkrótce po ich warunkowym nabyciu przystąpił do budowy kościoła, co mogło się 
też wiązać ze wzniesieniem tu dworu38. Umarł jednak wkrótce potem, między 16 IV 
1469 a 19 VI 1470 r., nie doczekawszy czteroletniego terminu wykupu Tuligłów39. 
Testamentem zapisał miejscowemu kościołowi legat w wysokości 100 grz.40 

31 A. Szymczakowa, Szlachta sieradzka, s. 51, 54.
32 Od 2 do 31 X 1465 r. Jan jako właściciel Tuligłów procesował się z sąsiadem Olechną Próch-

nickim o zbiegłego poddanego (AGZ XIII, nr 5934-5935, 5954, 5971).
33 A. Szymczakowa, a za nią W. Zawitkowska, ostrożnie datują zamianę między braćmi na czas 

pomiędzy 1462 a 1466 r. (A. Szymczakowa, Szlachta sieradzka, s. 52, W. Zawitkowska, W służbie 
pierwszych Jagiellonów, s. 353). Już 20 I 1467 r. właścicielem Tuligłów był ksiądz Jakub Koniec-
polski (AGZ XIII, nr 6560-6563).

34 Rączynę z fortalicjum  i Zagórze z sołectwem zastawił 15 IX 1468 r. za 800 fl. węg. Piotrowi 
Kunatowi z Nowosielec (AGZ XIII, nr 6849, 7087). 

35 20 I 1467 (AGZ XIII, nr 6560–6563).
36 AGZ XIII, nr 6563; AGZ XIX, nr 150.
37 Dnia 30 VIII 1468 r. Jadwiga skwitowała swego brata Jana Lakwę z dóbr ojczystych i macierzystych 

oraz sędziego przemyskiego Jana Dolińskiego ze zwróconego posagu i 30 grzywien za wieniec (AGZ XIII, 
nr 6845). Wydaje się, że jedynym wytłumaczeniem tego dziwnego zapisu jest rozpad małżeństwa Jana i Ja-
dwigi. Zastanawia jednak, czy owa Jadwiga nie jest tożsama z wdową po Janie z Łopuszki i Pantalowic, 
która w lipcu 1467 r. razem z synami zapisała 30 grzywien dla kościołów w Rudołowicach i Tuligłowach? 
(AAP 1, s. 111). Jej córka Fienna z Pantalowic, żona Jana Mzurowskiego (Bystrowskiego) zapisała też le-
gat na te kościoły (M. Wolski, O początkach, s. 238). Pierwszą żoną Dolińskiego była poślubiona przed 31 
I 1433 Anna z Pakoszówki, zmarła po 15 II 1457 (AGZ XI, nr 540, 546, 549, 552, 554, 1167, 1277, 3349).

38 M. Wolski, O początkach, s. 238.
39 AGZ XIX, nr 28. W literaturze funkcjonuje data 17 X 1470 jako terminus ante quem śmierci 

sędziego (K. Przyboś, Urzędnicy województwa ruskiego XIV–XVIII wieku. Spisy, Wrocław 1987, 
nr 1966, 1967).

40 Tu mowa o zapisanych 36 grzywnach (AAP 1, s. 368), ale ze zsumowania należności dla ple-
bana tuligłowskiego uiszczanych w późniejszych latach, wynika że zapis opiewał na kwotę bliską 
100 grzywien. Doliński poczynił też inne zapisy m.in. dokumentem wystawionym w Przemyślu 
22 VIII 1469 zapisał 400 grzywien dla klasztoru dominikanów w Przemyślu (AAP 8, s. 112–113; 
AGZ XVIII, nr 121). Natomiast inny legat przeznaczył dla kościoła w Czyżkach (AAP 1, s. 40).
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Śmierć Dolińskiego sprowokowała księdza Jakuba Koniecpolskiego do przy-
jęcia oferty nabycia całości jego dóbr ruskich, złożonej mu przez sąsiada woje-
wodę sandomierskiego Dobiesława Kmitę z Dubiecka, zainteresowanego rozbu-
dową swojego kompleksu majątkowego. Warunki finansowe zaoferowane przez 
Kmitę były zresztą dla Koniecpolskiego bardzo korzystne. Nie zwlekając więc 
zawarł 8 I 1470 r. w Krakowie kontrakt zamiany, a faktycznie sprzedaży, Rączy-
ny, Zagórza i Tuligłów za 1300 złotych węgierskich i wieś Karniowice w ziemi 
krakowskiej. Pieniądze jednak, jak zapisano, przeznaczone były na oczyszczenie 
dóbr ruskich z zastawów41. 

Z wykupieniem Tuligłów z rąk Dolińskich musiał Kmita poczekać aż pięć lat 
z powodu małoletniości dzieci najstarszego z nich Wilhelma42. Z oczywistych 
względów Dolińscy nie wychodzili na przeciw oczekiwaniom Kmity, zwłaszcza 
że najpóźniej w 1470 r. Baltazar Doliński ożenił się z sąsiadką z Rokietnicy Ja-
dwigą Derszniakówną, córką podkomorzego przemyskiego Jana, i był żywotnie 
zainteresowany utrzymaniem Tuligłów w swych rękach43. Pod koniec 1471 r. 
Dolińscy podzielili się majątkiem ojczystym, a pieniądze na Tuligłowach przy-
padły wspólnie Janowi, Mikołajowi i Baltazarowi44. Mimo iż prawa do Tuligłów 
należały do trzech braci Dolińskich, to w następnych latach, aż do 1475 r., rezy-
dował tu głównie Baltazar, który dla podkreślenia swych praw zaczął się nawet 
pisać z tej miejscowości45. 

Sytuacja taka trwała do 1475 r., kiedy to Dobiesław Kmita wytoczył Doliń-
skim proces o bezprawne trzymanie Tuligłów, dowodząc, że nie posiadają oni 
stosownych dokumentów (-- Et quia bona Thuliglowy, debent ab ipsis fratribus 

41 SP 2, nr 3997; W. Zawitkowska, W służbie pierwszych Jagiellonów, s. 340. Zapis ten został 
następnie powtórzony 19 III 1471 r. w Przeworsku ze zamiennym dodatkiem -- cum iure patronatus 
ecclesiae cuiuscumque --, którego nie było w zapisce krakowskiej! (AGZ XIX, nr 34). Zastosowa-
na tutaj formuła niby zamiany miała chronić nabywcę przed roszczeniami z tytułu prawa bliższości.

42 AGZ XIX, nr 223.
43 25 X 1470 r. Jadwiga była już żoną Baltazara (AGZ XIX, nr 20).  12 I 1474  Baltazar Doliński 

z Tuligłów zapisał żonie Jadwidze Derszniakównie po 200 grzywien posagu i wiana na połowie 
swych dóbr, jakie mu przypadną z podziału z braćmi (AGZ XVIII, nr 484). 28 V 1480 r Jadwiga 
unieważniła wobec akt konsystorskich swój testament spisany na rzecz kościoła w Rokietnicy, 
uzasadniając to tym, że w tzw. międzyczasie doczekała się synów i córek (AAP 1, s. 395–396).

44 16 XII 1471 r. (AGZ XVII, nr 692). 18 XII 1471 bracia wydzielili Piotrowi na jego schedę 
Bylice, zaś dla Jana, Baltazara, Mikołaja i dzieci zm. Wilhelma zostały Korytniki, Nowosielce 
i pieniądze na Tuligłowach (AGZ XVIII, nr 123). Z kolei 2 I 1472 powtórzyli ten podział z zastrze-
żeniem, że na Bylicach ulokowali jeszcze schedę dzieci zm. Wilhelma tj. Jana, Burnety i Katarzyny 
(AGZ XVIII, nr 299). Jeszcze w 1481 r. Jan syn Wilhelma pozywał stryja Mikołaja oraz stryjeczną 
siostrę Katarzynę córkę Piotra o to, że razem z braćmi Janem i Baltazarem w czasie jego małolet-
niości przez 5 lat trzymali Bylice i Tuligłowy, a przez 8 Nowosielce czerpiąc z nich zyski, ale nie 
dzieląc się z nim (AGZ XVIII, nr 1527; AGZ XIX, nr 223).

45 Baltazar z Tuligłów: 21 IX 1472, 20 VII 1473, 12 I 1474 i 11 IV 1475 (AAP 1, s. 101; AGZ 
XVIII, nr: 433, 484; AGZ XIX, nr 123). Od 1476 r. Baltazar z braćmi zaczęli się pisać z Nowosie-
lec, co zdaje się przekonywać o opuszczeniu przez nich Tuligłów (AAP 1, s. 132–133, 177–179). 
Rok później bracia Dolińscy sprzedali na powrót Nowosielce za 1100 grzywien podkomorzemu 
przemyskiego Rafałowi z Jarosławia. Wieś tę kupił w 1465 r. od Spytka z Jarosławia ich zmarły 
ojciec (AGZ XIII, nr 5639; AGZ XIX, nr 168–169).
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-- alienari, ratione istius, quia privilegia carent, quibus se defendere deberent 
--)46. Ci w konsekwencji pozwali dzieci zmarłego tymczasem poręczyciela Ma-
cieja z Pantalowic o nieprzekazanie im dokumentów i przywilejów na Tuligłowy, 
co miał obowiązek uczynić w przypadku niewykupienia tych dóbr w terminie47. 
Ostatecznie musiało dojść do jakiejś nie znanej  w szczegółach ugody, gdyż je-
sienią 1475 r. Kmita mógł już zapisać na Rączynie, Tuligłowach i Zagórzu zabez-
pieczenie pewnego zobowiązania48. Również w następnych latach Kmita pisał się 
dziedzicem tych wsi, a po nim, co najmniej do 1479 r., jego synowie49. 

Tymczasem przed rokiem 1483 córkę Kmity Barbarę pojął za żonę Stanisław 
Derszniak z Rokietnicy, któremu najwyraźniej przekazano wraz z jej ręką m.in. 
Tuligłowy, sąsiadujące bezpośrednio z jego dobrami. On zaś zastawił tę wieś 
Baltazarowi Dolińskiemu, który w latach 1483–1485 znowu pisał się dziedzicem 
Tuligłów50. Niewykluczone, że zastaw ten był konsekwencją nie wypłacenia Do-
lińskiemu posagu żony bądź też ciągle nieuregulowanych pretensji do sum ob-
ciążających niegdyś Tuligłowy, których spłatę mógł przejąć na siebie Derszniak.

Dopiero latem 1484 r. Kmitowie dokonali formalnego podziału dóbr ojczy-
stych, w którego konsekwencji Barbarze Derszniakowej potwierdzono prawa do 
Tuligłów z folwarkiem oraz Rączyny z folwarkiem i Zagórza51. 

Brak wiadomości o Tuligłowach z następnych lat, w tym o ewentualnych 
zniszczeniach najazdu tureckiego w 1498 r. Najpewniej jednak nie ominął on 
i tej wsi, skoro dotkliwie zniszczony został wówczas Pruchnik, położony zaled-
wie kilka kilometrów dalej na zachód52. Wiadomo natomiast, że w konsekwencji 
najazdu tatarskiego w 1502 r. spalony został kościół w Tuligłowach, a domyślać 
się także można znacznych strat biologicznych oraz materialnych, jakie dotknę-
ły wieś53. Dwa lata później umarł podkomorzy przemyski Stanisław Derszniak 
(zm. 1504 r.), a Tuligłowy znalazły się w rękach wdowy po nim Barbary z Kmi-

46 22 IX 1475 r. (AGZ XIX, nr 150).
47 26 IX 1475 bracia Dolińscy pozwali synów zmarłego Macieja z Pantalowic. Z powodu nielet-

niości Stanisława sprawa przeciągnęła się kilka lat (AGZ XIX, nr 135, 142, 150). Ostatecznie syn 
Macieja Jan z Pantalowic 16 XI 1479 rozliczył się z Janem i Baltazarem Dolińskimi z zapisu, jaki 
miał ich ojciec na Pantalowicach (AGZ XVIII, nr 1253).

48 26 IX 1475 (AGZ XIX, nr 141).
49 9 II 1478 Dobiesław Kmita dziedzic Tuligłów i Rączyny (AGZ XVII, nr 1416); 29 III 1479 

Sobieński z Tuligłów (AGZ XVII, nr 1681); w czerwcu 1479 Hyndrzych Solensky (Andrzej So-
bieński) został pozwany o podymne z Rączyny, Tuligłów i Zagórza (AGZ XVII, nr 1709). 

50 W 1483 r. Stanisław Derszniak z Rokietnicy zastawił za 600 zł węg. Baltazarowi Tuligłowy 
ręcząc, że będzie go strzegł przed ewentualnymi pretensjami Jana, Piotra, Stanisława i Andrzeja 
Kmitów oraz swej żony Barbary, którzy jeszcze nie dokonali podziału tej wsi (AGZ XVIII, nr 
1744; Fastnacht, Słownik, cz. I, s. 97). Baltazar pisał się z Tuligłów: 12 III, 10 XI, 22 XII 1483; 23 
VIII 1484; 27 IV 1485 (AGZ XVII, nr 1834, 1866, 1881, 1887, 1958; AAP 2, s. 211). 12 V 1486  
z Tuligłów pisał Jan Wilamek bratanek Baltazara (AAP 2, s. 266).

51 17 VIII 1484 w Sanoku (AGZ XVI, nr 1648).
52 M. Wolski, Dzieje Pruchnika i okolic, s. 74.
53 AAP 8, s. 203, 211–212.
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tów, faktycznej dziedziczki tej wsi54. Po jej ponownym zamążpójściu (przed 7 IV 
1506) za Piotra Kolę z Dalejowa, późniejszego chorążego przemyskiego, oboje 
małżonkowie utrzymali w swych rękach Tuligłowy co najmniej do roku 151055. 

Dopiero po śmierci Barbary (pomiędzy 18 II 1512 a 25 I 1513) i jej dwóch star-
szych synów Stanisława i Piotra, Tuligłowy wraz z resztą majątku przeszły na jej 
dwóch pozostałych przy życiu synów Mikołaja i Jana56. Wkrótce potem, w 1514 r., 
Mikołaj Derszniak zabezpieczył na Tuligłowach posag (500 zł) swej siostry Anny 
wydanej właśnie za Jana Ramsza z Oleszyc. W ich rękach wieś ta pozostawała 
do grudnia 1518 r.57 15 VI 1518 bracia dokonali podziału ojcowizny58. Starszemu 
z nich Mikołajowi przypadły Wola Rokietnicka, Rączyna, Zagórze i połowa Panta-
lowic oraz w ziemi krakowskiej Marchocice i Klonów59. Wziął też na siebie wszel-
kie długi ojca i matki. Jan zaś otrzymał Rokietnicę (zwaną wówczas Starą Rokiet-
nicą) i Tuligłowy oraz trzymane zastawem Czelatyce i królewszczyznę Trześniów. 
Na obu spadł po połowie obowiązek wyposażenia drugiej siostry Katarzyny60.

Po zakończeniu zastawnej posesji Ramszów Tuligłowy przed 25 I 1519 zno-
wu poszły w obce ręce. Tym razem Jan Derszniak zabezpieczył na nich 600 zł 
posagu siostry Katarzyny, żony Franciszka Fredro61. Ten zaś po trzech latach, nie 
doczekawszy się wypłacenia tej kwoty, ustąpił 13 I 1522 zapis na Tuligłowach 
Andrzejowi Fredro z Krakowca62. 

54 K. Przyboś za A. Bonieckim podaje, że podkomorzy przemyski Stanisław Derszniak umarł 
w 1504 r., a przed 7 I 1505 (Urzędnicy województwa ruskiego, nr 1874). Rzeczywiście zgon Dersz-
niaka musiał nastąpić w 1504 r., skoro wdowa po nim wystąpiła już 7 X 1504 (AGZ XVII, nr 3529).

55 ziem. przew. 4, s. 389–390; CDIAUL, f. 14 (księgi ziemskie przemyskie), [dalej cyt.: ziem. 
przem.], 6, s. 142–143). 

56 Barbara z Kmitów Derszniakowa umarła po 18 II 1512 a przed 25 I 1513 (AGAD, MK 25, 
k. 113; ziem. przew. 4, s. 667–668; 30 s. 5). Jej syn Stanisław Derszniak żył jeszcze 23 XII 1508, 
kiedy wraz z matką prezentował do probostwa w Rokietnicy swego kandydata (AAP 143, k. 97v.). 
Umarł po 4 III 1510, gdy procesował się jeszcze z ojczymem z Piotrem Kolą z Dalejowa (ziem. 
przem. 6, s. 142–143). Brat Piotr umarł po 7 I 1505 (AGZ XVII, nr 3546).

57 31 VII 1514 (gr. przem. 5, s. 151–154). Jan Ramsz trzymał Tuligłowy jeszcze w 1517 r. 
(ziem. przew. 6, s. 146). Ustąpić natomiast musiał przed 25 I 1519, kiedy na Tuligłowach zabezpie-
czony został posag Katarzyny z Derszniaków Fredrowej (ziem. przem. 8, s. 238). Dopiero w 1532 r. 
Anna Ramszowa, już jako wdowa, zrzekła się swych praw do dóbr po rodzicach m.in. Tuligłów.

58 ziem. przem. 9, s. 167–168.
59 F. Sikora, Klonów, [w:] SHGKr., cz. 2, Kraków 1993, s. 550; Z. Leszczyńska-Skrętowa, Mar-

chocice, [w:] SHGKr., cz. 4, s. 96.
60 Katarzyna wyszła za mąż przed 4 V 1518. Tego bowiem dnia 4 V 1518 bracia Derszniakowie 

zapisali jej po 550 złp. każdy tytułem posagu. Dnia 18 V 1518 Fredro pozwał Derszniaków o nie 
wypłacenie mu w ustalonym terminie posagu żony (ziem. przem. 7, s. 202).

61 ziem. przem. 8, s. 238. Dnia 24 IV 1520 Fredro stwierdzając, że podjął od swych szwagrów 
Mikołaja i Jana Derszniaków 1000 złp. posagu swej żony, zapisał jej oprawę na swych dobrach. 
Ona zaś skwitowała swych braci z dóbr po rodzicach (ziem. przem. 9, s. 242–243). Późniejsze 
zapisy wskazują jednak niezbicie, że do wypłaty  wówczas jeszcze nie doszło. Dopiero 17 IX 1521 
Fredro skwitował Mikołaja Derszniaka z jego części posagu, tj. 500 złp. zapisanych mu 4 V 1518 r. 
(ziem. przem. 9, s. 284), a dopiero w 1532 r. unieważnił zapis nie żyjącego już wówczas Jana 
Derszniaka na 500 zł., zabezpieczony w 1518 r. na Starej Rokietnicy (ziem. przem. 9, s. 969).

62 gr. przem. 14, s. 388–389; 21 I 1522 r. wwiązanie (ziem. przem. 8, s. 382). 
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W trakcie posesji Fredrów, w 1524 r., Tuligłowy padły ofiarą kolejnego napadu 
tatarskiego (novissime hostili incursione)63. Rozmiary zniszczeń nie są niestety zna-
ne. Tymczasem Jan Derszniak, mieszkający w ojczystym dworze w Rokietnicy, nie 
kwapił się z wykupieniem Tuligłów. Środki, jakimi dysponował, pragnął bowiem 
przeznaczyć na powiększenie majątku o Czelatyce, wieś sąsiadującą z Rokietnicą, 
w której już wcześniej trzymał zastawem pewne części. W 1525 r. udało mu się 
wykupić od różnych osób kolejne długi ciążące na tej wsi i stał się jej faktycznym 
właścicielem64. W 1527 r. poślubił kasztelankę sanocką Annę Kamieniecką her-
bu Pilawa, córką Klemensa, z której ręką otrzymał 500 zł posagu oraz wyprawę 
w złocie, srebrze, perłach, klejnotach i szatach wartości 200 zł65. Wkrótce potem 
przyszło na świat dwoje dzieci Piotr i Felicjana. Ambitne plany Jana powiększenia 
majątku przerwała nagła śmierć. Stało się to pomiędzy 1528 a 1529 r.66 Nad osiero-
conymi, zaledwie kilkuletnimi dziećmi opiekę objął stryj Mikołaj67.

W tzw. międzyczasie w 1527 r. Andrzej Fredro, także niespłacony, ustąpił zapis na 
Tuligłowach nie znanej bliżej Annie Kowienickiej68. Po jej zaś  rychłej śmierci prze-
szedł on na jej dzieci, od których w 1531 r. wykupił tę wieś z zastawu Mikołaj Dersz-
niak69. Po jego zaś śmierci (po 16 V, a przed 19 IX 1542) zastaw na Tuligłowach przy-
padł wdowie Barbarze z Herburtów Derszniakowej70. W małżeństwie z Mikołajem 
miała ona trzech synów: podkomorzego lwowskiego Jana, wojskiego samborskiego 
Stanisława, Walentego oraz córkę Dorotę, wydaną za sekretarza i dworzanina królew-
skiego, późniejszego kasztelana przemyskiego Stanisława Drohojowskiego. Wszyscy 

63 gr. przem. 15, s. 370.
64 20 III 1525 od sędziego grodzkiego przemyskiego Stanisława Cieszackiego, który z kolei 

miał je wykupione od Jana Rudnickiego i Wojciecha Starzechowskiego oraz Andrzeja Czelatyckie-
go (gr. przem. 15, s. 430). 

65 9 VII 1527 (ziem. przem. 8, s. 561).
66 Zmarł po 17 III 1528, a przed 31 X 1529  (ziem. przew. 6 s. s. 443, 536, gr. przem. 16, s. 672).
67 16 VII 1532 (ziem. przew. 30, s. 520–521).
68 12 XI 1527 (ziem. przem. 8, s. 677). Była ona zapewne żoną Mikołaja Kowienickiego z Ma-

łych Barańczyc lub jego brata Stanisława, ci zaś byli synami nieznanej bliżej Anny (ziem. przem. 
7, s. 53–54, 75, 215). W 1528 r. Stanisław Kowienicki oprawił posag i wiano swej żonie Weronice, 
córce wojskiego przemyskiego Mikołaja Koniuszeckiego (ziem. przem. 9, s 633).

69  21 III 1531 Mikołaj wykupił za 100 zł od Morawskiej zastaw (1528) zm. Jana Derszniaka na 
Czelatycach (ziem. przew. 6, s. 536) oraz od Stanisława Kowienickiego i Andrzeja Stabkowskiego 
za 600 zł wieś Tuligłowy, zastawione niegdyś przez tegoż zm. Jana Derszniaka Franciszkowi Fredro. 
Fredro ustąpił ten zastaw swemu bratu stryjecznemu Andrzejowi Fredro, a ten Annie Kowienickiej. 
Po niej zaś dziedziczyli jej syn Stanisław oraz Stabkowski, po pozyskaniu prawa od córek Anny: Zo-
fii Dąbrowskiej i Katarzyny 1-o v. Romanowskiej, 2-o v. Stabkowskiej (ziem. przew. 6, s. 539–541; 
ziem. przew. 11, s. 42, 544–545, 551–552). Tego samego dnia, nie mając najwyraźniej całej potrzeb-
nej kwoty, Derszniak zastawił za 600 zł Tuligłowy Feliksowi Zarszyńskiemu chorążemu sanockiemu 
do wykupienia (ziem. przew. 6, s. 541). Dnia 11 VII 1531 Katarzyna z Romanowskich Stabkowska 
skwitowała Mikołaja Derszniaka, jako opiekuna dzieci zmarłego brata Jana, z sum ciążących na Tuli-
głowach (ziem. przem. 9, s. 890–891).  Dopiero w 1535 r. Mikołaj Derszniak zwrócił Zarszyńskiemu 
pożyczone pieniądze i objął w swoje ręce Tuligłowy (ziem. przew. 30, s. 668–669).

70 ziem. przew. 7, s. 520, 544. K. Przyboś błędnie utożsamił datę wydania przywileju na sęstwo 
ziemskie przemyskie dla następcy Mikołaja Derszniaka z datą jego śmierci (Urzędnicy wojewódz-
twa ruskiego, nr 1973).
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oni sprzyjali szerzącej się wówczas reformacji. Z podziału majątku ojczystego przepro-
wadzonego dopiero w 1558 r. Stanisławowi przypadły Pantalowice i Zagórze, Janowi 
Wola Rokietnicka i część w Czelatycach, a Walentemu Rączyna i Łopuszka Wielka71.

Najstarszy z braci Stanisław Derszniak, rotmistrz królewski, potem wojski sam-
borski,  już w 1551 roku popadł w konflikt z Kościołem, wstrzymawszy oddawanie 
dziesięcin z Łopuszki Małej i Zagórza plebanom w Pantalowicach72. Z sukcesji po 
ojcu posiadał m. in. prawa do trzeciej części zastawu (600 zł.) na Tuligłowach, któ-
ry w 1553 roku wypuścił razem z 1/3 dworu, gumna, ról dworskich (exarationum 
alias obszarów), sadzawek i karczmy oraz dochodów od kmieci73. Być może go-
tówka była mu potrzebna na ślub, którym związał się w tym właśnie czasie z  Elż-
bietą Rozborską herbu Korczak, córką Piotra, a wdową po sędzi ziemskim przemy-
skim Wawrzyńcu Wojakowskim74. Również i on nie pozostawił potomstwa. Umarł 
w lecie 1573 roku75. Pod koniec życia poważnie zadłużył swoje dobra.

Jan Derszniak, za młodu był dworzaninem i sekretarzem królewskim76. W 1546 r. 
został plebanem w Rokietnicy, z którego to beneficjum zrezygnował 13 IV 155477. 
Przed rokiem 1557 został wojskim samborskim, a potem podkomorzym lwow-
skim78. Ożenił się około 1557 r. z Anną Gucci, córką majętnego mieszczanina kra-
kowskiego Kaspra i bliską krewną żupnika ruskiego Oktawiana Gucci79. Z majątku 
ojczystego otrzymał Rączynę, gdzie zamieszkał wraz z żoną80. Już wówczas jawnie 
sprzyjał reformacji, o czym przekonuje tolerowanie ekscesów swego sługi nieja-
kiego Korzeńskiego, który w 1560 r. pobił, jak to zanotowano „z podszeptu diabel-
skiego” (ex odio diabolico) Jana z Pruchnika prebendarza kościoła w Rokietnicy81. 
Jan wkrótce potem (1561 r.) umarł nie pozostawiwszy po sobie potomstwa82. Wdo-
wa zaś po nim wyszła rok później ponownie za mąż za Stanisława Trzecieskiego 
z podkrakowskich Sędziszowic, zagorzałego protestanta83. 

71 28 VI 1558 (gr. przem. 30, s. 13-28; ziem. przem. 9, s. 1135, 1138-1139 - fragmenty bez daty; 
ziem. przew. 8 s. 320- 321, 655).

72 18 IX 1551 (AAP 19, k. 175v).
73 8 VIII 1553 (ziem. przew. 8 s. 43-47).
74 ziem. przew. 31, s. 1148-9. Elżbieta umarła po 17 IX 1571 (gr. przem. 290, s. 115).
75 Żył jeszcze 21 VII 1573 (gr. przem. 291, s. 121), a umarł przed 10 VIII 1573 r. (gr. przem. 291, s. 122).
76 M. Korolko, Seminarium Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego. Humaniści w kancelarii 

królewskiej Zygmunta Augusta, Warszawa 1991, s. 197; M. Ferenc, Dwór Zygmunta Augusta. Or-
ganizacja i ludzie, wyd. 2, Oświęcim 2014, s. 210.

77 Dn. 21 IV 1546 był prezentowany jako kleryk z niższymi święceniami przez matkę Barbarę 
Herburtów Derszniakową i brata  Stanisława Derszniaka (AAP 20 k. 236). Rezygnacja z tego be-
neficjum (AAP 22, k. 97v.-98).

78 Urzędnicy województwa ruskiego, nr 995, 2143.
79 ANKr., Advocatialia Cracoviensia 158, s. 149–154, 311.
80 W 1557 r. woźny położył pozew po Annę z Guccich Janową Derszniakową w fortalicjum 

w Rączynie (ANKr., Advoc. Crac. 159, s. 771).
81 AAP 19, k. 319-9v.
82 H. Barycz, Derszniak Jan, [w:] PSB, t. 5, s. 127–128 – z błędami.
83 M. Wolski, Trzeciescy herbu Strzemię. Małopolska rodzina szlachecka XIV–XVI wieku, Kra-

ków 2005, s. 122–124. 
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Najmłodszy z braci Walenty, dziedzic Rokietnicy Nowej czyli Woli Rokietnic-
kiej po bracie Janie oraz Rączyny i Łopuszki Małej (1568), od 1551 r. studiował 
na Uniwersytecie Krakowskim84. Pomiędzy 1560 a 1561 r. poślubił  Magdalenę 
Pieniążkówną z Pruchnika, córkę sędziego ziemskiego krakowskiego Jana, także 
sprzyjającego protestantyzmowi85. Magdalena była to jednak, jak pisze B. Paprocki 
„[...] pani dla spraw świątobliwych w stanie wdowim pochwalenia godna i Pana 
Boga się bojąca, trwając w starożytnej wierze kościoła świętego powszechnego”86. 
Z małżeństwa tego urodziło się jedyne dziecko, syn Stanisław, o którym niżej.

Wspomniany już Piotr Derszniak, syn Jana i kasztelanki sanockiej Anny 
Kamienieckiej, dziedzic Starej Rokietnicy, Tuligłów i Czelatyc, stryjeczny brat 
opisanych braci, osiągnął pełnoletniość około 1547 r. Próbując się zagospodaro-
wać zaciągnął poważne długi, obciążając nimi swe dobra. Tuligłowy znalazły się 
ostatecznie w rękach dworzanina królewskiego Stanisława Drohojowskiego, któ-
ry pożyczył Derszniakowi łącznie ponad 7 tys. zł87. Po kilku latach, 9 V 1564 r. 
Piotr, nie mając możliwości spłacenia długów, sprzedał Tuligłowy Drohojow-

84 Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. 3, ed. A. Chmiel, Cracoviae 1896, s. 1.
85 M. Wolski, Reformacyjny epizod w historii Pruchnika, [w:] Fontes et historia. Prace dedyko-

wane Antoniemu Gąsiorowskiemu, Poznań 2007, s. 229–244. Dziwna to jednak była apostazja, skoro 
w 1559 r. Pieniążek został wyznaczony egzekutorem testamentu katolika Jana Grabińskiego (AAP 
19, k. 281–282v.). Jeszcze 21 V 1560  Walenty był jeszcze niewątpliwie nieżonaty (ziem. przew. 8, 
s. 474–475), a w 1561 r. Magdalena wystąpiła jako jego żona (ziem. przew. 8, s. 506–8). W 1569 r. 
Magdalena Derszniakowa za zgodą ojca sędziego ziemskiego krakowskiego Jana Pieniążka i Wojcie-
cha Bębnowskiego brata herbowego skasowała zapis oprawy w ziemstwie przeworskim na połowie 
wszystkich dóbr. Mąż Walenty dziedzic w Rączynie oprawił jej po 4000 zł posagu i wiana na połowie 
swych dóbr, ona zaś odstąpiła od pretensji do dóbr rodzicielskich (ziem. przew. 9, s. 164–165).

86 B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858, s. 508. 
87 3 II 1547 Piotr Derszniak, dziedzic Tuligłów i Czelatyc, zastawił obie te wsie Mikołajowi Orze-

chowskiemu pisarzowi z. przem. za 500 zł (ziem. przew. 7, s. 734–735). 7 VIII 1554 Stanisław Dersz-
niak zastawnik Tuligłów podzastawił 1/3 wsi, dworu, sadzawki, obszaru alias exarationis itd. Mag-
dalenie wdowie po Bartłomieju Sawińskim, żonie Piotra Rudołowskiego, za 511 zł; 29 I 1555 Piotr 
Derszniak dopisał Barbarze z Miżyńca Herburtównej Derszniakowej 500 zł do pierwotnego długu 
w wysokości 2000 zł, jaki u niej zaciągnął na Czelatycach. (ziem. przew. 8, s. 43, 128) oraz pożyczył 
od Krzysztofa Pileckiego 400 zł, zabezpieczając ich zwrot na swojej części Rokietnicy, to jest na 10 
kmieciach i dworze (ziem. przew. 8, s. 128–130). W maju 1556 r. Stanisław Derszniak podjął od Pio-
tra Derszniaka 1000 zł, w której to sumie zastawił on niegdyś Tuligłowy Barbarze z Herburtów Dersz-
niakowej (ziem. przew. 12, s. 591–592); 19 V 1556 Piotr Derszniak zastawił Stanisławowi Fredro za 
1500 zł część wsi Tuligłowy, którą trzymał w zastawie Stanisław Derszniak (ziem. przew. 8, s. 303-5); 
W 1558 r. Barbara z Herburtów Derszniakowa ustąpiła Stanisławowi Drohojowskiemu zapis (1555), 
jaki miała od Piotra Derszniaka w wysokości 2500 zł na Czelatycach (ziem. przew. 12, s. 685–686). 
10 V 1558 Piotr zastawił Czelatyce i Tuligłowy za 6600 zł Stanisławowi Drohojowskiemu, z której to 
sumy Drohojowski miał wykupić z zastawu Czelatyce od Barbary z Herburtów Derszniakowej, a Tu-
ligłowy od Stanisława Fredro z Młodowic (ziem. przem. 17, s. 915–920). 17 V 1558 Piotr Derszniak 
powiększył o 150 zł swój dług w wysokości 6600 zł u Stanisława Drohojowskiego, zapisując go na 
Czelatycach i Tuligłowach (ziem. przew. 8, s. 323–4); 23 VIII 1558 Piotr Derszniak pożyczył u Dro-
hojowskiego kolejne 200 zł, powiększając swoje zadłużenie do 6850 zł (ziem. przew. 8, s. 377–8);  
14 V 1560 znowu pożyczył 111 zł, zwiększając obciążenie Tuligłów i Czelatyc do niebagatelnej 
kwoty 7161 zł (ziem. przew. 8, s. 465–6). W 1561 r. Stanisław Drohojowski zastawił za 3300 fl. 
Walentemu Derszniakowi swoje dobra zastawne od Piotra Derszniaka, tj. Tuligłowy  (ziem. przew. 
8, s. 485–487, 506–8); w 1562 r. Walenty Dreszniak pożyczył na trzy lata od teścia Jana Pieniążka 
z Krużlowej 500 fl. i zabezpieczył zwrot na Tuligłowach (ziem. przew. 8, s. 543–544). 
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skiemu88. Jemu też sprzedał w 1572 r. Starą Rokietnicę89. Nowy właściciel zna-
ny był w ziemi przemyskiej z konfliktów z kościołem katolickim90. Jest wielce 
prawdopodobne, że to właśnie w tym czasie doszło do sprofanowania kościoła 
w Tuligłowach (-- per haeresim ab annis prophanata multis suo legitimo pastore 
destituta esset  --)91. Sam osiadł w Czelatycach, które najpewniej wykupił z rąk 
Drohojowskiego92. Umarł zapewne niedługo po 17 IV 1574, nie pozostawiwszy 
potomstwa93.

Jedynym spadkobiercą całej fortuny Derszniaków został więc małoletni Stani-
sław, syn Walentego i Magdaleny Pieniążkówny. Urodził się zapewne około 1562 r. 
Po śmierci ojca pozostawał pod opieką matki, która na jego edukację wydzierżawi-
ła wojskiemu samborskiemu Stanisławowi Derszniakowi Wolę Rokietnicką. Uzy-
skiwane z tego tytułu 200 złp. otrzymywali na naukę chłopca podczaszy przemyski 
Jan Orzechowski oraz Stanisław i Jan Fredrowie94. W roku 1574 r. uzyskał od króla 
dopełnienie lat, aby mógł podjąć nie cierpiące zwłoki decyzje w sprawie oczysz-
czenia z długów odziedziczonych po stryju Stanisławie dóbr. Pierwszym krokiem 
jaki uczynił, było wydzierżawienie matce i wujowi Janowi Pieniążkowi na 10 lat 
Pantalowic, części Rokietnicy i wszystkich innych majętności po stryju. Czynsz 
dzierżawny przeznaczył na spłatę długów95. Rok później pożyczył na spłacenie ko-

88 ziem. przem. 40, s. 1201. 
89 Dobra te zostały przejęte przez Drohojowskiego za 8700 złp. Wywiązanie nastąpiło 22 I 1572 r. 

(gr. przem. 290, s. 249).
90 ziem. przem. 23, s. 27–28 [tekst urwany]. S. Bodniak, Drohojowski Stanisław, [w:] PSB, t. 5, 

s. 388; T. Śliwa, Diecezja przemyska w połowie XVI wieku, Przemyśl 2015, s. 233–235. W 1559 r. 
Stanisław Drohojowski z Chłopic zagarnął dziesięcinę snopową z 3 lat należną kościołowi w Łow-
cach (AAP 24 k. 30v.) i w tym samym roku „tknięty herezją” razem ze Stanisławem z Opatowca, 
przybyłym z Pińczowa żonatym księdzem, sprofanowali kościół w Jaćmierzu (AAP 22, k. 247v-
251). Proces z plebanem z Łowców ciągnął się w latach 1568–1571 (ziem. przew. 33, s. 55–62, 
263, 637).

91 AAP 1778 (Akta parafii Tuligłowy), s. 59.
92 28 I 1567  Piotr Derszniak dziedzic Czelatyc dopisał do długu 3100 zł na części Czelatyc 120 

zł Janowi Kozłowskiemu (ziem. przew. 9, s. 20, 41–42). Tego samego dnia jako dziedzic części Cze-
latyc wystąpił Stanisław Derszniak razem z bratem Walentym (ziem. przew. 9, s. 18). W 13 II 1571 
Piotr powiększył o 600 zł dług na Czelatycach wobec Kozłowskiego do 5000 zł (ziem. przew. 9,  
s. 282–286; gr. przem. 290, s. 127).

93 gr. przem. 291, s. 750-751.
94 gr. przem. 290, s. 456-457, 652.
95 2 i 14 IV 1574  (MK 111, k. 183–83v, 199–201; MRPS VI, wyd. M. Woźniakowa, Warszawa 

1999, nr 144, 161). W 1577 r. Stanisław Derszniak zastawił za 800 zł Barbarze Chwałowej wdowie 
po Gabrielu swoje dobra, tj. 8 kmieci osiadłych w Woli Rokietnickiej, których ma po zmarłym stry-
ju wojskim samborskim Stanisławie i uregulował długi stryja na Zagórzu (w 1571 r. pożyczył 1850 
zł od Macieja Latkowskiego, zabezpieczając zwrot na Zagórzu – ziem. przew. 9, s. 321–327; oraz 
2050 zł od Franciszka Zagórskiego, do której Stanisław junior dopisał w 1577 r. 250 zł, w zamian 
za co Zagórski zrzekł się wszelkich pretensji o nakłady poczynione podczas posesji Zagórza oraz 
zobowiązał się podjąć pieniądze na najbliższych rokach przeworskich – ziem. przew. 9, s. 500–503, 
567); Chwałowie skwitowali go z 1200 zł zapisanych im przez wojskiego samborskiego na Panta-
lowicach (ziem. przew. 9, s. 496–498, 500–503, 577). W 1572 r. Stanisław wojski samborski z żoną 
Elżbietą Rozborską pożyczył 636 zł od Eustachego Krzeczowskiego, zabezpieczywszy zwrot na 
Pantalowicach (ziem. przew. 9, s. 376–379, 571).
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lejnych długów od Anny wdowy po Rafale Buchowskim 800 zł, których zwrot za 
trzy lata (w 1578 r.) zabezpieczył na  połowie dworu w Pantalowicach z rolami 
dworskimi (-- cum excrescentiis alias z obszarami --) oraz 12 kmieciami96.

Starał się też o odkupienie od wuja kasztelana przemyskiego Stanisława Dro-
hojowskiego dawnych dóbr rodzinnych: Starej Rokietnicy i Tuligłów z dworami, 
folwarkami, z wielkim lasem między Tuligłowami i Maćkowicami oraz miej-
scem w tym lesie zwanym Grodzisko (dziś zwane Borusz), a także z prawem 
patronatu kościołów w tych dobrach ( -- cum -- jure patronatus praesentandi 
parrochi seu praebendarii in praefatis bonis existentibus --). Udało mu się to 
dopiero w 1582 r., ale nie mając pełnej sumy zmuszony był zastawić mu te dobra 
jeszcze na trzy lata za 10 000 zł.97

Stanisławowi przypadło też w udziale reaktywowanie około 1596 r. parafii 
tuligłowskiej98. Mieszkał z całą pewnością we dworze w Starej Rokietnicy, pod-
czas gdy Tuligłowy były nadal wydzierżawiane. Jeszcze w 1604 r. pozostawały 
w posesji niejakiego Marcina Sokolnickiego99.

Stanisław Derszniak umarł pomiędzy rokiem 1612 a 1617100. Pozostawił wdo-
wę Katarzynę ze Starzechowskich herbu Nieczuja oraz synów Jacka, Stanisława 
(studenta uniwersytetu w Padwie)101, Jana i Mikołaja. Kilka lat później, 22 III 
1622, dokonali oni podziału dóbr ojczystych. Stanisławowi przypadły wówczas 
Tuligłowy z młynem i stawkiem na Boruszy, folwark w Woli Rokietnickiej oraz 
prawo patronatu kościoła w Tuligłowach102. Niewątpliwie po podziale Stanisław 
zamieszkał w Tuligłowach, w tamtejszym dworze, być może rozbudowanym 
i dostosowanym do potrzeb stałej rezydencji właściciela103. W 1623 r. został ska-
zany na banicję i proskrypcję za niezgodne z prawem polskim utrzymywanie 
u siebie Cyganów (philistinis)104. 

96 1575 r. (ziem. przew. 9, s. 396–399).
97 23 I 1582 (ziem. przem. 40, s. 1201–1206; ziem. przew. 9, s. 690–692; ziem. przew. 10,  

s. 594–601). Drohojowski ustąpił zapewne ten zapis innym osobom, skoro w 1597 r. woźny wprow-
adził Dorotę z Woli Tarnowskiej, wdowę po Stanisławie Modliszewskim do Pantalowic, na mocy 
zapisu ziemskiego przemyskiego Stanisława Derszniaka na wyderkaf w sumie 10 000 zł. Było to 
zarazem pewnie przeniesienie sumy dłużnej z Tuligłów na Pantalowice (ziem. przem. 16, s. 177). 
Ostatecznie Dersznak sprzedał Rączynę, Łopuszkę, Zagórze i Pantalowice Janowi Dunikowskie-
mu synowi Macieja z Pełkiń, który w 1598 r. ustąpił te dobra Janowi Gorayskiemu. Ten zaś został 
wprowadzony w ich posesję 16 XI 1598 (ziem. przew. 16, s. 545–546).

98 18 III 1596 (AAP 27, k. 129–130, 131v.–132v., 676). 
99 gr. przem. 806, s. 1365–1367.
100 Derszniak umarł przed 22 III 1617 r. (AAP 143, k. 89v.–90).
101 Immatrykulował się w 1592 r. (S. Windakiewicz, Księga nacyi polskiej w Padwie, [w:] Ar-

chiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, t. 6, Kraków 1890, s. 23).
102 gr. przem, 82, s. 467.
103 Pozwy przeciw niemu kładzione we dworze w Tuligłowach: 5 IV 1622 (gr. przem. 836,  

s. 1212, 1591); 31 V 1625 (gr. przem. 839, s. 1416, 1533).
104 gr. przem. 837, s. 2524. W 1572 r. mianem filistinus określono w księgach grodzkich prze-

myskich Cygana (gr. przem. 290, s. 486-487). Konstytucja sejmowa z roku 1578 groziła karą bani-
cji osobom przechowującym u siebie Cyganów (VL II, s. 187).
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Następne lata nie były dla Tuligłów korzystne. W czerwcu 1623 r. pojawili 
się tu Tatarzy, którzy doszczętnie splądrowali miejscowy kościół, a można przy-
puszczać, że i tutejsza ludność znacznie przy tym ucierpiała105. Zaledwie rok 
później, pod koniec czerwca 1624 r., nastąpił kolejny najazd tatarski, z którego 
szczęśliwie ocalał kościół, nie dzieląc losu spalonej świątyni w Rudołowicach (-- 
caeterum Tuliglouiensis ecclesia intacta a Scythis, veteris sui aedificii speciem 
hucusque retinet --)106. Wydarzenia te mogły legnąć u podstaw decyzji Stanisława 
ustąpienia w 1626 r. swego działu bratu Jackowi107. 

Dwa lata później Jacek i Jan Derszniakowie sprzedali mocno zadłużone Ro-
kietnicę, Wolę Rokietnicką, Wysokie, Czelatyce i Tuligłowy, z prawem patronatu 
kościołów rzymskich i greckich kasztelanowi lwowskiemu Marcinowi Krasic-
kiemu za 150 000 złp108. Objęcie przez Krasickiego nastąpiło nieco później, za-
pewne w 1629 r., po całkowitym wypłaceniu umówionej sumy109. W ten sposób 
dobiegł końca prawie stupięćdziesięcioletni okres obecności w Tuligłowach ro-
dziny Derszniaków.

Osobną kwestią, ściśle jednak powiązaną z dziejami wsi, jest czas powstania, 
miejsce usytuowania i charakter obronnej twierdzy (fortalicjum), której relikty 
noszące nazwę Okop w postaci ziemnych wałów dotąd zachowały się w Tuli-
głowach110. Jako pierwsi o fortalicjum tuligłowskim pisali w 1961 r. J. T. Frazik 
i M. Malanek, datując je na 2. ćw. XVII w., słusznie zapewne domyślając się 
w obrębie jego obwałowań istnienia niegdyś dworu111. Tymczasem w 1966 r. rze-
szowski etnograf F. Kotula zakwalifikował fortalicjum tuligłowskie, nie powołu-
jąc się przy tym na ustalenia wcześniejszej literatury, do stworzonej przez siebie 
fikcyjnej kategorii „warowni chłopskich”, mających jakoby licznie występować 
w ziemi przemyskiej i sanockiej112. Koncepcja ta opracowana właściwie z całko-
witym pominięciem źródeł pisanych, a jedynie w oparciu o wątpliwej wartości 
relacje ustne zebrane od miejscowych proboszczów, mieszkańców „z dziada pra-
dziada”, np. jednej kobiety „mającej [...] 96 lat”, pisarzy ludowych oraz uczniów 
lokalnych szkół, nie zasługuje na poważne potraktowanie. Zresztą zdecydowana 
większość obiektów identyfikowanych przez F. Kotulę, jako owe „chłopskie wa-

105 Nakielski opisując najazd Tatarów w końcu czerwca 1623 r. zanotował: Tartarii -- binas 
ecclesias ordinis nostri curatas in eodem tractu consistentes Rudolouicensem nempe cum vicina 
Tuliglouiensi omni suo ornatu ac supellectili argentea despoliauerunt -- (Miechovia, s. 883).

106 Miechovia, s. 483–484. Zniszczenia w Rudołowicach w 1623 r. i 1624 r., oraz w Tuligłowach 
w 1624 r. odnotowuje A. Gliwa (idem, Kraina upartych niepogód. Zniszczenia wojenne na obsza-
rze ziemi przemyskiej w XVII wieku, Przemyśl 2013, s. 702, 717, 720). 

107 18 II 1626 (gr. przem. 84, s. 183–186).
108 17 II 1628 (gr. przem. 85, s. 125–131).
109 Jeszcze na początku 1629 r. Derszniakowi mieszkali we dworze w Rokietnicy. 8 I wspo-

mniany tam został Jan Derszniak (gr. przem. 844, s. 1168), a 13 II – Jacek (gr. przem. 844, s. 1307).
110 Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, z. 57, Powiat jarosławski, woje-

wództwo rzeszowskie, Warszawa 1965, s. 80–81.
111 Wg M. Proksa, Studia nad zamkami, s 390.
112 F. Kotula, Warownie chłopskie, s. 123–127.
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rownie”, w tym i fortalicjum tuligłowskie, została przez nowszą literaturę pra-
widłowo zweryfikowana jako umocnione szlacheckie dwory113. Niemniej zamęt 
faktograficzny i pojęciowy wprowadzony przez F. Kotulę nadal pokutuje w hi-
storiografii114. 

Jeśli chodzi o interesujący nas obiekt, to Kotula uznał, że „ [...] wkrótce po 
odejściu Tatarów [w 1624 r. – M.W.] i w Tuligłowach zaczęto budować «okop»” 
115. Tymczasem istnienie dworu w tej wsi ma znacznie odleglejszą metrykę. Już 
w końcu XV w. w Tuligłowach funkcjonował folwark, przy którym musiały ist-
nieć jakieś zabudowania mieszkalne116. Natomiast pierwsze wzmianki o dworze 
(curia) są nieco późniejsze i pochodzą z 1524 r., kiedy Tuligłowy pozostawały 
w zastawnej posesji Andrzeja Fredry117. Również w późniejszych latach (1553 
i 1582) wzmiankowany jest w Tuligłowach dwór i folwark118. Niekoniecznie 
musiał to jednak być dwór w rozumieniu siedziby właściciela, a jedynie zespół 
budynków o charakterze mieszkalno-gospodarczym, powiązany funkcjonalnie 
z folwarkiem. Przez większą część swego istnienia Tuligłowy nie były wsią 
rezydencjonalną. Właściciele wypuszczali tę wieś w długoletnie zastawy, za-
bezpieczając na niej spłaty różnego rodzaju zobowiązań finansowych, poży-
czek, posagów itp. Derszniakowie, będący najdłużej właścicielami Tuligłów, 
zamieszkiwali we dworach w Starej Rokietnicy, Pantalowicach bądź Czelaty-
cach, a Stanisław Drohojowski, mieszkający w Chłopicach, utrzymywał w Tu-
ligłowach jedynie swego administratora119. Nawet zastawnicy mieszkali tu, jak 
się zdaje, co najwyżej okresowo. Dopiero w 1622 r., po podziale z braćmi, 
osiadł tu na stałe Stanisław Derszniak, zapewne przebudowując i umacniając 
wspomniany już starszy dwór. Począwszy od kwietnia 1622 r. pozwy przeciw 
niemu zaczęto składać właśnie we dworze (curia) w Tuligłowach120. Dwór ten 
musiał mieć już wówczas widoczne walory obronne, skoro w 1628 r. nazwano 
go nawet twierdzą (fortalicium)121. 

113 J. T. Frazik, M. Malanek, „Katalog zabytków sztuki. Województwo Rzeszowskie. Powiat 
jarosławski”, wykonany w ramach prac Zespołu Dokumentacji Naukowej przy Katedrze Historii 
Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, (1961), mps, s. 305;  J. T. Frazik, Niektóre umocnienia ba-
stejowe w Polsce południowo-wschodniej, [w:] Bastejowe fortyfikacje w Polsce, Wrocław 1975,  
s. 73, rys. 14; M. Proksa, Studia nad zamkami, s. 122–123, 138, 390 [tu wymieniam tylko informa-
cje o Tuligłowach].

114 J. L. Adamczyk, Fortyfikacje stałe na polskim przedmurzu od połowy XV do końca XVII 
wieku, Kielce 2004, s. 66–67, 222; A. Gliwa, Kraina upartych niepogód, s. 98–100, 301. 

115 F. Kotula, Warownie chłopskie, s. 125.
116 1484 r. (AGZ XVI, nr 1648).
117 gr. przem. 15, s. 370.
118 8 VIII 1553 (ziem. przew. 8, s. 43–47); 23 I 1582 (ziem. przem. 40, s. 1201–1206; ziem. 

przew. 9, s. 690–692; ziem. przew. 10, s. 594–601).
119 ziem. przew. 33, s. 120–122.
120 5 IV 1622 (gr. przem. 836, s. 1212, 1591); 31 V 1625 (gr. przem. 839, s. 1416, 1533).
121 13 III (in fortalicio), 28 III, 20 IV, 22 IV 1628 (gr. przem. 843, s. 1929, 2024, 2335, 2622, 

2771).
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Nienękane od dawna nieprzyjacielskimi napadami Tuligłowy znacznie ucier-
piały latem 1624 r. w wyniku silnego najazdu tatarskiego122. Spalone zostały 
wówczas chłopskie zabudowania i gumna123. Szczęśliwie ocalał kościół i naj-
pewniej dwór, skoro nie został wymieniony w rejestrze zniszczeń124. 

Jako inicjatora powstania fortalicjum tuligłowskiego upatrywano dotąd kasz-
telana lwowskiego Marcina Krasickiego125. Ten jednak, jak wspomniano wyżej, 
nabył Tuligłowy dopiero w 1628 r. Twierdza zaś powstała jeszcze za czasów 
Derszniaków, w pierwszej ćwierci XVII w., a z całą pewnością przed 1628 r. Tak 
więc z osobą Stanisława, względnie, choć to mniej prawdopodobne, Jacka Dersz-
niaków, wiązać należy powstanie tuligłowskiego fortalicjum. 

Fortalicjum tuligłowskie ma swoje analogie w najbliższym sąsiedztwie. Moż-
na doń porównać okop w Cząstkowicach, widniejący jeszcze na mapie Miega 
i katastrze z połowy XIX w., a opisany w 2. połowie XVII w. jako pozostałość 
dworu, a nawet zamku126. W stosunku do okopu w Tuligłowach realizacja cząst-
kowicka różni się właściwie tylko kształtem bastionów. W Cząstkowicach o zde-
cydowanie późniejszej formie z ukośnymi ścianami, podczas gdy w Tuligłowach 
występują mniejsze, czworoboczne, zbliżone do kwadratu, bastiony typowe dla 
końca XVI i początku XVII w. (F. Mieg, J. Frazik, F. Kotula). Innymi przykłada-
mi dworów otoczonych ziemnymi bastionowymi umocnieniami są okop na Gór-
nym Przedmieściu w Pruchniku, niestety niezachowany do naszych czasów, oraz 
fortalicjum w Żurowiczkach127. To ostatnie F. Kotula nazwał „może najciekawszą 
z zachowanych chłopskich [sic! – M.W.] warowni z XVII w.”128. 

Na podstawie przytoczonych wyżej informacji źródłowych stwierdzić moż-
na, że Tuligłowy były wsią powstałą najpewniej dość późno, bo dopiero w dru-
giej połowie XIV w., zapewne od razu na prawie niemieckim. Lokowane zostały 
na terenie dużego kompleksu leśnego, stanowiącego własność monarszą. Czy 
jednak początki tej wsi wiązać należy z inicjatywą królewską, czy też rycerską, 
trudno stwierdzić. Pod względem prawnym były więc Tuligłowy wsią typową 
dla późnośredniowiecznego osadnictwa. O jej wyjątkowości decydują natomiast 
istniejące na jej terenie obiekty rezydencjonalno-obronne i sakralne, a zwłaszcza 

122 A. Gliwa, Kraina upartych niepogód, s. 720 [tutaj błędne dane o zniszczeniach w Tuligło-
wach].

123 gr. przem. 1072, s. 138. Brak jest jakiegokolwiek źródłowego potwierdzenia informacji po-
danej przez A. Gliwę,  nieprecyzyjnie powołującego się na F. Kotulę, jakoby chłopi tuligłowscy 
zebrani w tamtejszej warowni odeprzeć mieli atak tatarski w 1624 r. (A. Gliwa, Kraina upartych 
niepogód, s. 301).

124 gr. przem. 1072, s. 380, 464.
125 M. Proksa, Studia nad zamkami, s. 138, 390.
126 Za: K. Wolski, Nieistniejące dwory z okolic Jarosławia (Część druga), „Rzeszowska Teka 

Konserwatorska”, t. 2, 2000, s. 257–261.
127 M. Wolski, Dzieje Pruchnika i okolic, s. 79; J. Motylewicz, Dzieje miasta w XVII i XVIII 

wieku, [w:] Pruchnik studia z dziejów, s. 144, 146–147, 160; P. Romanik, Obszar miasta i jego 
otoczenia w XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku, [w:] Pruchnik studia z dziejów, s. 192–194.

128 F. Kotula, Warownie chłopskie,  s. 119.
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burzliwa i skomplikowana historia, spleciona poprzez osoby kolejnych właści-
cieli z losami ziemi przemyskiej, Rusi i całej Korony.

Przedstawione w ogromnym skrócie najdawniejsze dzieje Tuligłów ilustrują, 
jak skomplikowane stosunki własnościowe panowały na terenach Rusi Czerwo-
nej, co przy braku trwałości sieci osadniczej i zmienności nomenklatury moty-
wuje do podejmowania szczegółowych badań źródłowych nad historią innych 
jednostek osadniczych, miast i wsi, parafii oraz obiektów o charakterze rezyden-
cjonalno-obronnym. Jedynie tą drogą można zweryfikować błędne poglądy funk-
cjonujące w dotychczasowej literaturze, a także uzyskać w przyszłości w miarę 
pełny obraz rozwoju osadnictwa na tym terenie, co z kolei umożliwi konstruowa-
nie ogólnych wniosków.
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The relationship between the Ottoman Empire and the Kingdom of Hungary 
(after 1541 the legal continuity of it was represented by that part of the former 
kingdom which was ruled by Ferdinand (Habsburg) I (r. 1527–1564) as a Hun-
garian King) is a considerable and remarkable question of the diplomatic history 
of the late Middle Ages and the Early Modern Ages.1 From the late Middle Ages 
till the 18th century several peace treaties were made between the Kingdom of 
Hungary and the Ottoman Empire which could be divided into five major cat-
egories in a chronological order.2 During the 17th century (from 16063 to 1699) 
there were 18 peace treaties made between the Ottomans and the Habsburgs, 
from these 5 were in Hungarian venue, on the Hungarian borderland, close to 
Komárom.4 (1606, 1618, 1625, 1627, 1641/42).5

From the afore-mentioned 5 peace treaties 3 were made at the time of the 
Thirty Years’ War.6 One of them is the 1627 Peace Treaty of Szőny,7 which is par-

1 S. Papp, ‘Az Oszmán Birodalom, a Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia 
kapcsolattörténete a békekötések tükrében (Vázlat és adatbázis)’ [The History of the Relations of 
the Ottoman Empire, the Hungarian Kingdom, and the Habsburg Monarchy in the Light of the 
Peace Treaties (draft and database)], Aetas, 33/IV (2018), pp. 86–99

2 By Sándor Papp five categories were set up in due accordance with the characteristics and the 
diverse methodological toolbar of these peace treaties. The five categories are the following: 1) from 
the beginning of the 15th century till 1519; 2) 1528–1540; 3) from 1540 till the outbreak of the Fifteen 
Years’ War (or the Long Turkish War, from 1591/1593 till 1606) (1591/1593); 4) from 1606 (the 
Peace Treaty of Zsitvatorok) till 1664; 5) From 1664 (the Peace Treaty of Vasvár) till 1791 (Treaty 
of Sistova). Papp pan out about these categories: S. Papp, ‘Az Oszmán Birodalom […]’, pp. 86–99

3 The following should be noted: hereof (i.e. the 1606 Peace Treaty of Zsitvatorok) the Habsburg 
and the Ottoman Emperors recognized each other as equal parties. G. Brandl – Cs. Göncöl – K. Juhász 
– G. E. Marton – J. Szabados, ‘Kommunikáció és híráramlás. A Habsburg-oldal tárgyalási stratégiája 
az 1627. évi szőnyi békekötés során’ [Communication and Information Flow. The Negotiation 
Strategy of the Habsburg Party during the 1627 Peace Treaty of Szőny], Aetas, 33/IV (2018), p. 110.

4 An existing city of Hungary today.
5 See more about the common features of these negotiations (e. g. the Hungarian Palatine and 

the local Ottoman dignities were responsible for the peace process): Papp, Az Oszmán Birodalom, 
pp. 91–92, pp. 95–99.

6 The Agreement of Komárom and the Treaty of Újbars had been undersigned before the Thirty 
Years’ War broke out. See: S. Papp, ‘Az Oszmán Birodalom […]’, pp. 96–97.

7 Relating to the question of the first Peace Treaty of Szőny, see: G. Brandl – Cs. Göncöl – 
K. Juhász – G. E. Marton – J. Szabados, ‘Válogatott források az 1627. évi szőnyi békeszerződés 
történetéhez’ [Selected Sources to the History of the 1627 Peace Treaty of Szőny], LYMBUS, 
15 (2017), pp. 151–203.; Brandl – Göncöl – Juhász – Marton – Szabados, ‘Kommunikáció és 
híráramlás […], pp. 108–124; G. E. Marton, ‘Szőnyből tudatjuk’ [News from Szőny] (conference 
paper “Hétköznapok az oszmán uralom idején – egyén és közösség viszonya” [Everyday life during 
the Ottoman rule – the relationship of individual and community] conference on 24–25 May, 2018 
at the Pázmány Péter Catholic University (Budapest) – (The written version will be published in 
Hungarian in 2019)); G. E. Marton, ‘Three Hungarian Diplomats’ Emissary Diaries – A Comparative 
Analysis of Emissary Diaries of János Rimay, Gáspár Tassy and Mihály Tholdalagi in the Context 
of the 1627 Peace Treaty of Szőny’ (workshop paper “Poland and Hungary between the Habsburgs 
and the Ottomans (History of Poland and Hungary from the Middle Ages to the Modern Age)” 
workshop on 4–5 April, 2019, in Kraków, Organisers: Jagiellonian University, Faculty of History 
– MTA-SZTE (Hungarian Academy of Sciences, University of Szeged) Research Group of the 
Ottoman Age – [The written version will be published in Prace Historyczne in English in 2020]).
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ticularly important because it served later as a pattern of the further peace treaties 
between the two empires.8

The peace process of Szőny, which could be divided into three parts, started 
on 18 December, 1626 with the declaration of a 3-month-long armistice,9 which 
was renewed in March, 1627. The first period included the appointment of the 
delegations, the basis of the negotiations and the ceremonial procedures. The 
second part of the negotiations started in mid-June, 1627 when the delegations 
arrived in Szőny. The first instance of the negotiations between the delegates was 
on 28 June. This period ended on 13 September when the 11 points of the treaty 
was signed and attested by the negotiators (the concluding of some question was 
postponed, e. g. the question of the villages on the borderland, the duration of the 
peace etc.).10 The third part of the process ended on 8 December, 1629. This long 
third period involved, besides the process of the ratification,11 the territorial nego-
tiations, hence the question of the villages on the borderland of the two empires.12

As it has been mentioned above, the Hungarian Palatine and the local Ottoman 
dignities were responsible for the peace process, as in the case of the Peace Treaty 
of Szőny as well. The Palatine and the Pasha of Buda were entrusted with negoti-
ating the question of the villages (their taxation and affiliation on the borderland), 
known as the negotiations of Szécsény and Buda.13 At this time the Palatine of 

8 Papp, ‘Az Oszmán Birodalom […]’, pp. 91–92.
9 Brandl – Göncöl – Juhász –Marton – Szabados, ‘Válogatott források […]’, pp. 160–162.
10 A. Gévay, A. (Published): Az 1627-dik évi september 13-dikán költ szőnyi békekötés 

czikkelyei, deákúl, magyarúl és törökűl [The Articles of the Peace Treaty of Szőny, originated on 
13 September, 1627, in Latin, Hungarian and Turkish], Wien, 1837; Brandl – Göncöl – Juhász –
Marton – Szabados, ‘Kommunikáció és híráramlás […]’, p. 112.

11 The Peace Treaty was ratified by Sultan Murad IV (r. 1623–1640) on 9 December, 1627 in 
Constantinople. Papp, Az Oszmán Birodalom, p. 97.

12 Relating to the peace process, see: P. Jászay, ‘A’ szőnyi béke. 1627’ [The Peace Treaty 
of Szőny. 1627], Tudománytár, Értekezések 4 (1838), pp. 167–274; F. Salamon, Két Magyar 
diplomata a tizenhetedik századból [Two Hungarian Diplomats from the Seventeenth Century], 
Pest, 1867; S. Eckhardt (ed.), Rimay János összes művei [The Complete Works of János Rimay], 
Budapest, 1955; F. Salamon – L. Szalay, Galánthai Gróf Eszterházy Miklós. Magyarország 
nádora. I–III. [Miklós Eszterházy Count of Galántha. The Palatine of Hungary. I–III], Pest, 
1863–1870; Brandl – Göncöl – Juhász –Marton – Szabados, ‘Válogatott források […]’; G. E. 
Marton: ‘Szőnyből tudatjuk’; G. E. Marton: ‘Three Hungarian Diplomats’ Emissary Diaries…; G. 
Brandl – Cs. Göncöl – K. Juhász – G. E. Marton – J. Szabados, Kommunikáció és híráramlás…; 
Conference and workshop papers: Marton, ‘Szőnyből tudatjuk’ […]; Marton, ‘Three Hungarian 
Diplomats’ Emissary Diaries’[…]; G. Brandl – János Szabados, The Burden of Mandate – the 
Preparation of the Ambassadorial Position of Baron J. L. von Kuefstein in Constantinople [A 
megbízás terhe – J. L. von Kuefstein báró konstantinápolyi nagykövetségének előkészítése 1628-
ban] (conference paper “Hétköznapok az oszmán uralom idején – egyén és közösség viszonya” 
[Everyday life during the Ottoman rule – the relationship of individual and community] 
conference on 24–25 May, 2018 at the Pázmány Péter Catholic University (Budapest) – [The 
written version will be published in Hungarian in 2019]).

13 J. Stessel, ‘Adatok az 1628. évi szécsényi alkudozás történetéhez I–II’ [Data to the History 
of the Negotiations of Szécsény in 1628, I–II], Magyar Történelmi Tár, 3 (1902), pp. 430–452, pp. 
481–510; F. Salamon – L. Szalay, Galánthai Gróf Eszterházy Miklós […] III.
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Hungary was Miklós Esterházy,14 the Pasha of Buda was Murteza.15 It is worth 
mentioning that the negotiations of Szécsény and Buda ended fruitlessly, mainly 
because of the difference between the Latin and the Ottoman–Turkish versions of 
the 1606 Peace Treaty of Zsitvatorok,16 which was used as a basis for the further 
peace negotiations.

József Stessel, who issued a source collection in connection with the negotia-
tions at Szécsény and Buda, noted that the materials examined by him contained 
letters from Péter Koháry,17 the head of the Hungarian delegation, but those did 
not include the Palatine’s responses to him.18 At the time of the territorial ne-
gotiations Péter Koháry was enlisted among the negotiators as the chief of the 
delegation.19 He could already be found among the commissioners during the ne-
gotiations at Szőny. What is more, he was added to the commissioners on Miklós 
Esterházy’s proposal. 20

The letter which is published in this paper is a piece of the afore-mentioned 
Koháry correspondence. Why is the publication of this letter important? In this 
letter one could find some words about the above-mentioned problem in con-
nection with the Peace Treaty of Zsitvatorok. József Stessel issued two letters 
in his work, written by Péter Koháry and Imre Liptay,21 on 1 November, 1628.22 
On the basis of their content and the issued appendices, it should be noted that 
the Palatine responded to both of the afore-mentioned commissioners’ in one 
letter, addressed to Péter Koháry. The three letters inform us about the main 
issues of these negotiations: about the authenticity of the documents (beside 
others the text of the Peace Treaty of Zsitvatorok and the difference between the 
different language versions), the question of the villages affiliated to fortifica-
tions possessed by the Ottomans. It is worth mentioning that in the diplomatic 

14 Count Miklós Esterházy of Galántha, the Palatine of Hungary, 1625–1645.
15 The Pasha of Buda, 1626–1630. Cf. A. Gévay, A’ budai pasák [The Pashas of Buda], Vienna, 

1841, p. 29.
16 Stessel, ‘Adatok az 1628 […]’, p. 418.
17 (? – 1632) vice-captain of Érsekújvár (present day Nové Zámky, in Slovakia). He played 

a decisive role in the military administration and in the diplomacy as well. Cf. Brandl – Göncöl 
– Juhász –Marton – Szabados, ‘Válogatott források […]’; Brandl – Göncöl – Juhász –Marton – 
Szabados, ‘Kommunikáció és híráramlás […]’.

18 It is worth mentioning that Stessel wrote that one could find the mentioned part of the sources 
in the Koháry family’s archive. (Stessel, ‘Adatok az 1628 […]’, p. 420). Present day the Koháry 
family’s archival sources in original are available in Besztercebánya (present day Banská Bystrica, 
(Sk)) and Zólyom (present day Zvolen, (Sk)). In microfilm these materials are available at the 
Hungarian National Archives (MNL OL) in Budapest.

19 Stessel, ‘Adatok az 1628 […]’, p. 420.
20 Brandl – Göncöl – Juhász –Marton – Szabados, ‘Kommunikáció és híráramlás […]’, p. 120.
21 Imre (Kisfaludi) Liptay deputy-bailiff of Bars County, in 1619 the envoy of the Hungarian 

estates at the Porte. During the peace negotiations of Szőny was an emissary of the Hungarian 
party’s negotiators, delegated to Buda. Brandl – Göncöl – Juhász –Marton – Szabados, ‘Válogatott 
források […]’; Brandl – Göncöl – Juhász –Marton – Szabados, ‘Kommunikáció és híráramlás […]’.

22 Stessel, ‘Adatok az 1628 […]’, pp. 432–435.
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materials one could identify several cases of falsification (forgery), not only in 
connection with the treaties, but also with some letters.23 With the help of the 
Koháry letter collection’s publication one could gain a more accurate picture 
of the negotiations. In addition to this, with the help of his unpublished corre-
spondence one could show the role and the importance of Péter Koháry, the 
vice-captain of Érsekújvár.24

Document
Because this text dates back to the first third of the 17th century, a couple of 

remarks should be pointed out as regards the guidelines of the source publication. 
There is not any consensus-based guideline for source publications in Hungarian 
related to the 16th–18th centuries.25 In this case I have opted for the guideline and 
style sheet of the Research Group of the Ottoman Age.26

It is worth discussing these rules briefly. The Hungarian-language text is not 
a letter-perfect transcription. In every case these texts are partially modernized 
versions because of the easier understanding. During the centuries the Hungarian 
language changed a lot. Therefore, these texts contain font errors, spelling, gram-
matical and punctuation mistakes. What is more, there are some letters which 
are now missing from Hungarian alphabet. All these circumstances necessitate 
the modernization of the text. What does the afore-mentioned partial moderniza-
tion mean? This is an alphabetic, narrow phonetic transcription (e. g. the double 

23 It should be noted that since the beginning of our research on the topic of the Ottoman–
Habsburg peace treaties these examples are collected to be later published.

24 Here, it is worth mentioning that Gábor Kármán and his colleagues are presently working on 
the publishing of Pasha Murteza’s correspondence. One part of it is the correspondence between 
Pasha Murteza and Péter Koháry. The title of this project is “Diplomáciai források a Magyar 
Királyság oszmán kapcsolatainak történetéhez (16 – 17. sz.)” [Diplomatic Sources to the Question 
of the History of the Ottoman relations of the Kingdom of Hungary (16th–17th century)] (nr. 124178 
OTKA-project). Furthermore, the aim of the author is to publish Péter Koháry’s correspondence 
and, with the help of it, write the overview of the process of the Szécsény–Buda negotiations.

25 Delineate the guidelines: B. Bak, ‘A XVI–XVIII. századi magyar nyelvű források kiadásának 
kérdései. Ajánlás a magyar nyelvű források közreadásához’ [The Issues of the Publication of 
16th–18th-century Hungarian-language sources. Recommendations for the publishing of Hungarian-
language sources], Fons, 7/1 (2000), pp. 91–137; For the guidelines of the newest great volume 
Hungarian-language missilis sources, see: P. Tusor (edited and published), “Írom kegyelmednek, 
mint igaz magyar igaz magyarnak…” Lippay György veszprémi és egri püspök, esztergomi érsek 
levelei magyar arisztokratákhoz, nemesekhez, 1635–1655, [“I hereon write to Thee, Your Lordship, 
as a true Hungarian to another true one… The Letters of György Lippay, the Bishop of Veszprém 
and Eger, the Archbishop of Esztergom to Hungarian Aristocrats and Nobles, 1635–1655] Budapest, 
2015.

26 MTA-SZTE (Hungarian Academy of Sciences, University of Szeged) Research Group of the 
Ottoman Age. For the most important parts of these guidelines were written in the first great source 
publication of the research group, see: Brandl – Göncöl – Juhász –Marton – Szabados, ‘Válogatott 
források […]’, pp. 151–203; Together with my colleagues, Hajnalka Tóth and Krisztina Juhász, 
I am currently working on the publication of the Research Group’s Guidelines of Hungarian-
language source publication. This article will be published soon.
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vowel “eö” > “ö”27), which pays attention to the linguistic and dialectological 
characteristics.

We modernize special characters (e. g. “ẅ” or “ÿ”), except in the case of 
names, as mentioned below. On the one hand, these characters are not available 
in the written Hungarian language; on the other hand, they could be replaced (e. 
g. they could be written and pronounced in the following ways: “w” → ‘v’/‘u’; 
“ẅ” → ‘ü’; “ÿ” → ‘i’ ‘y’ (‘i’). Let us see two examples from the text: “teorökẅl 
irt” → törökül írt ‘written in Turkish’; “ualamelÿket” → valamelyiket ‘either [of 
them]’). Based on the “teorökẅl irt” → törökül írt example, it should be noted 
that scribes regularly miss to draw a distinction between the short and long coun-
terparts of the Hungarian vowels.28 In connection with the names (personal names 
and places as well) the original, written form is adhered to and a footnote is added 
with the presently used form (e. g. Es[t]erhazj – Esterházy; Posonÿ – Pozsony, 
present day: Bratislava (Sk)). In the case of the foreign language expressions (at 
this time these are mostly Latin words) the original form with spelling mistakes 
is retained and the correct form and meaning are added in a footnote (e. g. “in-
clusákkal” inclusum (lat.) – ‘annex’). In addition to this, the translation of the 
Latin form of addresses regarding their formulary character is dispensed with.

As for the punctuation currently used spelling rules are applied by simultane-
ously aligning them with the meaning of the text. Also, the officially used present 
alphabet is administered.29 It should be noted that the modernized punctuation 
serves the better understanding. The original hyphenation is disregarded, too, be-
cause of the easier reading and understanding.

In the case of the additions (e.g. marking the pages of the original document 
[12159/1r], indicating an unreadable part or that a document is damaged [--], to 
separate a long text [1]) the square brackets ([])) are used.

We unfold the all abbreviations (“m. p.” → “manu propria”; “kegtek” → 
“kegyelmetek” – ‘Your Excellencies’) without remarks because this is not a phil-
ological work and from the point of view of the understanding it is rather irrele-
vant.

In relation to the English translation it has to be noted that it serves the under-
standing, so this is a modern translation which shows the content of the Hungari-
an-language original; however, it is not simply a long summary, as it follows the 
form and the structure of the letter. In this case the Latin expressions, except for 
the formal parts of the text, the Latin form of addresses, were translated as well 
because of the small differences between the correct Latin form and the English 
one (e. g. in originali – in original).

27 (letter-perfect transcription) teoreok > (with the correct spelling) teöreök > (the form used 
today) török ‘Turkish’.

28 In the Hungarian language there are 14 vowels, which means 7 short-long counterparts (a–á; 
e–é; i–í; o–ó; ö–ő; u–ú; ü–ű).

29 [,]; [;]; [:]; [.]; [!]; [?]; [/]; [-]; [– … –] etc.
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In the case of the names, the currently used forms are applied. In connection 
with the punctuation the present standard spelling rules are used in compliance to 
the meaning of the text.

A response by Palatine Miklós Esterházy to Péter Koháry about the most 
problematic points of the negotiations with the Ottomans at Szécsény  

and Buda
(Pozsony30, 5 November, 1628)

MNL OL X 1045 (Koháry család) microfilm Nr. C1228, No. 12159

Regesta – outline
Palatine Miklós Esterházy received Péter Koháry’s letter and disposed of the 

case of the Turkish scribe. The Palatine asks Koháry to disregard those docu-
ments which contain only the seal of the Ottoman party. Esterházy reminds him 
that the documents which were authenticated by the Habsburg Emperor must 
have Latin- or Hungarian-language versions beside the Turkish-language and 
those must be identical with the printed versions of the treaties. In connection to 
the authenticity of the Peace Treaty of Zsitvatorok the Palatine mentions that its 
text had been previously tampered by the Turks and they were later made to cor-
rect it. The 60 villages mentioned in the negotiations appear in the Peace Treaty 
of Vienna (1615–1616), too, which was accepted by the Ottoman party. However, 
the villages belonging to Esztergom mean the difficulty during the negotiations, 
about which Esterházy writes aplenty in his instruction and ask them keep to that. 
He also asks them not to distract from the objectives of the negotiations and to 
adhere to the mandate of the Palatine.

Modernized Hungarian transcription:
[12159/1r]
Magnifice et Generosi Domini
Amice Nobis observandissime

Az kegyelmetek levelét,31 együtt az inclusákkal,3233 elvöttem, és megértettem. 
Írtam mindjárt oda fel [az] Udvarhoz az török deák34 felől, hogy mást küldje-

30 Present day Bratislava (Sk).
31 The Palatine’s response was an answer to two letters. Both letters were written on 1 

November, 1628, at Szécsény, one of them by Péter Koháry and the other one by Imre Liptay. For 
the documents, see: Stessel, ‘Adatok az 1628 […]’, (Doc. Nr. XIII, XIV), pp 432–435.

32 inclusum (Lat.) – ‘annexed’.
33 The mentioned annex contained the description of the debated point of the 1606 Peace Treaty 

of Zsitvatorok. The points were written by Imre Liptay. See: Stessel, ‘Adatok az 1628 […]’, (Doc. 
Nr. XIV), p. 435.

34 The Turkish interpreter and scribe.
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nek alá.35 Azt remélem, nem leszen fogyatkozás benne. Micsoda pecsétes levelek 
legyenek azok, amelyeket az török producál36, nem tudom, de ha csak magok 
pecséti vagyon rajta, azt csak félre kell tenni, s contemnálni.37 Ha penig az mi 
részünkről való commissariusoké[i] is rajta lesznek, tehát szükségképpen deák 
is avagy magyar exemplar vagyon az törökül írt levél mellett, s azt kell velek 
producáltatni valamelyiket. S meglátják, hogy az nem fog discrepálni38 az mi 
nyomtatott végezésünktől.

Hol penig az legelső, Situa Toroknál39 való végezést40 forgatnák, annak sem 
kell semmi helt adni, mert azt ők rútul megvesztegették volt, kit azután corri-
gáltattak vélek. És az béchi41 végezésben,42 az kiben az hatvan falut megígírték, 
mindazokat azután clare és béven43 declarálták44, s ahhoz kell nekik is tartani 
magokat. Ők, úgy vagyon, hogy megkésértik ugyan kegyelmeteket, de ha látják, 
hogy érti kegyelmetek az maga dolgát, s az övéket is, hihető, [hogy] alábbhagy-
ják.
[12159/1v] Minden difficultások45 azért főképpen csak az Eztergamhoz46 holdo-
ló47 faluk végett vagyon, kiről, úgy jut eszembe, béven írtam az instructioban,  
s ahhoz kelletik alkalmoztatni kegyelmeteknek magát. Nem szükség authenticál-
ni48 az mi articulusainkat,49 mert elég authenticum50 az nyomtatás. S bizonyos, 
hogy az ő emendált leveleik is az szerint vagyon, ki in original51 nem hiszem, 
hogy nálok legyen. S amelyet őfelségek innét odaadtak, az nem is törökül, hanem 
deákul52 vagyon csak.

A commissariusok53 penig, ha mikor mit adtak, az úgy vagyon, deákul, ma-
gyarul és törökül is vagyon, az mint írám.

35 One could find the problem of the interpreter in Koháry’s and in Liptay’s letter as well. Cf. 
Stessel, ‘Adatok az 1628 […]’, pp. 433–434.

36 produco (Lat.) – ‘to produce’.
37 contemno (Lat.) – ‘to contemn’.
38 discrepo (Lat.) – ‘to differ from sg.’
39 Zsitvatorok, in Slovakian Žitavská Tôňa, present day is part of the municipality of 

Dunaradvány (present day Radvaň nad Dunajom (Sk)).
40 The Peace Treaty of Zsitvatorok (1606).
41 Bécs, present day Vienna (Au).
42 The Peace Treaty of Vienna (1616).
43 I.e. clearly and aplenty.
44 declaro (Lat.) – ‘to declare’.
45 difficultas (Lat.) – ‘difficulty’.
46 Esztergom (H).
47 I.e. “hódoló” – ‘subservient’.
48 autentifico (Lat.) – ‘to authenticate’.
49 articulus (Lat.) – ‘law article’.
50 authenticus (Lat.) – ‘authentic’.
51 in originali (Lat.) – ‘in original’.
52 I.e. in Latin.
53 commissarius (Lat.) – ‘commissioner’.
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Kegyelmetek magát a scopo negotii54 ne hagyja distrahálni,55 mert mind he-
ábavalók azok, az ő pecsétes levele[i]k. Az az egy szó56 leggalibás[a]bb, de 
igaz értelme annak is ugyancsak az, hogy akkor, amikor őtőlök visszavötték 
az magyarok, az mit oda bírtak [korábban], azt engedték azután is csak bírniok 
az holdoltságban, kinek harmadát sem bírták, az mit most ők kívánnak. Mely 
kívánságok azelőtt is volt őnékik, az mikor az száznyolcvan falut kívánták, de 
hatvanat adván oda azokban, megingottak rajta, s végezésben [12159/2r] ment 
a dolog. Meg is kell feddeni effélékről őket. Más az, akkor nem is bírták már 
ők az több apró végházakat is, kiknél annyi falut foglaltak volt Eztergamhoz.57  
S még azoknak megvételekkel szabadultanak fel azok az faluk, kiről – mivel 
nyilvánvaló végezés vagyon – nem praetendálhatnak semmi falut már ők, ha-
nem mi praetendálhatunk az végezés ereje szerint is inkább, az minthogy pra-
etendálunk is. Az több ratiok megvadnak az instructioban, ahhoz kell kegyel-
meteknek magát alkalmaztatni.
Per dia[m]58 Isten kegyelmetekkel!
Posonÿ raptim 5 Novembris 1628

Magnifice et genenerose domine
vestrarum
amicus ad serviendum
paratissimus
comes Nicolaus Es[t]erhazj 
de Galantha manu propria

[Külzet:]
Magnifico et Generosis Dominis Petro Koharj etc.
et caeteris Sacrae Caesareae Regiae[que] Ma[jes]t[a]tis in negotio
pagorum tributariorum commissariis etc.
dominis amicis nobis observandissimis
[Written by a different hand:] Ex [--]59 10 Novembris, hogy az scopushoz tart-
suk magunkat

Petras Kohary comissioni in tractatu cum Turcis ratione pagorum declititiorum 
praeses a Palatino uberiorem accipit instructionem.

54 (Lat.) objectives of the negotiations.
55 distraho (Lat.) – ‘to distract’.
56 Removed from here: “(hogy akkor, amikor)” – this is repeated later and the meaning of the 

text shows this is just a mistake. Removed from here for the easier and better understanding.
57 Esztergom (H).
58 per diem (Lat.) – ‘every day’.
59 Illegible word.
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English Translation:

[12159/1r]
Magnifice et Generosi Domini
Amice Nobis observandissime

I had got and understood Your Excellencies’ letter, with the annexes. I im-
mediately wrote to yon the Court60 about the Turkish scribe to delegate someone 
else. I hope they will concur. I do not know what kind of sigillary letters would 
be those produced by the Turkish party6162 but if only their seals are on it, then 
you just need to set them aside and contemn them. However, if the seals of the 
commissioners on our part are going to be on it, hence a scribe or a Latin or Hun-
garian63 exemplar is to be found besides the letter written in Turkish, then they 
ought to be made to produce either of them. And they will see that it will not differ 
from our printed mandate.

Nevertheless, if they perused the peace treaty of Zsitvatorok,64 then it should 
be disregarded, too, because they had tampered with that, which was later made 
corrected by them. And in the peace treaty of Vienna,65 in which the sixty villages 
were promised, all those then they declared clearly and aplenty and they must 
keep themselves to that. Although, they endeavour to tempt you, Your Excellen-
cies, but if they see that Your Excellencies know how to ply your trade and theirs 
as well, then it is believed that they would give it up.

[12159/1v] All of the difficulties are mostly because of the villages which 
surrender to Esztergom, and about which, to the best of my recollections, I amply 
wrote in the instruction, therefore, Your Excellencies ought to adopt to that. It is 
not necessary to authenticate our articles, because it being printed is authentic 
enough. And it is certain that their emendated letters according to that, I do not 
think that they have got [that letters]66 in original. And what Majesties give from 
here there is not in Turkish, but only in Latin.67

However, whenever the commissioners gave something, it is in Latin,68 in 
Hungarian and in Turkish the same as well, as I wrote.

60 I.e. to the Royal Court.
61 In the Hungarian original one could find török ‘Turk’, it means the Ottoman participants of 

the negotiations.
62 In the Hungarian original one could find producál, in Latin is produco (‘to produce’).
63 In the Hungarian original one could find deák avagy magyar. Deák (scribe) means the Latin-

language version.
64 1606.
65 1616.
66 Inserted by me for the better understanding.
67 In the Hungarian original one could find deákul. ‘in Latin’.
68 In the Hungarian original one could find deákul. ‘in Latin’.
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Do not let Your Excellencies’ be distracted69 from the objectives of the nego-
tiations,70 because of all them, their sealed letters, are unavailing. The only one 
word is the most problematic, though its true sense is the same too, that when 
the Hungarians recaptured [those lands and villages] from them71, which they72 
had possessed [before], they73 allowed [them]74 to possess only those later in the 
Ottoman Hungary,75 not even the third of which they76 [originally] possessed 
which they are now demanding. Which demands they had ere had when they 
demanded one hundred and eighty villages, but sixty were given, they were 
eventually made to give in and the deal was carried out [12159/2r]. According-
ly, they have to be reprehended for these reasons. Otherwise, at that moment 
those did not possess several minor border forts who attached so many villages 
to Esztergom. And even the reoccupation of those,77 those villages were liberat-
ed, about – because of being an apparent treaty – which78 they cannot vindicate 
none of the villages, but we could rather vindicate according to the strength 
of the treaty, as we do. The other reasons are in the instruction, to which Your 
Excellencies must keep yourselves.
May God be with Your Excellencies on every day!
Pozsony, in a hurry on 5 November, 1628
Magnifice et genenerose domine
vestrarum
amicus ad serviendum
paratissimus
comes Nicolaus Es[t]erhazj 
de Galantha manu propria

[Cover:]
Magnifico et Generosis Dominis Petro Koharj etc.
et caeteris Sacrae Caesareae Regiae[que] Ma[jes]t[a]tis in negotio
pagorum tributariorum commissariis etc.
dominis amicis nobis observandissimis
[Written by a different hand:] Ex […] 10 November, about keeping ourselves 
to the objectives of the negotiations

69 In the Hungarian original one could find distrachál – distraho (Lat.) ‘distract’.
70 In the Hungarian original one could find scopo negotii.
71 I.e. from the Ottomans.
72 I.e. the Ottomans.
73 I.e. the Hungarians.
74 I.e. to the Ottomans.
75 It means the Ottoman ruled part of the Kingdom of Hungary between 1526 and 1699.
76 I.e. the Ottomans.
77 I.e. the afore-mentioned small guard houses.
78 I.e. about the status of the reoccupied guard houses.
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Petras Kohary comissioni in tractatu cum Turcis ratione pagorum declititio-
rum praeses a Palatino uberiorem accipit instructionem.
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Abstract

Between three languages.  
Written language and the scribes of the Przemyśl Bishops of Eastern Orthodox 

rite in the years 1679-1762

The Uniate Przemyśl diocese functioned on a religious, cultural and linguistic borderland. 
After the diocese had joined the Union, transformation of its organization and staff started. The 
eastern language tradition had to face the ubiquitous Polish and Latin. The meeting of those 
three languages is shown in the Polish-language correspondence of the Przemyśl bishops to the 
Przemyśl clergy and in the letters exchanged with the Apostolic Nunciature and Rome. As the 
diocese needed to have qualified staff, the scribes of the Przemyśl bishops knew Polish, Latin 
and Ukrainian. In the judicial proceedings of the Uniate Church they often chose Polish instead 
of Ukrainian. Often the choice of the language depended on the persons taking part in a trial,  
i. e. the defendants and the witnesses. As a consequence of the development of the forms of 
church administration, already in the first decades the language of the Przemyśl Uniate Church 
became first Polish and then Latin, which was one of the manifestations of the Uniate Church 
adapting to the cooperation with the Latin Church.

Keywords: writing, scribes, Greek-Catholic bishops, Przemyśl, modern era
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Unia Kościoła Rzymskiego z Kościołem Wschodnim w Rzeczypospolitej 
w 1596 roku nie objęła dwóch południowo-wschodnich diecezji: lwowskiej 
i przemyskiej, których eparchowie (Gedeon Bałaban i Michał Kopysteński) 
pozostali przy prawosławiu. W drugiej z wymienionych diecezji przez więk-
szość XVII wieku funkcjonowały dwie skonfliktowane ze sobą hierarchie. 
Dopiero działania prawosławnego biskupa przemyskiego Innocentego Win-
nickiego doprowadziły do ogłoszenia unii w diecezji przemyskiej w 1691 
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roku1. Data ta stała się symbolicznym początkiem drogi nadawania diece-
zji przemyskiej kształtu organizacyjnego na podobieństwo reszty Kościoła 
unickiego, a także włączyła ją w proces przemian, którym on podlegał od 
końca XVII wieku i przez całe kolejne stulecie. Następujące w tym okresie 
zmiany zmierzające do określenia statusu Cerkwi unickiej w Kościele kato-
lickim obejmowały m.in. ewolucję form religijności, liturgii, obyczajowości, 
sztuki i stanowiły skutek długotrwałego funkcjonowania obok siebie dwóch 
rytów chrześcijaństwa: wschodniego i rzymskokatolickiego2. W odniesieniu 
do tych przemian, zasadne wydaje się pytanie o miejsce pisanego języka ru-
skiego jako elementu spuścizny Kościoła Wschodniego w dawnej Rzeczypo-
spolitej, a także jego współistnienie z językiem polskim i łaciną, językiem 
Kościoła zachodniego i części administracji dawnej Rzeczypospolitej. Tego 
typu problematykę poruszali w swych pracach m.in. Hryhorij Piwtorak, An-
drzej Janeczek, Jakub Niedźwiedź i Sergejus Temčinas3. O problemie języka 
w środowisku przemyskich unitów wspominała Anna Krochmal4. Warto bli-
żej przyjrzeć się wytwórczości piśmienniczej biskupów unickich i ich kan-
celarii, właśnie na przykładzie diecezji przemyskiej, której spuścizna zacho-
wała się w ogromnej objętości archiwum eparchialnym5. Ważne wydaje się 
określenie preferencji językowych tego środowiska funkcjonującego w wa-

1 Konflikt między zwolennikami dwóch rytów Kościoła wschodniego w diecezji przemyskiej 
już niejednokrotnie poruszano w literaturze, m.in.: A. Prochaska, Władyka Krupecki w walce z dyz-
unią, „Przegląd Powszechny”, R. 35, 1918, s. 731–752; idem, Władyka Krupecki w walce z dyzunią 
(ciąg dalszy), „Przegląd Powszechny”, R. 36, 1919, s. 38–47, 283–294, 359–365; A. Kuczera, Sam-
borszczyzna: ilustrowana monografia miasta Sambora i ekonomii samborskiej, t. 1, Sambor 1935, 
Sambor 1937, s. 405–411; M. Bendza, Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596–1681, 
Warszawa 1982; idem, Tendencje unijne względem Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej w la-
tach 1674–1686, Warszawa 1987; idem, Sytuacja wyznaniowa na terenie Klucza Muszyńskiego 
w XVII wieku, „Rocznik Teologiczny”, t. 22, 1988, z. 1, s. 137–146; S. Nabywaniec, Diecezja prze-
myska obrządku wschodniego w okresie sporów prawosławno-unickich, „Polska–Ukraina. 1000 lat 
sąsiedztwa”, , t. 3, 1996,  s. 39–50; J. Krochmal, Unia kościelna w eparchii przemyskiej w latach 
1596–1679, „Premislia Christiana”, t. 7, 1998, s. 75–102; idem, Unia w diecezji przemyskiej w XVII 
wieku, [w:] Unia brzeska z perspektywy czterech stuleci, red. J. S. Gajek, S. Nabywaniec, Lublin 
1998, s. 149–153.

2 A. Gil, I. Skoczylas, Kościoły Wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian 
i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458–1795, Lublin–Lwów 2014, s. 328.

3 H. Piwtorak, Ukraińsko-polskie relacje etniczne i językowe na przestrzeni wieków, „Studia 
Polsko-Ukraińskie”, t. 1, 2006, s. 13–18; A. Janeczek, Z zagadnień komunikacji językowej 
w wieloetnicznym mieście późnego średniowiecza, [w:] Gospodarka, społeczeństwo, kultura 
w dziejach nowożytnych. Studia ofiarowane Profesor Marii Boguckiej, red. A. Karpiński,  
E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2010, s. 203–222; J. Niedźwiedź, Humanitas na styku kultur. 
Kwestia dyskursów kolonialnych we wsch. Europie (XVI–XVIII w.), [w:] Humanizm. Historie 
pojęcia, red. A. Borowski, Warszawa 2009, s. 199–247; S. Temčinas, Języki kultury ruskiej 
w Pierwszej Rzeczypospolitej, [w:] Między Wschodem a Zachodem. Prawosławie i unia, red.  
M. Kuczyńska, Warszawa 2017, s. 81–120.

4 A. Krochmal, Analiza struktury wewnętrznej Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa 
w Przemyślu, „Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. 13, 1998, s. 148.

5 Najnowszym opracowaniem dotyczącym dziejów kancelarii biskupów przemyskich jest praca 
A. Krochmal, Archiwum historyczne eparchii przemyskiej, Warszawa-Przemyśl 2016, s. 245–293.
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runkach pogranicza kulturowego. Dotychczas w historiografii nie podejmo-
wano problemu działalności pisarzy przy katedrze św. Jana w Przemyślu 
w XVIII wieku, stąd określenie składu osobowego i wykształcenia tej grupy 
wydaje się szczególnie wartościowe. Ramy chronologiczne niniejszej pracy 
obejmują lata 1679–1762, tj. od objęcia władzy w diecezji przez prawosław-
nego biskupa Innocentego Winnickiego do śmierci władyki Onufrego Szum-
lańskiego, ponieważ to w tym okresie eparchia przeszła największe zmiany  
organizacyjne.

W interesującym nas czasie unickimi biskupami przemyskimi byli In-
nocenty Winnicki (1691–1700), jego brat Grzegorz (1700–1713), następnie 
Hieronim Ustrzycki (1715–1746) oraz Onufry Szumlański (1746–1762)6. 
Wszyscy pochodzili z miejscowej średniozamożnej czerwonoruskiej szlach-
ty. Objęcie przez nich godności biskupiej poprzedziła kariera wojskowa, która 
nie była warunkowana przez wykształcenie. Na pewno dość dobrze posługi-
wali się łaciną, o czym świadczy zachowana korespondencja. Z przywilejów 
nominacji biskupich wynika, że kandydaci byli przygotowani do pełnienia 
posługi będąc „uczonymi w piśmie”, pomocne we władaniu diecezją miało 
być doświadczenie i posiadane przez nich „cnoty”7. W rzeczywistości jed-
nak o ich wykształceniu prawie nic nie wiadomo. Bracia Winniccy uczyli się 
w Kolegium Jezuickim w Jarosławiu albo w Przemyślu. Innocenty rozpoczął 
naukę w Akademii Krakowskiej, ale ją porzucił na rzecz kariery wojskowej8. 
Pozostali dwaj biskupi na pewno nie studiowali w Akademii Krakowskiej, 
o ich wykształceniu nie wiadomo nic. Z tego powodu trudno ukazać osobiste 
kompetencje językowe władyków. Zagadnienie to komplikuje liczba zacho-
wanych sporządzonych przez nich rękopisów. Korzystanie przez władyków 
z usług pisarzy sprawia, że pozostała po nich korespondencja zawiera jedy-
nie ich własnoręczny podpis. Można domniemywać, że przemyscy władycy 
odebrali podstawowe wykształcenie w domu rodzinnym, a potem kształcili 
się w lokalnych kolegiach jezuickich. Język staro-cerkiewno-słowiański znali 
pewnie w stopniu wystarczającym do modlitwy i liturgii. W razie potrzeby 
podpisywali się po rusku9. Podpisy władyków złożone na dokumentach nie 
tyleż świadczyły o ich osobistych kompetencjach językowych, co wynikały 
z zasady poświadczania dokumentów autografem w języku jego sporządze-
nia. Praktykę tę stosowano za władykatu dwóch braci Winnickich i Onufrego 

6 S. Nabywaniec, Uniccy biskupi przemyscy w latach 1610–1991, Rzeszów 1995, s. 27–24.
7 T. Śliwa, Skład osobowy grecko-katolickiego episkopatu diecezji przemyskiej w okresie pierw-

szej Rzeczypospolitej (do 1772 r.), [w:] Ecclesiae Premisliensi serviens. Księga jubileuszowa dedy-
kowana Księdzu Infułatowi doktorowi Stanisławowi Zygarowiczowi, red. A. Szal, J. Trojnar, Prze-
myśl 2001, s. 167.

8 Ibidem, s. 170.
9 Archiwum Państwowe w Przemyślu (dalej: APP), Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego 

w Przemyślu (dalej: ABGK), sygn. 169D, 186D; Biblioteka Narodowa, Zakład rękopisów, 
Biblioteka Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu, sygn. 12286 III, k. 6v.
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Szumlańskiego, także w przypadku, kiedy dokument sporządzał pisarz bisku-
pi, a ordynariusz jedynie go zatwierdzał10.

Najwięcej o preferencjach językowych można powiedzieć w odniesieniu do 
biskupa Jerzego Winnickiego, który pozostawił po sobie rękopiśmienne notatki 
zapisywane na luźnych kartkach przy kalendarzu, w XIX wieku oprawione i za-
tytułowane „Pamiętnik Jerzego Winnickiego 1654–1706”11. Tekst został spisany 
„wprawną ręką” głównie w języku polskim, z zachowaniem właściwej dla epoki 
gramatyki. Wyrazy łacińskie biskup wykorzystywał jako wtrącenia, co nie odbie-
gało od praktyk stosowanych w tekstach rękopiśmiennych XVIII wieku. Datację 
opisywanych wydarzeń podawał w języku łacińskim12. 

Zachowało się bardzo mało korespondencji biskupów przemyskich, jednak 
jasno z niej wynika, że język przekazu był uzależniony od adresata. Partnerami 
władyków w sprawach cerkwi była okoliczna szlachta, która w swych dobrach 
posiadała unickie cerkwie i w oparciu o prawo patronatu decydowała o wyborze 
dla nich parocha. W tym okresie w diecezji przemyskiej szlachta ta w większości 
była rzymskokatolicka i posługiwała się polszczyzną. Ruski był dla niej obcy, 
dlatego właśnie biskupi musieli komunikować się z nimi po polsku. Język ukra-
iński używany był przez wiernych i duchowieństwo parafialne13. Polskim posłu-
giwano się w kontaktach z urzędnikami państwowymi, o których poparcie wła-
dycy zabiegali broniąc spraw diecezji i kleru. W tym języku 1748 roku Onufry 
Szumlański w liście do starosty przemyskiego Michała Kazimierza Radziwiłła 
bronił oficjała przemyskiego oskarżanego przez parocha niżankowskiego o nad-
mierne obciążenia fiskalne i zagarnianie gruntów cerkiewnych14. W 1759 roku 
biskup Szumlański pisał do wpływowego Jana Klemensa Branickiego kaszte-
lana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, ale i starosty krośnieńskie-
go, starając się o ulgi podatkowe: „aby mnie Jaśnie Wielmożny Pan Dobrodziej 
w sprawie pogłównego, które pro dignitate metropolitem niesłusznie et abusive 
płacę na przypadającej komisji radomskiej wielką swoją protekcyją łaskawie 
wesprzeć raczył. [--] O to szczególnie idzie, aby to pogłówne, które się a digni-
tate metropolitana płaci, z dóbr episkopii przemyskiej na dobra metropolita było 
przeniesione [--]”15.

10 APP, ABGK, sygn. 168D, sygn. 169D, 173D, 186D, 187D,  204D.
11 Pamiętnik Jerzego Winnickiego 1654–1706, Львівська національна наукова бібліотека 

імені В. Стефаника НАН України, Відділ рукописів (dalej: ЛННБ), ф. 5, спр. 2026, s. 1–60; 
М. Андрусяк, Записник Митр. Юрія Винницького з 1706 р., „Записки Чину Святого Василія 
Великого”, [Жовква] 1932, т. 4, вип. 1/2, с. 181–204.

12 Pamiętnik Jerzego Winnickiego 1654–1706, ЛННБ, ф. 5, спр. 2026, s. 55.
13 APP, ABGK, sygn. 3supl, k. 4v.
14 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Archiwum Radziwiłłów, dz. 

V, sygn. 15913, s. 1–4.
15 AGAD, Archiwum Roskie, sygn. XXII/82, s. 1–2. Starostwo krośnieńskie było jednym z naj-

dłużej trzymanych przez rodzinę Branickich, Jan Klemens otrzymał je w 1720 r. W skład starostwa 
wchodziły 24 wsie, jeden folwark i miasto Krosno, zob. A. Sztachelska-Kokoczka, Magnackie 
dobra Jana Klemensa Branickiego, Białystok 2006, s. 38. 
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Władycy w kontaktach z klasztorami w obrębie swej diecezji pisali zwykle po 
polsku, czego przykładem jest korespondencja biskupa Hieronima Ustrzyckiego 
z 1723 roku do monasteru dobromilskiego, w której przekazywał zakonnikom be-
neficjum nakielskie wyznaczone przez kolatorów cerkwi, wyjmował bazylianów 
spod zwierzchnictwa namiestnika przemyskiego i sam rozciągał nad nimi swą wła-
dzę16. Także wymiana informacji z duchowieństwem dekanalnym i wiernymi od-
bywała się w języku polskim. Był on narzędziem, dzięki któremu władycy mogli 
być skuteczni i wydaje się, że nie wpływał znacząco na ich przywiązanie do ruskiej 
tradycji, o czym świadczy ich działalność na rzecz rozwoju komisji.

Korespondencję z kościelnymi hierarchami władycy przemyscy prowadzi-
li w „języku Kościoła rzymskiego”, tj. po łacinie. Kwestia ta jednak wymaga 
bardziej szczegółowych badań i ustalenia, czy były to listy pisane przez bisku-
pów, czy ich pisarzy. Kontakty z nuncjuszami apostolskimi w Rzeczypospolitej 
i Kongregacją Rozkrzewiania Wiary w Rzymie dotyczyły zwykle kwestii nie-
przechodzenia unitów na obrządek łaciński, odpustów, dyspens, dyscyplinowa-
nia duchowieństwa i kwestii szkolnictwa diecezjalnego17. Na przykład w 1727 
roku biskup Hieronim Ustrzycki prosił Rzym o zrównanie go w uprawnieniach 
z innymi biskupami regionu (chodziło o biskupa lwowskiego), tj. zezwolenie mu 
na orzekanie w sprawach księży oskarżonych o bigamię18.

Osobnego komentarza wymaga język twórczości pasterskiej unickich bisku-
pów przemyskich, której odbiorcami byli wierni i duchowieństwo diecezji. Czę-
ści tego nie znamy z oryginałów a jedynie z kopii rękopiśmiennych lub druków. 
W tym ostatnim przypadku na język druku wpływ miała wytwarzająca go dru-
karnia. W tym czasie w Przemyślu nie działała drukarnia, co decydowało o dru-
kach poza granicami eparchii19. Katechizm autorstwa Innocentego Winnickiego 
(1685), powstały jeszcze przed ogłoszeniem unii w diecezji, wydano w cyrylicy 
w drukarni uniowskiej, dzięki czemu mógł stać się dostępny dla większej liczny 
odbiorców20. Władyka Innocenty Winnicki pozostawił po sobie ruską spuściznę 

16  ЛННБ, Biblioteka Bazyliańska, спр. MB-412/20/oп.1, 473, k. 1.
17 W. Zielecka-Mikołajczyk, O kilku problemach unickiej eparchii przemyskiej w XVIII w. 

w świetle korespondencji cerkiewnej (do r. 1772), [w:] Epistolografia dawnej Rzeczypospolitej (stu-
lecia XVI–XIX). Nowa perspektywa historyczna i językowa, red. P. Borek, M. Olma, t. 6, Kraków 
2015, s. 234.

18 Acta S. C. de Propaganda Fide Ecclesiae Catholicam Ukrainae et Belarusjae spectantia, 
wyd. A.G. Wełykyj, t. 3, Romae 1954, nr 1062, s. 239–140.

19 В. С. Александрович, Друкарня Перемиського Святотроїцького братства 1675–1683 
рр., „Пам’ятки України”, 1995, № 3, с. 126.

20 И. Винницький, Катихисіс альбо наука християнская, в копротці з різных авторів 
зебранная, 1685 р., wyd. В. И. i Д. Пилипович, Перемишль 2007, с. 333–414; Центральний 
Державний Історичний Архів України м. Львів, ф. 201, оп. 4, спр. 404, k. 1–4v. Władyka za-
biegał Rzymie o zatwierdzenie Katechizmu, jednak z przyczyn dogmatycznych i pominięcia w tym 
dziele kwestii dyskusyjnych Kongregacja do Spraw Rozkrzewiania wiary odrzuciła go i nakazała 
zniszczyć wszystkie jego egzemplarze – zob. I. Winnicki, Ustawy Rządu Duchownego i inne pisma, 
oprac. S. Stępień, Przemyśl 1998, s. 26.
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z okresu poprzedzającego przyjęcie unii, dotyczącą regulacji spraw diecezji, jak 
np. opłaty za udzielane sakramenty oraz pouczenia dyscyplinujące kler i diece-
zjan21.

Kolejnym wytworem piśmiennictwa przemyskich unitów są statuty syno-
dalne, sporządzane w języku polskim. W 1694 roku w języku polskim ukaza-
ły się drukiem postanowienia synodu przemyskiego 27 IV 1693 roku, który 
przypieczętował przyjęcie unii w diecezji, regulował dyscyplinę kleru i życie 
religijne. Sam biskup zabiegał o wydanie go w języku ukraińskim, aby nie znie-
chęcać do unii i tak zadającego pytania o kwestię zachowania swej tożsamości 
duchowieństwa i wiernych swej diecezji. Jego zabiegom oparła się drukarnia 
w Uniowie, leżąca na terenie ciągle prawosławnej eparchii lwowskiej, a dru-
kująca cyrylicą. Potem władyka podobne próby bezskutecznie podejmował 
w Wilnie22. Ostatecznie tekst wydrukowano w krakowskiej drukarni Mikołaja 
Aleksandra Schedela23. Źródło to stanowi bardzo przejrzysty przykład różno-
rodności językowej środowiska przemyskich unitów. Przeważa w nim język 
polski, przeplatają go jednak liczne i często stosowane w piśmiennictwie tego 
okresu wtrącenia łacińskie albo latynizmy, dotyczące m.in. prawa kanonicz-
nego i urzędów cerkiewnych. Ustawy rządu duchownego zawierają nieliczne 
elementy języka ruskiego transkrybowane za pomocą alfabetu łacińskiego24. 
W ten sam sposób oddano nazwy unickich świąt25.

Przemowa powitalna biskupa Hieronima Ustrzyckiego do uczestników syno-
du diecezjalnego z 1740 roku została sporządzona w języku polskim, pojawiły się 
w niej także pojedyncze łacińskie oraz jedno ukraińskie słowo „смирение” (poko-
ra)26. Same postanowienia synodu, sporządzono w języku polskim i w mniejszym 
stopniu łacińskim. Zwraca uwagę jeszcze jeden fakt. Na tym najważniejszym 
w XVIII wieku dla diecezji przemyskiej zgromadzeniu, bo wprowadzającym 
w życie postanowienia synodu zamojskiego z 1720 roku (zatwierdzonego przez 
Stolicę Apostolską w 1724 roku), obecni byli przedstawiciele ponad dwudzie-
stu dekanatów, a także najbliżsi współpracownicy biskupa, wikariusz generalny 
katedry przemyskiej Jozafat Wysocki, oficjał generalny Konstanty Kiernowicz, 
a także delegaci zakonu bazylianów. Wszyscy podpisali się pod postanowieniami 
synodu w języku polskim27. Zarówno wcześniej jak i w czasach późniejszych 
namiestnicy przemyscy preferowali język polski28. Także regulacje podjęte na so-

21 I. Winnicki, Ustawy Rządu Duchownego…, s. 85–97.
22 Ibidem, s. 24.
23 Ibidem, s. 35–37.
24 „[--] nerazsużdaiay Tiła, Krowe Hospodna, sud sebi iast y pyiet [--]”, ibidem, s. 47, 53.
25 Ibidem, s. 49.
26 APP, ABGK, sygn. 2, s. 2; druk w języku ukraińskim, Г. Лакота, Три синоди перемиські  

й єпархіальні постанови валявські в 17–19 ст., Перемишль 1939, s. 33–56.
27 APP, ABGK, sygn. 2 supl, s. 34–35.
28 Ibidem, sygn. 86, s. 22, 27, 61; ibidem, 32supl, s. 8.
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borze eparchialnym 1756 roku spisano po polsku29. Na marginesie należy dodać, 
że podobnie było na zjazdach w roku 1764, 1765 i 1780, a pierwszymi spisanymi 
po łacinie postanowieniami soborowymi były te podjęte w 1783 roku, kiedy to 
tereny eparchii przemyskiej znajdowały się już w granicach cesarstwa austro-
-węgierskiego. Język polski był językiem debaty o sprawach Cerkwi przemyskiej 
w interesującym nas okresie.

Najcenniejszych wiadomości o różnorodności językowej piśmiennictwa 
w kręgu władyków przemyskich dostarcza spuścizna kancelarii biskupstwa. 
W wyniku pożaru katedry przemyskiej w 1535 roku, gdzie mieściło się archi-
wum, zniszczeniu uległ dorobek prawosławnych władyków przemyskich. Za-
chowało się niewiele akt z kolejnych dziesięcioleci XVI wieku. Wiadomo, że 
pierwszy unicki biskup przemyski Atanazy Krupecki, mimo trudnej sytuacji 
w diecezji, częściowo uformował kancelarię eparchialną wystawiającą doku-
menty w języku polskim i ruskim30. Brała ona udział w organizacji zarządu die-
cezji, sporządzała akty, których wystawcą był biskup31. Po przyjęciu unii przez 
prawosławnego władykę Innocentego Winnickiego kancelaria eparchii w natu-
ralny sposób kontynuowała swą aktywność z okresu Antoniego Winnickiego 
i Jerzego Hoszowskiego32. Zachowane księgi sądowe z tego okresu dowodzą, że 
do 1667 roku językiem sądu cerkiewnego był przede wszystkim język ukraiński, 
w tym też okresie rozpoczęto stosować wpisy w języku polskim33. W chwili ob-
jęcia władzy w diecezji przez Innocentego Winnickiego księgi wpisów prowa-
dzono w języku polskim. Język ukraiński stosowano w dokumentach potwier-
dzających przywileje dla bractw, prezentach na parafie w dobrach biskupich lub 
regulacje dotyczące odpustów. Podobnie było za czasów rządów w eparchii Je-
rzego Winnickiego.

Kościół unicki aż do synodu zamojskiego 1720 roku nie regulował spraw 
dotyczących funkcjonowania kancelarii biskupich, konsystorzy unickich oraz 
gromadzenia dokumentacji kościelnej. Biskupi posiadali w tej sprawie moż-
liwość wysuwania własnych inicjatyw. Innocenty Winnicki, wprowadzając 
zmiany w zarządzie eparchią na synodzie w 1693 roku, nakładał na namiest-
ników wizytujących dekanaty i odprawiających sądy obowiązek opisywania 
stanu cerkwi i funduszy34. Dokumenty te później miały trafiać do archiwum 
biskupiego. Minęło jednak jeszcze kilka dziesięcioleci zanim zaczęto na szer-

29 Г. Лакота, op. cit., с. 61.
30 APP, Akta miasta Przemyśla, sygn. 586, s. 43–44, 61–62, 97–100; J. Krochmal, Kapłani unic-

cy w eparchii przemysko-samborskiej za rządów biskupa Atanazego Krupeckiego, „Miscellanea 
Historico-Archivistica”, t. 21, 2014, s. 158.

31 M. Koczerska, Kancelarie i dokumentacja kościelna, [w:] Dyplomatyka staropolska, red.  
T. Jurek, Warszawa 2015, s. 343.

32 A. Krochmal, Analiza struktury wewnętrznej Archiwum…, „Rocznik Historyczno-Archiwal-
ny”, t. 13, 1998, s. 141.

33 APP, ABGK, sygn. 2 supl, s. 212.
34 I. Winnicki, Ustawy Rządu Duchownego…, s. 48–49.
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szą skalę realizować te wytyczne. Także synod zamojski nakazywał prowadzić 
księgi zawierające spisy dokonanych profesji wiary, księgę święceń, przy-
jęcia ślubów zakonnych, przyjmowania stopni kapłańskich, księgę wizyta-
cji, dyspens i innych rzeczy należących do „biskupiego posochu”. Zgroma-
dzone księgi miały być przekazywane kolejnemu biskupowi35. Zalecenia 
synodalne zatwierdzały kanclerza lub pisarza jako zwierzchnika kancelarii 
kurii biskupiej i polecały prowadzenie odrębnej od biskupiej kancelarii kon-
systorskiej. Synod zamojski nie rozstrzygał kwestii kompetencji językowych 
urzędników kancelarii biskupiej ani nie sugerował języka sporządzania akt, 
pozostawiając decyzję w tej sprawie eparchom i ich urzędnikom.

Do 1736 roku prowadzono łącznie kancelarię kurii biskupiej i konsystorza36, 
czyli sądu biskupiego, na czele którego stał namiestnik generalny. Namiestnik 
generalny i sąd biskupi stanowili jedno i to samo forum. Podlegały mu sprawy 
sporne między duchowieństwem, problemy nadużyć w gospodarowaniu dobrami 
cerkiewnymi, sprawami majątkowymi, spadkowymi a także kwestiami dyscy-
plinowania duchowieństwa i wiernych. Działał tam, gdzie aktualnie znajdował 
się biskup, zwykle w monasterze św. Spasa pod Samborem, w Straszewiczach, 
w monasterze liszniańskim albo czasem na Wilczu w Przemyślu. Od ogłosze-
nia unii w diecezji miał obowiązywać nowy harmonogram odbywania się sadów 
cerkiewnych. Dwa razy w roku odbywały się one w Przemyślu, raz w Samborze 
i raz w Jarosławiu37. 

Biorąc pod uwagę kryteria językowe, księgi sądowe przemyskie należy po-
dzielić na dwa zasadnicze okresy. Pierwszy od 1679 do roku 1709 roku, który 
ma charakter przejściowy i charakteryzuje go mieszanina językowa z polskim 
jako dominującym, językiem ukraińskim i sporadycznie jeszcze używaną łaciną. 
W chronologicznie zamieszczonych wpisach podawano miejsce ich sporządze-
nia, datę roczną, miesiąc i dzień dokonywanej czynności, następnie prezento-
wano meritum sprawy, przytaczano zeznania świadków, ewentualnie podawano 
wyrok sądu38. Stałym łacińskim elementem wpisów sporządzonych po polsku 
były nazwy miesięcy, liczby oddawano za pomocą cyfr arabskich. W tym okresie 
łaciny używano do oznaczenia początku kolejnego wpisu pod tą samą datą za 
pomocą sformułowania „Sub eodem actu” lub stwierdzania negowania zarzutów 
stron w procesie39. Bardzo popularne były powszechne w tym okresie łacińskie 
wtręty, co wskazywałoby na znajomość łaciny w środowisku skupionym wokół 
przemyskiego sądu biskupiego.

35 Synod prowincialny ruski w mieście Zamościu roku 1720 odprawiony. a w r. 1724 [...] łaciń-
skim językiem w Rzymie [...] wydany. [...] na polski przez J.X. Polikarpa Filipowicza [...] przewie-
dziony. [...] Pamiętnikiem przedrukowany Roku Pańskiego 1785, s. 125–127.

36 A. Krochmal, Analiza wewnętrzna Archiwum…, s. 143, APP, ABGK, sygn. 1 3 supl., s. 45.
37 I. Winnicki, Ustawy Rządu Duchownego..., s. 49.
38 Ibidem, sygn. 2 supl, s. 16; tamże, sygn. 4 supl, s. 46;
39 Ibidem, sygn. 1 supl, s. 498.
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Polszczyzna wpisów z tego okresu jest bardzo prosta. Jej cechą są elemen-
ty języka ukraińskiego czy to w postaci transkrypcji, czy ruskich wtrętów. Stąd 
łatwo w nich o takie słowa jak „pryznał”, „zapreszczeny”, „świaszczennik” czy 
nazwy dni tygodnia opatrzone odniesieniami do świąt cerkiewnych np. „sobota 
Fedorowa”40. Jeśli tekst sporządzony był w języku polskim, imiona i nazwiska 
oddawano w ich brzemieniu fonetycznym za pomocą znaków łacińskich.

Wpisy ruskie w protokołach spraw sądowych stanowią rzadkość. Wykorzy-
stywano je do wpisów zeznań świadków41. Już na przełomie XVII i XVIII wie-
ku używano go jedynie do datowania spraw wnoszonych do ksiąg sądowych42. 
Trudno jednoznacznie określić, dlaczego akurat w takim a nie innym przypadku 
pisano po rusku. Zarówno polskie, jak i ruskie wpisy znajdujemy w odniesieniu 
do duchowieństwa świeckich unickich. Wydaje się, że najbardziej racjonalnym 
uzasadnieniem jest aktualna obsada pisarska kancelarii konsystorza, a język wpi-
sów zależał od preferencji piśmienniczych skryby. Świadczyłyby o tym sytuacje, 
w których jeden wpis został sporządzony po rusku, a jego dokończenie w póź-
niejszym czasie ujęto w języku polskim. Akurat działający wówczas pisarz wolał 
pisać po polsku. Na to, że to waśnie umiejętności i wola pisarza decydowały 
o języku zapisu, wskazuje np. przysięga abstynencji alkoholowej ojca Jan Dody-
sieckiego z 1679 roku, którą spisano po polsku, a sam zainteresowany podpisał 
się po rusku43.

Do wyjątkowych należały teksty, w których mieszano zapis cyrylicki i pol-
skojęzyczny oraz łacinę. Przykładem pięknie pokazującym balansowanie między 
trzema językami na polsko-ruskim pograniczu jest zapis przesłuchania świadków 
z 1686 roku w sprawie pobicia unickiego księdza Konstantego przez niewymie-
nioną z imienia panią Uniatycką: „Pani Uniatyczka mając jakieś, słyszałem, do 
niego nieprzyjaźni [--], jeszcze od ślubu z ojcem Konstantym, i mówi Ojcu Kon-
stantemu, ne hodyt się tak czynyty pope, sudty dawał sakramentowatysi tym ne-
hodnym osobom, to jest Pani Turanskiej starej, Pani Kowblanskiej, Ojciec Kon-
stanty mówi, onemu, поневаж sumienie swoje przez spowiedź oczyścili, от[ве]
цитъ Пание Унятыцка що было ты поведъ, але буду мовчати, ona w ten czas 
na duchownego powstawszy powiaday же бо [--]”44. Podając zeznanie kolejne-
go świadka pisarz odnotował tak „Świadek drugi Pan Jan Uniatycki Waskowicz 
zeznał pod sumieniem, verbum ad verbum, jako wyżej świadek pierwszy[--]”45. 
Dalszy ciąg dokumentu został spisany w języku polskim. Z tego fragmentu wy-
nika, że pisarz używał języka ukraińskiego w przypadku szczegółowego opisu 

40 Ibidem, s. 435–436, 564; ibidem, sygn. 3 supl, k. 3.
41 Ibidem, sygn. 1 supl, s. 772.
42 Ibidem, sygn. 4 supl, s. 16.
43 Ibidem, sygn. 1 supl, s. 418.
44 Ibidem, sygn. 1 supl, s. 781.
45 Ibidem, s. 781.
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podanego przez świadka posługującego się językiem ukraińskim46. Tam, gdzie 
jedynie krótko podsumowywał wypowiedzi przesłuchiwanych świadków, pisał 
po polsku z dodatkiem łaciny. Personalia pisarza pozostają nieznane, ale widać 
był przystosowany do pracy w co najmniej dwóch językach.

Drugi okres podziału ksiąg sądowych przemyskich pod względem języko-
wym obejmuje akta stworzone od 1709 do 1762 roku. Wówczas zaniknęły wpisy 
ruskie, a język ten używany był zwykle do datowania protokołów sądowych. Ję-
zyk polski dominuje jeszcze we wpisach sądowych oraz aktach tzw. inkwizycji, 
czyli działań przedstawicieli sądu delegowanych przez namiestnika generalnego 
albo biskupa na miejsce sporu w celu wysłuchania świadków. Od roku 1741, na 
gruncie reformy diecezji ogłoszonej rok wcześniej, wprowadzono język łaciński 
jako język protokołów sądów cerkiewnych, podobnie jak to było w przypadku 
kurii biskupiej47. Łacińskojęzyczne teksty zaczęły dominować, a sporadycznie 
pojawiała się polszczyzna48. Proces latynizacji kancelarii kurii i konsystorza po-
stępował także za władykatu Onufrego Szumlańskiego. Pozycja łaciny podobna 
była do tej w kancelariach Kościoła rzymskokatolickiego49.

Realizacja reformy diecezji przyniosła nowe rodzaje piśmiennictwa łaciń-
skiego. Oprócz ksiąg sądowych zaczęto prowadzić księgi święceń i ordynacji na 
beneficja50. Od 1754 roku w języku polskim rejestrowano napływające do kurii 
biskupiej prezenty na parafie diecezji przemyskiej, co świadczy o tym, że w dal-
szym ciągu kancelaria biskupa i konsystorza działała w dwóch językach51.

Przemiany w piśmiennictwie środowiska skupionego wokół kurii i konsy-
storza przemyskiego niewątpliwie wynikały z rozwoju instytucji pisarstwa 
w omawianym okresie. Działalność władyków przemyskich regulujących życie 
religijne podległego mu kleru i świeckich sprawiała, że korzystanie z usług pi-
sarza było koniecznością52. Za Innocentego Winnickiego, podobnie jak za jego 
poprzednika, działał notariusz obsługujący konsystorz i kurię biskupią. W 1693 
roku funkcję tę pełnił pochodzący z duchowieństwa świeckiego Konstantyn 
Drabski, wikariusz i dziekan tarnogrodzki, który już wówczas tytułował się jako 

46 Ibidem, sygn. 2 supl, k. 49.
47 Ibidem, sygn. 14 supl, s. 4–70.
48 Ibidem, sygn. 15 supl, s. 33, 42, 52.
49 Zagadnienie działalności kancelarii łacińskich biskupów mają bogatą literaturę. Z najnow-

szych prac należy wymienić badania I. Skierskiej, Dwór i urząd biskupi w późnośredniowiecz-
nej diecezji poznańskiej, „Roczniki Historyczne”, t. 60, 1994, s. 185–202; M. Koczerska, Zbi-
gniew Oleśnicki i Kościół  krakowski w czasach jego pontyfikatu 1423–1455, Warszawa 2004;  
A. M. Wołoch, Kancelaria i dokumenty biskupa krakowskiego Piotra Wysza (1392–1412), „Studia 
Źródłoznawcze”, t. 46, 2009, s. 29–82.

50 Ibidem, sygn. 78 supl; ibidem, sygn. 79 supl.
51 Zakład Narodowy in. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps. 9540/II.
52 Tradycja przemyskich ortodoksyjnych pisarzy biskupich sięga XIV w. W 1366 i 1378 r. 

w okresie władykatu biskupa Hilariona urząd ten pełnił syn popa Wasyla – Kostko Bolestraszycki, 
właściciel Bolestraszyc, A. Łosowska, Pennae investivi Praemisliae: notariusze kancelarii kościel-
nych, pisarze sądów oraz urzędów świeckich w XV i na początku XVI wieku, Przemyśl 2011, s. 23. 
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„Notarius Publicus S. Sedis Apostolicae”, czyli notariusz posiadający nadawa-
ne przez papieża prawo wystawiania dokumentów o charakterze publicznym53. 
Niestety nie zachowały się żadne świadectwa potwierdzające jego status jako pi-
sarza publicznego ani dokumenty spisane jego ręką. Niemniej jednak pojawienie 
się urzędnika tej rangi u boku władyki unickiego oraz dobrze znana procedura 
zdobywania kwalifikacji notarialnych54, zakładająca sprawdzanie umiejętności 
kandydata w redagowaniu i spisywaniu dokumentów, wskazują na podniesie-
nie kompetencji i odpowiednie wykształcenie pisarzy przy katedrze św. Jana 
Chrzciciela w Przemyślu. W początkach XVIII wieku Jerzy Winnicki, pełniąc 
jednocześnie urząd metropolity i biskupa przemyskiego, uzyskał od Stolicy 
Apostolskiej potwierdzenie prawa Kościoła unickiego do posiadania pisarzy 
tzw. notariuszy publicznych z papieskimi uprawnieniami do sporządzania doku-
mentów urzędowych55. Aż do końca interesującego nas okresu każdy z unickich 
biskupów przemyskich zatrudniał pisarza publicznego z uprawnieniami Stolicy 
Apostolskiej. Byli to: Jan Narolski (do 1701 r.), Bazyli Zubrzycki (1699, 1704–
1705), Jan Chryzostom Bernakiewicz (1732, 1758, 1765, 1769), Jan Babtista 
Kafillewicz (1759, 1761, 1765)56.

O wykształceniu pozostałych notariuszy publicznych działających przy bi-
skupach unickich z początku XVII wieku prawie nic nie wiadomo. Jan Narolski, 
namiestnik jarosławski i paroch cerkwi Zaśnięcia NMP w Jarosławiu, zaczynał 
kapłańską posługę za czasów unickiego biskupa Jana Małachowskiego. Narolski 
musiał odebrać dość dobrą edukację. Spod jego pióra wyszedł, niezachowany do 
naszych czasów, wydany po łacinie i polsku panegiryk z okazji ingresu władyki 
Innocentego Winnickiego – Dromae seu cursus Gentilitiae Winnicianae curae57. 
Bazyli Zubrzycki, pisarz władyki Jerzego Winnickiego, był prezbiterem cerkwi 

53 Litterae episcoporum historiam Ucrainae illustrantes, t. 4, Romae 1976, nr 93, s. 130;  
I. Winnicki, Ustawy rządu duchownego i inne pisma, Przemyśl 1998, s. 66; A. Gil, Chełmska die-
cezja unicka 1596–1810. Dzieje i organizacja, Lublin 2005, s. 145. Rodzina Drabskiego związa-
na była z Leżajskim i Dębnem. Bratem Konstantyna Drabskiego był paroch dębiński Jan, APP, 
ABGK, sygn. 3supl, s. 227. 

54 A. Tomczak, Kancelaria biskupów włocławskich w okresie księgi wpisów (XV–XVIII w.), 
Toruń 1964, s. 66; A. Łossowska, op. cit., s. 34.

55 T. Śliwa, Przemyska diecezja greckokatolicka w XVIII w. (do 1772 r.), „Polska–Ukraina. 1000 
lat sąsiedztwa”, t. 3, 1996, s. 86.

56 APP, ABGK, sygn. 51 supl, s. 25; ibidem, sygn. 2 supl, s. 179; ibidem, sygn. 3 supl, s. 388; 
ibidem, sygn. 8, s. 13, 61; ibidem, sygn. 35 supl, s. 41; ibidem, sygn. 110, s. 20; S. Nabywaniec, 
Diecezja przemyska greckokatolicka w latach 1772–1795, „Premislia Christiana”, t. 5, 1992/1993, 
s. 79.

57 Ustalenia W. Pilipowicza o śmierci Jana Narolskiego w styczniu 1701 r. należy uznać za 
błędne. Co prawda 11 II 1701 r. właściciel Jarosławia marszałek Józef Karol Lubomirski potwier-
dził prawa do popostwa jarosławskiego dla synów Narolskiego – Jana i Michała, ale było to jesz-
cze za życia ich ojca. W marcu tego roku na soborze jarosławskim toczyła się sprawa przeciwko 
Janowi Narolskiemu (seniorowi) o zawłaszczenie budynku przytułku jarosławskiego, zaniedbania 
w wypełnianiu obowiązków kapłańskich. W późniejszym okresie brakuje informacji na temat jego 
działalności, więc zapewne faktycznie zmarł jeszcze w 1701 r., APP, ABGK, sygn. 2 supl, s. 314; I. 
Winnicki, Ustawy rządu duchownego …, s. 66.
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św. Jerzego w Drohobyczu. Aktywnie działał w sądzie biskupim, posiadał wie-
dzę z zakresu prawa kanonicznego. Dwaj kolejni notariusze – Jan Chryzostom 
Bernakiewicz i Jan Babtista Kafillewicz (teologia) – skończyli kolegium papie-
skie we Lwowie, gdzie w ramach realizacji funduszu seminarium przemyskiego 
stworzonego przez władykę Jerzego Winnickiego mogli uczyć się klerycy z die-
cezji przemyskiej58. Stąd obaj swobodnie posługiwali się łaciną, a z oczywistych 
względów językiem polskim i ruskim.

Oprócz notariuszy publicznych Stolicy Apostolskiej kancelaria biskupów 
przemyskich korzystała z usług notariuszy nieposiadających takich uprawnień. 
Należeli do nich: Jan Bojarski (1732), Michał Stopczański (1742), Bazyli Zawał-
kiewicz (1749), Stefan Swarczyński (1749), Grzegorz Szwedzicki (1755)59. O ich 
istnieniu w zasadzie wiadomo tylko z podpisów na dokumentach, na których 
byli świadkami, albo z wpisów do ksiąg sądowych. Niestety nie zachowały się 
nominacje na pisarzy biskupich. Należy uznać za bardzo prawdopodobną prak-
tykę ustnego mianowania notariuszy przez unickich biskupów przemyskich. Nie 
byłoby to niczym nowym w środowisku przemyskiej katedry. Kiedy w 1762 roku 
Atanazy Szeptycki obejmował rządy w diecezji, wydał pisemne nominacje na 
niektóre urzędy eparchialne, twierdząc, że wcześniej takich nie było.

Funkcję pisarską można było piastować przez klika lat, czego przykładem jest 
Michał Stopczański, który kierował kancelarią władyczą w latach 1741–174560. 
Trudno jednak powiedzieć, ilu notariuszy działało w kancelarii kurii biskupiej 
w jednym czasie. Najwięcej pojawia się ich w aktach dwóch, co miałoby swoje 
uzasadnienie w dość ograniczonym kręgu osób posiadających umiejętności do 
pełnienia tej funkcji. Z tego zapewne powodu łączono urząd notariusza kurii bi-
skupiej z funkcją notariusza konsystorza przemyskiego, jak to było w przypadku 
Stopczańskiego i Zawałkiewicza61.

W wyniku intensyfikacji realizacji postanowień synodu zamojskiego przez 
biskupa Hieronima Ustrzyckiego i zwiększenia się ilości dokumentacji cerkiew-
nej, rozbudowie uległa obsada kancelarii kurii i konsystorza biskupiego. W 1742 
roku pojawili się podlegający notariuszom wicekanclerze. Funkcję tę pełnili, po-
chodzący z rodu kapłańskiego, Andrzej Pasławski w 1744 roku i niewymieniony 
z imienia Jastrzemski w 1745 roku62. W okresie rządów diecezją przez Onufrego 
Szumlańskiego funkcja ta zanikła. Pasławski w pewnym stopniu musiał znać ła-
cinę, ponieważ w tym języku się podpisywał63.

58 D. Blažejovskyj, Byzantine Kyivan Rite Students in Pontifical Colleges, and in Seminaries, 
Universities and Institutes of Central and Western Europe (1576–1983), Romae 1984, s. 110–111.

59 APP, ABGK, sygn. 86, s. 2, 11; ibidem, sygn. 30 supl, s. 16, 34; ibidem, sygn. 31 supl, s. 11, 
21, 23; ibidem, sygn. 32 supl, s. 3; ibidem, sygn. 40 supl, s. 15; ibidem, sygn. 6, s. 3, 13, 17, 19.

60 Ibidem, sygn. 4, s. 2, 11, 17.
61 Ibidem, sygn. 47 supl, s. 3.
62 Ibidem, sygn. 31 supl, s. 19; ibidem, sygn. 40 supl, s. 12.
63 Ibidem, sygn. 35 supl, s. 170.
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Schyłek XVII i pierwsza połowa XVIII wieku to dla unickiego Kościoła 
przemyskiego funkcjonującego na polsko-ruskim pograniczu kulturowym 
okres przemian, charakteryzujący się zanikiem języka ruskiego w kancelarii 
unickich biskupów przemyskich na rzecz języka polskiego a potem łaciny. Było 
to wyrazem szukania przez Kościół unicki swego miejsca w złączonym Ko-
ściele i przystosowania się do panujących w nim warunków. Zanik ruszczyzny 
w kancelarii diecezjalnych nie oznaczał oczywiście jej całkowitej eliminacji. 
Pozostawała ona obecna w życiu monasterów przemyskich i duchowieństwa 
parochialnego. Powstawała ogromna spuścizna w języku staro-cerkiewno-
-słowiańskim, tj. księgi liturgiczne, mineje, triody, które były wyrazem przy-
wiązania Cerkwi do swej tradycji. Funkcjonowanie na pograniczu językowym 
bardzo dobrze ilustrują księgi liturgiczne spisane w staro-cerkiewno-słowiań-
skim, w których niejednokrotnie można znaleźć notatki parochów sporządzone 
w języku polskim lub ukraińskim64. Przemyscy biskupi uniccy i ich środowisko 
byli w znacznym stopniu spolonizowani, ponieważ wymagało od nich tego śro-
dowisko, dzięki temu mogli być skuteczniejsi w zabiegach o dobro diecezji. 
To w końcu ich dziełem jest struktura organizacyjna, ponoć jednej z najlepiej 
uformowanych spośród wszystkich diecezji Kościoła unickiego w dawnej Rze-
czypospolitej.

64 Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu, 
sygn. 11917 III, k. 12v, 17v, 21, 47v.
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Abstract

Farmsteads and their socage-related obligations in Kraczkowa  
(in the light of The inventory of the property of the villages of Albigowa,  

Kraczkowa, Wysoka, Markowa and Białoboki of 1729)

The village of Kraczkowa was founded in 1369 in the vicinity of the town of Łańcut by Otto of 
Pilcza. One of the documents which describes in detail the village of Kraczkowa is The inventory 
of the property of the villages of Albigowa, Kraczkowa, Wysoka, Markowa and Białoboki of 1729. 
The document itemizes the socage obligations of the people of Kraczkowa in that year. It gives 
the full name of every farmer along with all his obligations. Out of 104 farmers in Kraczkowa, 23 
were kmiecie (kmets - richer peasants), 17 were zagrodnik peasants and 25 were budniks. Based 
on the analysis of the source, the author concludes that socage in Kraczkowa in 1729 was based on 
exploiting the richest peasants, i. e. the kmets.

Keywords: Kraczkowa, 1729, quitrent, socage

Słowa kluczowe: Kraczkowa, 1729 r., czynsz dla dworu, pańszczyzna

Kraczkowa znajdowała się na terenie wielkiej puszczy granicznej między 
Rusią a Polską. Gdy Kazimierz Wielki przyłączył w 1340 r. te tereny do pań-
stwa polskiego, istnienie ogromnych niezamieszkałych obszarów stało się 
przeszkodą w dążeniu do zespolenia państwa. Z tego powodu król wspierał 
akcję osadniczą na tym terenie1. Kraczkowa została lokowana na prawie nie-
mieckim 16 sierpnia 1369 r. w Łańcucie. Ówczesna nazwa Kraczkowej to Daz 

1 A. Hołota, L. Jamrozek, Malawa w czasach dawnych i dzisiaj, Rzeszów 2006, s. 13–14.
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Newdorph2, czyli Nowa Wieś, po łacinie Nova Villa. Z dokumentu lokacyj-
nego, który obecnie znajduje się w Centralnym Państwowym Archiwum Hi-
storycznym Ukrainy w Kijowie, dowiadujemy się, że wieś liczyła 65 łanów, 
w tym pięć zwolnionych od opłat. Wolne łany rozdysponowano w ten sposób, 
że jeden oddano kościołowi, jeden przeznaczono do pasienia bydła i trzody, na-
tomiast pozostałe trzy przeznaczono dla sołtysa, którym został zasadźca Johan-
nes Howsteter. Sołtys w dokumencie otrzymał szerokie uprawnienia, tj. prawo 
budowy młyna, sadzawek rybnych, prawo prowadzenia karczmy, warsztatu 
płócienniczego, rzeźniczego, szewskiego, krawieckiego i kowalskiego. Ponad-
to sołtys władał ziemią wedle swojej woli, mogąc ją sprzedać w każdej chwili. 
Do obowiązków sołtysa należało (wspólnie z Krzemienicą) uposażenie rycerza 
do służby wojskowej. Wieś dostała na początku swojej historii 20 lat wolnizny, 
aby mogła się szybko zorganizować i zagospodarować. Później miano płacić 
po 1 grzywnie z każdego łanu chłopskiego. Dokument wymienił 5 wolnych 
łanów oraz 60 innych, z których po okresie wolnizny należało uiszczać powin-
ności. Biorąc za wyznacznik, że zwykle jeden gospodarz otrzymywał jeden 
łan, wnioskować należy, że początkowo wieś liczyła 60 gospodarstw kmiecych, 
jedno trójłanowe gospodarstwo sołtysowskie oraz jednołanowe gospodarstwo 
plebańskie. Trzeba też przyjąć, że dokument lokacyjny jest swego rodzaju pla-
nem działania zasadźcy-sołtysa, projektem realizowanym w następnych latach. 
Czy wszystkie punkty dokumentu zostały spełnione – nie wiadomo. Według 
rejestru poborowego z 1515 r. Kraczkowa liczyła 46 łanów obrabianych i trzy 
puste. Niemal te same dane daje rejestr z 1589 r. Według niego Kraczkowa mia-
ła użytkowanych 46,5 łana i 2 łany puste3. W sumie stanowi to 16,5 łana mniej 
niż zapisano w dokumencie lokacyjnym. Niestety nie zachowały się przekazy 
źródłowe z XV w., które mogłyby dać odpowiedź na pytanie, czy i kiedy Kracz-
kowa funkcjonowała w kształcie terytorialnym, zapisanym w 1369 r.4 Należy 
dodać jeszcze, że od początku istnienia Kraczkowa była typem klasycznej uli-
cówki, zorganizowanej wzdłuż dwóch głównych dróg, biegnących przez wieś5.

W okresie, który jest bliższy czasowo tematowi tej pracy, Kraczkowa skła-
dała się z dwóch części – były to Ogrody Kraczkowskie i Pola Kraczkowskie. 
Obie dzieliły się dodatkowo na stronę południową i północną, przy czym każda 
z nich dzieliła się dalej na niwy. Strona południowa pól miała trzy niwy: I zwała 
się „Pod świętymi”, II miała nazwę „Przerwidroga”, a III – „Budzka”. Pozostałe 

2 Łańcut. Zarys rozwoju przestrzennego od powstania do współczesności, red. J. Malczewski, 
Łańcut 1999, s. 34.

3 Pod opieką Świętego Jana. Szkice z dziejów Soniny, red. W. Magoń, Sonina 2010, s. 19;  
T. Ulman, Zarys dziejów wsi Albigowa, Albigowa 2007, s. 16.

4 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie, fond 201, opis 1, sprawa 
1, „Przywilej lokacyjny wsi Kraczkowej z 16 sierpnia 1369 roku”; 630 lat Kraczkowej 1369–1999, 
red. G. Kisała, Kraczkowa 1999, s. 23–24. 

5 G. Kisała, Cierpisz – wieś w powiecie łańcuckim, Cierpisz 2016, s. 10–11.
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dwie niwy znajdowały się po stronie północnej wsi: IV nazywała się „Stoki Mo-
kre”, a V to „Sosni Kępa”6.

Twórcą klucza białobockiego, który opisuje Inwentarz, był Konstanty Kor-
niakt, a właściwie Korneadi (ok. 1520–1603). Był to grecki kupiec ze Lwowa7, 
który dorobiwszy się na handlu bawełną i winem, kupił wiele majątków w zie-
mi przemyskiej. Z Białobok, Kraczkowej, Wysokiej, Albigowej, Handzlówki, 
Markowej, Rogóżna, Ostrowa, Mikulic, Wolicy koło Ostrowa i części Dybkowa 
utworzył klucz białobocki8. Jego daleki następca Antoni Korniakt około 1701 r. 
wydzierżawił klucz białobocki Aleksandrowi Nikodemowi Sołtykowi. W 1713 
r. dzierżawę przejął Józef Franciszek Sołtyk i trzymał ją do śmierci w 1735 r.9 
Powyższy dokument jest szczegółowym wypisaniem gospodarstw, istniejących 
we wsiach w kluczu białobockim w 1729 r. Do tej pory nie był brany pod uwagę 
w pracach nad historią Kraczkowej10. Inwentarz składa się z 58 stron; na stronach 
od 19 do 25 opisana jest Kraczkowa oraz Cierpisz. Ten drugi traktowany jest 
jako oddzielna wioska, choć jej umieszczenie w analizie Kraczkowej świadczy 
o pewnym związku tych miejscowości. Na stronach od 13 do 19 jest Albigowa, 
natomiast od 25 do 30 znajduje się opis Wysokiej. Ponadto znajduje się tam opis 
Markowej i Białobok, a w dalszej części są wsie podprzemyskie tj. Kuńkowce, 
Łętownia, Bełwin, Lipowica i Buszkowice.

Ludność Kraczkowej podzielono w Inwentarzu na sześć kategorii, biorąc za 
podstawę stan posiadania. Są to, w kolejności źródła: kmiecie (1), zagrodnicy (2), 
budnicy (3), tkacze czynszowi (4), tkacze komornicy (5) i komornicy u kmieci 
(6)11. Poniżej przedstawiono ich charakterystykę jako klasycznych dla wsi feu-
dalnej grup społeczno-zawodowych, starając się podkreślić najważniejsze ele-
menty ich pozycji materialnej i społecznej.

Stan kmiecy. W 1729 r. Kraczkowę zamieszkiwało 23 kmieci. Dziewięciu 
z nich było kmieciami dawnymi, to znaczy zamieszkującymi tu przed 1720 r. 
W tym roku osadzono we wsi 14 nowych kmieci, z których 11 można ziden-
tyfikować, natomiast o pozostałych nie ma żadnych informacji w badanym 
dokumencie. Co do jednego kmiecia, Sebastiana (pisownia oryginalna: Seba-
styan) Tobera zapisano, że został „z Budnika na kmiecia osadzony”. Może to 

6 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, fond 19, opis 5, sprawa 
139, 1785–1788 „Metryka Józefińska Kraczkowa”, k. 43, 94, 116.

7 Markowa – sześć wieków tradycji. Z dziejów społeczeństwa i kultury, red. W. Blajer, J. Tejch-
ma, Markowa 2005, s. 36.

8 Sąsiedztwo. Osadnictwo na pograniczu etnicznym polsko-ukraińskim w czasach nowożytnych, 
red. J. Półćwiartka, Rzeszów 1997, s. 93.

9 J. Słyś, Białoboki, Mikulice, Ostrów i Wolica do 1945 roku, Gać 2017, s. 53, 57.
10 630 lat Kraczkowej, passim; J. Ruszel, J. Kwolek, T. Patruś, Parafia Kraczkowa i jej dusz-

pasterze na przestrzeni dziejów. Kalendarium, Kraczkowa 2011; G. Kisała, Kościół Parafialny Pw. 
Św. Mikołaja Biskupa w Kraczkowej w latach 1913–2013, Kraczkowa 2013.

11 Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps nr 9690. III In-
wentarz dóbr wsi Albigowa, Kraczkowa, Wysoka, Markowa, Białoboki (dalej cyt. Inwentarz),  
s. 19–25.
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sugerować, że pochodził on z jednej z części Kraczkowej, a mianowicie Bud, 
lub – co bardziej prawdopodobne – był budnikiem, czyli posiadaczem małego 
domku (budy), a stał się kmieciem, czyli posiadaczem co najmniej kilku prętów 
ziemi. Spośród wszystkich 23 gospodarstw kmiecych 21 miało swoją nazwę, 
pochodzącą zwykle od nazwiska gospodarza, który ją uprawiał we wcześniej-
szych latach, tj. przed 1720 r. W dwóch przypadkach nie mamy podanej na-
zwy roli, a w trzech przypadkach rola zwie się „folwarczysko”, co sugeruje, 
że była kiedyś częścią folwarku pańskiego. W jednym przypadku na podanie 
nazwy roli używa się określenia „drugi łan”. Ośmiu gospodarzy uprawia rolę, 
której nazwa pochodzi od nazwiska, które używają, przy czym w dwóch przy-
padkach jest informacja, że są oni gospodarzami osadzonymi. Taka sytuacja 
jest w przypadku Grzegorza Wajskiego, osadzonego na „Wajskichowskiej roli” 
i w przypadku Błażeja Kunysza, osadzonego na „Kunyszowskiej roli”. Osoby 
te są prawdopodobnie krewnymi poprzednich posiadaczy tej roli. Sam proces 
nowego osadzenia wiąże się z tragiczną w skutkach depopulacją Kraczkowej 
przed 1720 r., gdy miała ona tylko 9 kmieci. Powyższe straty trudno przypisać 
do ostatniego najazdu tatarskiego, gdyż miał on miejsce ponad pół wieku wcze-
śniej, jeszcze w 1672 r.12; to samo dotyczy epidemii, która nawiedziła okolice 
w 170513 i 1706 r. Trudno też jednoznacznie wskazać, że za taki stan odpowia-
dają działania wojenne, prowadzone w okolicach Łańcuta w latach 1702–1704 
w ramach wojny północnej14. Bardziej już prawdopodobne mogły być straty, 
które powstały trochę później, w wyniku klęsk żywiołowych, jakie nawiedzi-
ły Kraczkową w 1713 r. A były to wichury, grad, powódź i szarańcza, które 
poniszczyły zasiewy; konsekwencją tego był głód15. Generalnie za gwałtowne 
zubożenie ludności chłopskiej w Polsce w pierwszej ćwierci XVIII w. uważa 
się szereg czynników, w tym poza wskazanymi, kładzie się je na karb fatalnej 
gospodarki rolnej, opartej na nadmiernej eksploatacji poddanych w folwarkach 
szlacheckich, kosztem własnego gospodarstwa. 

Nazwiska i imiona kraczkowskich kmieci i innych kategorii chłopów są cha-
rakterystyczne dla tej wsi, niegdyś założonej przez Niemców, potem stopniowo 
się polonizującej. Wśród 23 kmieci aż czterech występuje z nazwiskiem Kunysz, 
a po dwa razy występują nazwiska Ruszel i Kołodziej. Spośród imion najczęściej, 
bo trzy razy występuje Andrzej i Kasper, po dwa razy zapisano imiona Szymon 
i Bartłomiej. Ciekawą formą imienia jest Majcher, czyli Melchior, jeden z Trzech 
Króli16.

12 A. Gliwa, Kraina upartych niepogód. Zniszczenia wojenne na obszarze ziemi przemyskiej 
w XVII wieku, Przemyśl 2013, s. 574, 915.

13 J. Ruszel, J. Kwolek, T. Patruś, Parafia Kraczkowa, s. 155.
14 Łańcut, s. 83.
15 J. Ruszel, J. Kwolek, T. Patruś, Parafia Kraczkowa, s. 156.
16 Inwentarz, s. 19–21.



113GOSPODARSTWA I ICH POWINNOŚCI  PAŃSZCZYŹNIANE W KRACZKOWEJ...

Tabela nr 1. Wykaz kmieci kraczkowskich i nazw ról uprawnych w Kraczkowej w 1729 r.
Lp. Imię Nazwisko Gospodaruje na roli Osadzony
1. Majcher i Andrzej Ruszel tak
2. Kasper Bar Ruszlowskiej
3. Krzysztof Ucek Zimkowskiej
4. Sebastian Tober tak
5. Szczęsny Kołodziej Miłkowskiej tak
6. Grzegorz Wajski Wajskichowskiej tak
7. Benek Lew Lewowskiej
8. Andrzej Kunysz Możdzieniowskiej tak
9. Augustyn Kunysz Kunyszowskiej
10. Kasper Jepnar Lewowskiej
11. Józef Czajka Czemermanowskiej tak
12. Błażej Kunysz Kunyszowskiej tak
13. Walenty Bartman Bartmanowskiej
14. Szymon Cymerman Cymermanowskiej
15. Andrzej Grzywa Grzywowskiej
16. Stanisław Ufman Folwarczysko
17. Bartłomiej Bar Folwarczysko tak
18. Kasper Kołodziej Folwarczysko tak
19. Adam Kolek Weteowskiej tak
20. Michał Kunysz Kunyszowskiej
21. Szymon Ruszel Konawatowskiej
22. Bartłomiej Luzner Mendlarskiej
23. Tomasz Barawelder Na Drugim Łanie tak

Łącznie: 21 ról nazwanych 11 zidentyfikowanych
Źródło: Inwentarz, s. 19–21.

Dwa spośród wszystkich 23 gospodarstw, tj. własność Majchera i Andrzeja Rusz-
lów oraz Benka Lewa odrabiało pańszczyznę dla tzw. arendy; była to prawdopodob-
nie dzierżawa gruntu dworskiego pod karczmę. Pozostałych 21 gospodarzy odrabiało 
swe powinności bezpośrednio w stosunku do dworu. Większość gospodarzy, tj. 13 
(wliczając tu gospodarzy robiących dla arendy) odrabiało pańszczyznę w wysokości 
3 dni tygodniowo, wszystkie odrabiane ze sprzężajem, czyli z zaprzęgiem koni. Naj-
mniejsze z gospodarstw, prowadzone przez Tomasza Baraweldera, odrabiało tylko 1 
dzień sprzężaju, natomiast pozostałe dziewięć gospodarstw realizowało pańszczyznę 
w formie 2 dni sprzężaju. Wielkość pańszczyzny uzależniona była oczywiście od 
wielkości gospodarstw. Duże gospodarstwa, tj. od 8 do 12 prętów, odrabiały trzy 
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dni, średnie posiadłości, tj. o wielkości 6 prętów, odrabiały 2 dni, a małe, o wielkości 
3 prętów, odrabiały 1 dzień sprzężaju. Łączna wielkość pańszczyzny na tydzień to 
58 dni pociężnych (z użyciem sprzężaju). Jeśli pomnoży się tą wielkość przez 52 
tygodnie w roku wychodzi 3016 dni na rok. Średnio na jednego kmiecia wychodzi 
131 dni w roku. Wartość jednego dnia pracy sprzężajem wyceniano na 12 gr, czyli 
0,4 złp; po przeliczeniu, łączna wartość robocizny od kmieci wynosiła więc nominal-
nie 1206,4 złp. Niezależnie od tego gospodarstwa były zobowiązane do robocizny 
w postaci koszenia (osobno „na zakos” i osobno „na obkos”), która wynosiła łącznie 
46 dni sprzężajne w roku. Nie była ona podzielona na poszczególne gospodarstwa, 
należy jednak wnioskować, że skoro wynosi ona dwukrotność liczby gospodarstw, 
to każdy kmieć miał odrabiać po dwa dni sprzężajne tylko z tego tytułu (rocznie!). 
Analogicznie miała się sprawa z podobnymi świadczeniami, tylko że wykonywany-
mi sierpem lub grabiami, określanymi w źródle jako „zażen, obżen, zagrab i obgrab”, 
za które byli zobowiązani również łącznie do 46 dni pracy sprzężajem. Licząc każdy 
dzień po 0,4 złp wynosi to 18,4 zł za „zakos i obkos” i podobnie za „zażen, obżen, 
zagrab, obgrab”. Kolejne świadczenie łączne, czyli nierozpisane w dokumencie na 
poszczególne gospodarstwa, to danina za „kopy na kłody młócone”, która wynosiła 
łącznie 35,6 złp. Nie wskazano, jak rozkładała się ona na poszczególne gospodar-
stwa. Kmiecie mieli też oddawać łącznie 30 sztuk płótna. Jest tu jednak pewna nieści-
słość, ponieważ w pierwszej części tekstu, gdzie gospodarstwa są wyszczególnione, 
przy każdym gospodarstwie znalazła się nota, że każde „przędzie sztukę jedną”, czyli 
w sumie wychodziło 23 sztuki płótna. Widocznie największe, czyli posiadające po-
nadstandardowy nadział ziemi, oddawały proporcjonalnie więcej!

Pod tym względem największym gospodarstwem w Kraczkowej był majątek 
Michała Kunysza, oszacowany na 12 prętów, czyli jeden pełny łan17. Najmniejsze 
gospodarstwo w grupie kmieci posiadał Tomasz Barawelder i liczyło ono tylko 
3 pręty, czyli 1/4 łana (4,5 ha). W Kraczkowej dominowały gospodarstwa pół-
łanowe (6 prętów), których było 9, cztery gospodarstwa miały powierzchnię 3/4 
łana, czyli po 9 prętów, natomiast 3 miały po 8 prętów; dwa – po 10 prętów, a dwa 
inne – 10,5 i 11 prętów. Łączna powierzchnia wszystkich gospodarstw kmiecych 
wynosiła 178,5 prętów, czyli 268,5 ha. W przeliczeniu na ówczesne miary po-
wierzchni daje to blisko 15 łanów. Wszystkie gospodarstwa prócz najmniejszego 
posiadały czworo sprzężaju, natomiast najmniejsze miało dwoje. Daninę płacono 
w złotym polskim zwanym florenem, który składał się z 30 groszy. W stosun-
ku do gospodarstw o wielkości poniżej 11 prętów zachodziła prosta zależność, 
a mianowicie płacono 3 złp od jednego pręta ziemi. Jeśli gospodarstwo osiągało 
pełny pręt ziemi ponad 11 to prócz należnych za 11 prętów 33 zł płaciło również 
dodatkowe 6 zł za każdy pełny pręt ponad 10 prętów. I tak największe gospodar-
stwo 12 prętowe płaciło prócz należnych 33 zł, także dwa razy po 6 zł za pełne 

17 Do określania powierzchni używano wówczas miary zwanej prętem, która odpowiadała 1/12 
części łana; w przeliczeniu na ha pręt miał około 1,5 ha, a cały łan około 18 ha. 
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Rys. 1. Wieś Kraczkowa na mapie 
Miega z lat 1779-1783. 
(https://mapire.eu/en/map/europe- 
18century-firstsurvey).
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pręty powyżej 10, co dawało łącznie 45 zł. Natomiast drugie co do wielkości 
gospodarstwo 11-prętowe do należnych 33 zł dopłacało tylko raz 6 zł za 1 pręt 
powyżej 10, co w sumie dało 39 zł. Łączna wysokość daniny od kmieci wyniosła 
550,5 zł18.

Zagrodnicy. Podobnie jak poprzednia grupa dzielili się na osadzonych i daw-
nych. Dawnych było dwunastu, a osadzonych pięciu; nie da się ich jednak ziden-
tyfikować na podstawie dokumentu. Podobnie jak w przypadku kmieci, dwóch 
pracowało dla arendy (Grzegorz Jarosz i Filip Nazimek). Podobnie jak u kmie-
ci, większość działek, na których zagrodnicy gospodarowali, jest nazwana, przy 
czym nazwa była zwykle pochodną nazwiska. Tylko w czterech przypadkach 
nie mamy podanej nazwy ziemi, na której dany gospodarz pracuje. Najpopular-
niejszym imieniem w grupie zagrodników był Marcin, występujący trzy razy, 
a najpopularniejszym nazwiskiem Lew, dwa razy. Pozostałe imiona i nazwiska 
się nie powtarzają, choć można powiedzieć, że są bardzo typowe i występujące 
już w przypadku kmieci. Zauważyć trzeba, że popularne dziś imię Łukasz tu 
jest używane jako nazwisko. Charakterystyczne są też dwa nazwiska: Cymermon 
i Cymerman. Różnica w samogłosce przed końcem wyrazu może wynikać za-
równo z niestaranności w zapisie (gwarowy Cymermon i poprawny Cymerman), 
jak i z używania dwóch różnych nazwisk. 

Obciążenia poddańcze zagrodników są generalnie podobne jak kmieci, acz 
realizowane w innej skali i formie. I tak, podstawowym obowiązkiem pańsz-
czyźnianym była robocizna piesza, w odróżnieniu od robocizny sprzężajnej, jaką 
świadczyli kmiecie. Wycena takiej robocizny była też o połowę mniejsza niż ro-
bocizny sprzężajnej i wynosiła 6 gr za dzień, czyli 0,2 złp. Dziewięciu zagrodni-
ków odrabiało dwa dni robocizny w tygodniu, natomiast ośmiu jeden dzień, co 
daje łącznie 26 dni robocizny tygodniowo. Na rok wychodzi nominalnie 1352 
dni, a przeliczając po 0,2 złp, daje 270,4 złp. Przeliczając na jednego zagrodnika 
wychodzi 79,5 dnia na rok.

Kolejnym świadczeniem był czynsz pieniężny w wysokości 10 złp od każde-
go zagrodnika na rok, co dawało łącznie 170 złp. Można przy okazji zauważyć, 
że wartość robocizny była aż o 100 złp większa od rocznego czynszu. Poza tym 
najbiedniejszy kmieć płacił 9 złp czynszu, tymczasem każdy z zagrodników pła-
cił o 1 zł więcej od niego. Ponadto zagrodnicy zobowiązani byli do złożenia jed-
nej sztuki płótna, co łącznie daje 17 sztuk. Licząc każdą sztukę po 1 zł wychodzi 
wartość płótna na 17 złp. To w porównaniu z robocizną i czynszem była skromna 
pozycja w obciążeniu chłopskim, ale i tak podnosiła jego całoroczny ekwiwalent 
pieniężny. 

Na podstawie tekstu można wywnioskować o ilości koni pozostających w po-
siadaniu zagrodników. Jeden gospodarz, Franciszek Siodlarz, posiadał aż cztery 
konie, ale być może, o czym świadczyłoby jego nazwisko, używał ich też do 

18 Inwentarz, s. 19–21, 24.
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rzemieślniczej pracy zarobkowej. Najczęściej zagrodnicy (ośmiu) posiadali po 
dwa konie. Pięciu zagrodników posiadało po jednym koniu, a trzech nie miało 
ich wcale. Łączna liczba koni u zagrodników wynosiła 25 sztuk. 

Dodatkowym świadczeniem w postaci robocizny była, podobnie jak w przy-
padku kmieci, usługa typu „zagrab i obgrab”, której wysokość na rok wynosiła 
68 dni, w przeliczeniu (po 0,2 złp) na żywą gotówkę wychodzi 13,6 złp19. Bio-
rąc pod uwagę liczbę gospodarstw zagrodniczych (17), można założyć, że każde 
gospodarstwo zagrodnicze świadczyło przeciętnie z tego tytułu 4 dni robocze. 
W przypadku kmieci były to dwa dni od każdego gospodarstwa. Wartość sprzę-
żaju (kmiecego) była natomiast dwukrotnie większa niż robocizny pieszej (za-
grodniczej). W przeliczeniu dwa dni pracy kmiecej (sprzężajnej) warte były tyle, 
ile cztery dni pracy zagrodniczej (pieszej).

Budnicy. W 1729 r. Kraczkową zamieszkiwało 25 budników jednodniowych, 
z których „dawnych” było jedynie ośmiu, natomiast nowo osadzonych siedem-
nastu. Niestety nie można ustalić, którzy konkretnie budnicy należeli do jednej, 
a którzy do drugiej kategorii. Najpopularniejszym imieniem wśród budników był 
Tomasz, występujący trzy razy. Po dwa razy zapisano imiona Wojciech, Andrzej, 
Józef, Jakub i Marcin, ponadto jednego z budników określono imieniem Stach, 
a innego Stanisław. W stosunku do innego mieszkańca używano zdrobnienia 
Wawrzek, zamiast Wawrzyniec; spotyka się też imię Balcer, dzisiaj używane jako 
nazwisko, będące zdrobnieniem imienia Baltazar, jednego z Trzech Mędrców. 
Wśród nazwisk najpopularniejsze jest oczywiście nazwisko Kunysz, które w tej 
kategorii występowało cztery razy. Po dwa razy zarejestrowano nazwisko Bar, 
Kaszowski i Cymermon, także Ufmon i Ufman. 

Spośród 25 budników 23 było zobowiązanych do świadczeń. Dwóch natomiast 
od nich zwolniono ze względu na pełnione funkcje: Wojciech Jankowicz był gro-
madzkim, a Tomasz Tarała polnym. Łączna wielkość zobowiązań z tytułu roboci-
zny wynosiła 23 dni na tydzień, czyli po jednym dniu na każdego budnika bez róż-
nicy. Świadczyli oni pańszczyznę pieszą, wycenianą po 6 gr za dzień. Przeliczając 
to na rok wyjdzie 1196 dni, czyli 48 dni na jednego budnika na rok, a w przelicze-
niu na środki pieniężne to 239,2 złp. Dodatkowym świadczeniem związanym także 
z budnikami był znany już „zażen, obżen, zagrab i ograb”; z tego tytułu byli oni zo-
bowiązani do robocizny w wysokości 92 dni łącznie (średnio cztery dni na jednego 
budnika) na rok, wartej w przeliczeniu 18,4 złp. Przeważająca większość (w sumie 
18) budników płaciła 5 zł czynszu. Dwóch, prawdopodobnie najzamożniejszych, 
uiszczała po 8 złp; dla porównania, najbiedniejszy kmieć płacił 9 zł. Dwóch bud-
ników biedniejszych płaciło po 4 złp i jeden 2,5 złp. Łączna wielkość czynszu od 
budników wynosiła 116,5 złp. Do tego dochodził też obowiązek złożenia po jednej 
sztuce płótna na rok, po 1zł każda. Łączna wartość tej daniny wynosiła więc 23 zł. 
Na podstawie inwentarza można wyliczyć również ilość koni będących w posia-

19 Inwentarz, s. 21, 24.
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daniu budników. Dziewięciu budników miało na stanie po 2 konie, trzech tylko po 
jednym koniu, a pozostałych 13 nie posiadało żadnego. Łączna liczba koni w po-
siadaniu budników wynosiła 21 sztuk20.

Tabela  nr  4.  Wykaz  budników  kraczkowskich  jednodniowych  i  ich  powinności 
w 1729 r.

Lp. Imię Nazwisko
Robocizna 
(w dniach 
na tydzień)

Liczba 
koni

Czynsz 
(w zł)

Powinność 
w sztukach 

płótna
1. Grzegorz Bar 1 1 5 1
2. Balcer Kunysz 1 2 5 1
3. Benedykt Mendlar 1 2 5 1
4. Stach Socha 1 0 8 1
5. Marcin Cymermon 1 2 5 1
6. Błażej Kukuryk 1 2 5 1
7. Jakub Kunysz 1 2 8 1
8. Michał Hepnar 1 0 5 1
9. Tomasz Ruszel 1 2 5 1

10. Piotr Ufman 1 0 5 1
11. Józef Cymermon 1 2 5 1
12. Jakub Koeler 1 0 5 1
13. Marcin Kunysz 1 0 5 1
14. Stanisław Wojnar 1 1 5 1
15. Andrzej Kaszowski 1 0 5 1
16. Wincenty Kunysz 1 1 2,5 1
17. Jakub Teszko 1 0 5 1
18. Szymon Ufmon 1 0 4 1
19. Józef Bar 1 0 4 1
20. Tomasz Kołodziej 1 0 5 1
21. Andrzej Nazimek 1 2 5 1
22. Wojciech Pełc 1 2 5 1

23. Wojciech Jankowicz  
(gromadzki) 0 0 0 0

24. Tomasz Tarała (polny) 0 0 0 0
25. Wawrzek Kaszowski 1 0 5 1

Łącznie: 23 21 116,5 23
Źródło: Inwentarz, s. 21–22, 24–25.

20 Inwentarz, s. 21–22, 24–25.



121GOSPODARSTWA I ICH POWINNOŚCI  PAŃSZCZYŹNIANE W KRACZKOWEJ...

Tkacze czynszownicy. Kolejną grupą ludności wiejskiej prezentowaną w tek-
ście byli tkacze kraczkowscy na czynszach. Spośród nich dawnych było jedena-
stu, a osadzonych siedmiu. Spośród imion najpopularniejszy był Andrzej, który 
występuje 3 razy w tekście. Po dwa razy wymienieni są natomiast Kasper i Józef. 
Wśród nazwisk najpopularniejsze pozostaje Kunysz, występujące aż 6 razy; dwa 
razy zapisano nazwisko Ufman. Bardzo podobne są do siebie nazwiska Mendlar 
i Mendler oraz nazwiska Michno i Miechno. Warto tutaj zauważyć, że dwie oso-
by nazywają się tak samo, a mianowicie Kasper Kunysz, tyle że pierwszy tu wy-
mieniony Kasper był cechmistrzem. Warto zauważyć przy okazji, że cechmistrz 
jest tkaczem średnim zamożnościom płacącym 18 zł, czyli dokładnie połowę 
tego, co najbogatsi tkacze.

Powinności pańszczyźniane tkaczy różnią się od powinności omawianych 
już grup chłopskich. Byli oni wprawdzie zobowiązani do robocizny, ale tylko 
w wysokości 6 dni w roku. Robociznę tę wykonywali pieszo, zbierając zboże 
z pól w czasie żniw. Łącznie na rok od 18 tkaczy wychodziło 108 dni robo-
czych. Licząc po 0,2 zł za dzień, wartość robocizny „tkaczej” wychodzi 21,6 zł. 
Podstawą świadczeń tej kategorii rzemieślników wiejskich nie była więc ro-
bocizna, którą ustalono skromniej w porównaniu z poprzednimi omawianymi 
tu grupami. Np. 13 kmieci robiło po 3 dni w tygodniu sprzężajem, czyli rów-
nowartość 6 dni pieszych, podczas gdy tkacze swój wymiar 6 dni pieszych 
odrabiali w ciągu roku. Podstawą świadczeń od tej grupy ludności jest czynsz 
pieniężny, którego wielkość wahała się od 9 do 36 zł. Trzech, prawdopodobnie 
najbogatszych tkaczy, płaciło 36 zł; dla porównania, tylko dwóch kmieci płaci-
ło więcej niż ci tkacze, tj. 39 i 45 zł. Połowę z tego najwyższego wymiaru, czyli 
po 18 złp, płaciło 8 tkaczy, dwóch tkaczy oddawało po 12 złp. Czynsz płaco-
ny przez pozostałych tkaczy mieścił się między podanymi wyżej wartościami, 
prócz najbiedniejszego, który płacił 9 złp. Łączna wielkość czynszu zbieranego 
od tkaczy czynszowników wynosiła więc 356,5 złp. Tkacze zobowiązani byli 
ponadto do oddania 1 sztuki płótna na rok, czyli łącznie 18 sztuk, w szacun-
kowej kwocie 18 złp. Ostatnia z danin tkackich łączyła się ze złożeniem przez 
każdego rzemieślnika po jednym półsetku zgrzebnego płótna, czyli łącznie  
18 złp od wszystkich tkaczy tej kategorii21.

Tkacze komornicy. W 1729 r. Kraczkowę zamieszkiwało 6 tkaczy komorni-
ków. Nie byli oni podzieleni na dawnych i osadzonych, każdy z nich nosił inne 
imię, powtarzały się jedynie nazwiska Kunysz oraz Ufman. Wymiar robocizny 
pieszej był tu dwukrotnie wyższy niż w przypadku tkaczy czynszowników; wy-
nosił 12 dni w roku, odrabianych podczas żniw. Łącznie od wszystkich komor-
ników tkaczy pan dziedziczny pozyskiwał 72 dni piesze rocznie, a licząc każdy 
dzień po 0,2 złp łączna robocizna była warta 14,4 złp. Poza tym komornicy tka-

21 Inwentarz , s. 22–23, 25.
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cze płacili na rok po 2 złp oraz oddawali po jednym półsetku zgrzebnym płótna. 
Wartość czynszu od nich wynosiła więc 12 złp, a płótna, licząc po 1 złp za każdy 
półsetek zgrzebny, sięgała 6 złp. Wyjątkowo tkacze komornicy, jako jedyna kate-
goria ludności Kraczkowej, nie przędli na użytek dworu płótna. Podsumowując, 
ta bardzo biedna grupa ludności wiejskiej, świadczyła skromne daniny; tworzyła 
ona jednolitą gromadę, odznaczającą się tym samym statusem materialnym i spo-
łecznym22.

Tabela nr 6. Wykaz komorników tkaczy kraczkowskich i ich powinności w 1729 r.

Lp. Imię Nazwisko Robocizna  
(w dniach na rok)

Czynsz 
 (w zł)

Powinność w półsetkach  
zgrzebnych

1. Paweł Ufman 12 2 1
2. Walenty Kunysz 12 2 1
3. Bartłomiej Ufman 12 2 1
4. Tomasz Lepnar 12 2 1
5. Maciej Kunysz 12 2 1
6. Błażej Mendlar 12 2 1

Łącznie: 72 12 6
Źródło: Inwentarz, s. 23, 25.

Komornicy u kmieci. Kraczkowę zamieszkiwało wówczas 15 komorników 
u kmieci. Wśród nich po raz pierwszy wymieniane są 3 kobiety, jako osobne pod-
mioty społeczności wiejskiej. Pierwsza z nich nie wymieniona została z imienia, 
tylko figuruje jako Marcinowa Nazimkowa, czyli wdowa po Marcinie Nazimku. 
Druga figuruje pod nazwiskiem Usowska, a trzecią zapisano jako Reginę z po-
daniem nazwiska trudnego do odczytania. Spośród imion najczęściej wśród ko-
morników, bo trzy razy występuje Andrzej, natomiast spośród nazwisk dwa razy 
występuje nazwisko Ruszel. Jeśli chodzi o powinności tej grupy, to ich podstawą 
była robocizna w wymiarze jednego dnia pieszego na tydzień w okresie od św. 
Wojciecha (23.04.) do św. Marcina (11.11.), czyli przez pół roku. Łączna wiel-
kość tej robocizny to 15 dni w tygodniu, a licząc pół roku jako 26 tygodni, wynie-
sie to łącznie 390 dni. Średnio na jednego komornika jest to 26 dni w roku. Licząc 
jak wyżej jeden dzień pieszy jako 0,2 złp, wartość robocizny wyniesie 78 złp. 
Dodatkową daninę od tej grupy stanowiła jedna sztuka płótna od każdego komor-
nika, co daje 15 sztuk od wszystkich na rok, o wartości 15 złp. Trzeba podkreślić, 
że ta grupa ludności nie składała żadnego czynszu pieniężnego. Podobnie jak 
komornicy tkacze, była ona jednolita i wnioskując po wysokości świadczeń – 
jeszcze bardzo uboga23.

22 Inwentarz, s. 23, 25.
23 Inwentarz, s. 23, 25.
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Tabela nr 7. Wykaz komorników kraczkowskich u kmieci i ich powinności w 1729 r.

Lp. Imię Nazwisko
Powinność  
w sztukach 

płótna

Robocizna 
(w dniach na tydzień 

przez pół roku)
1. Kasper Bar 1 1
2. Józef Ruszel 1 1
3. Marcinowa Nazimkowa 1 1
4. - Usowska 1 1
5. Michał Kołodziej (syn) 1 1
6. Jasiek Ufman 1 1
7. Jurek Welc 1 1
8. Andrzej Janda 1 1
9. Andrzej Kogut 1 1

10. Paweł Fagiel 1 1
11. Szymon Kunysz 1 1
12. Wawrzek Dubiel (stróż) 1 1
13. Walek Gbaur 1 1
14. Regina ? (trudne do odczytania) 1 1
15. Andrzej Ruszel 1 1

Łącznie: 15 15
Źródło: Inwentarz, s. 23, 25.

Porównanie poszczególnych grup ludności. W 1729 r. Kraczkowa liczyła 
104 gospodarstwa. Najwięcej było gospodarstw budniczych, bo 25, co stanowiło 
24,0% ogółu. Niewiele mniej, bo 23 było gospodarstw kmiecych (22,1%), trochę 
mniej tkaczy czynszowych (18), zagrodników (17) i komorników u kmieci (15), 
czyli odpowiednio 17,3%, 16,4% i 14,4% ogółu. Najmniej było gospodarstw 
tkaczy komorników tylko 6, co stanowiło 5,8% ogółu. Wynika stąd generalny 
wniosek, że poszczególne kategorie gospodarstw chłopskich były w miarę rów-
nomiernie reprezentowane przez gospodarstwa (średnio 19,6), poza tkaczami ko-
mornikami (5,8).

Historyczny podział chłopów na dawnych i osadzonych w 1720 r. kształtuje 
się jak 58,7 do 41,3%, ale wyraźnie inaczej w poszczególnych kategoriach. 
Największy odsetek osadzonych występuje wśród budników (68%), nieco 
mniej u kmieci (60,9%); już znacznie mniej, poniżej połowy, wśród tkaczy 
czynszowych (38,9%) i zagrodników (29,4%). Żadnej wzmianki o osadzeniu 
nie ma natomiast przy tkaczach komornikach i komornikach u kmieci, co wy-
daje się logiczne, wskazujące, że proces osadzania dotyczył tylko chłopów 
osiadłych. Kmiecie, zagrodnicy, budnicy i tkacze czynszowi posiadali własne 
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gospodarstwa, dwie pozostałe kategorie ludności natomiast to biedota, żyjąca 
kątem (komorą) u zamożniejszych gospodarzy. Struktura posiadania chłopskie-
go była tu dość czytelna: kmiecie mieli spore kawałki ziemi (choć przeciętnie 
znacznie mniejsze niż w epoce średniowiecza, w czasach pierwotnego nadziału 
lokacyjnych gruntów); zagrodnicy posiadali zagrodę, czyli zazwyczaj chału-
pę z ogrodem i odpowiedni nadział ziemi, budnicy mieli budę czyli bardzo 
skromną chałupę, natomiast tkacze czynszowi warsztat tkacki, czyli chałupę, 
gdzie mieszkali i wykonywali swój zawód. Komornicy obu kategorii mieszkali 
u jednej z powyższych kategorii ludności. Tkacze komornicy prawdopodobnie 
mieszkali na komorze u tkaczy czynszowych, natomiast komornicy u kmieci. 
Komornicy nie mając nieruchomości, nie mogli być osadzeni. Konkludując, 
spośród 104 gospodarstw osadzonych zostało na nowo 43, co daje nieco ponad 
41%24.

Wykres nr 1. Procentowy udział poszczególnych grup ludności w ogólnej liczbie go-
spodarstw.

Źródło: Inwentarz, s. 19–25.

24 Inwentarz, s. 20–23.
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Poszczególne grupy ludności były nierównomiernie obłożone powinnościa-
mi feudalnymi. Jeśli chodzi o czynsz pieniężny, to prawie połowę jego łącz-
nej wielkości (tj. 1105,5 złp) płacili kmiecie. Była to kwota 550,5 złp, czyli 
średnio na gospodarstwo prawie 24 złp; do tego trzeba dodać jeszcze 35,6 złp 
(średnio na jedno gospodarstwo po 1,55 złp) za „kopy na kłody młocone”, czyli 
średnio 25,5 złp na gospodarstwo. Drugą posiadającą duży udział w czynszu 
pieniężnym grupę ludności stanowili tkacze czynszownicy, którzy płacąc rocz-
nie 356,5 zł, mieli w nim 32% udziału; średnia obciążenia na gospodarstwo 
wyniosła tu prawie 20 zł. Kolejne dwie grupy, tj. budnicy i zagrodnicy, miały 
już bardzo niewielki udział, odpowiednio 11% i 6%, a już symboliczne były 
opłaty wnoszone przez komorników i to tylko komorników tkaczy (w sumie 
1% ogółu), bo komornicy u kmieci nie płacili czynszu.

Udział w płatności czynszu oddaje z wysokim prawdopodobieństwem geo-
grafię zamożności mieszkańców wsi Kraczkowa. Kmiecie i tkacze na czynszach 
to bez wątpienia najbogatsze grupy ludności, oczywiście z naciskiem na tych 
pierwszych, zagrodnicy i budnicy to ludność średnio zamożna, natomiast komor-
nicy obu kategorii to ludność bardzo uboga. 

Znacznie większe dysproporcje między poszczególnymi kategoriami lud-
ności występowały w przypadku świadczenia robocizny, czyli popularnej 
pańszczyzny. Aż 65,9% wartości tej powinności feudalnej spoczywało na bar-
kach kmieci, a dysproporcja jest tym większa, gdy się zważy, że udział drugiej 
pod tym względem kategorii poddanych, czyli zagrodników, był wielokrot-
nie mniejszy (tylko 14,8% ogółu wartości pańszczyzny). Podobny był udział 
budników (13,1%); znikomy natomiast trzech pozostałych kategorii ludności 
(łącznie 6,3%). Co ciekawe, w grupie najbiedniejszych chłopów najwięk-
szym ekwiwalentem pańszczyzny obciążeni byli komornicy u kmieci (4,3%), 
w najmniejszym stopniu dotykało to obu kategorii tkaczy (czynszowi 1,2%, 
komornicy 0,8%). Pierwsze trzy kategorie ludności zobowiązane są również 
do robocizny dodatkowej (świadczenia „zakos, obkos” jeśli chodzi o kmieci, 
„zażen, obżen, zagrab, obgrab” w przypadku kmieci i budników oraz „zagrab, 
obgrab” w przypadku zagrodników); są to jednak wartości małe w porównaniu 
do podstawowej robocizny. Również danina w postaci sztuki płótna w przy-
padku wszystkich grup ludności (prócz tkaczy komorników) i danina w posta-
ci półsetka zgrzebnego płótna nie przedstawia dużej wartości w porównaniu 
z czynszem i podstawową pańszczyzną25. 

25 Inwentarz, s. 19–25.
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Sumując wszystkie świadczenia poszczególnych grup ludności, otrzymujemy 
listę głównych i pobocznych świadczeniodawców. Tymi pierwszymi są bez wąt-
pienia kmiecie, których łączna wartość świadczeń wynosi 1859,3 złp i stanowi 
58,7% wszystkich świadczeń mieszkańców Kraczkowej. Druga kategoria ludno-
ści pod względem udziału w świadczeniach ogółem to tkacze czynszownicy. Ich 
udział wynosi tylko 13,1%. Podobny wskaźnik mają budnicy (12,6%) i zagrod-
nicy (11,7%). Ciekawostką może być fakt, że wydawałoby się bardziej zamożni 
zagrodnicy płacili łącznie nieco mniej jako całość, ale też budników było wów-
czas wyraźnie więcej. I na tych czterech kategoriach opierały się w ogromnym 
stopniu dochody dworu. Pozostałe dwie grupy, tj. dwie kategorie komorników, 
miały znikomy udział w daninach feudalnych. Podsumowując trzeba powiedzieć, 
że system świadczeniowy ówczesnej Kraczkowej opierał się przede wszystkim 
na 23 kmieciach, którzy stanowili nieco ponad 1/5 gospodarstw, a uczestniczyli 
w blisko 3/5 świadczeń. 

Wykres nr 2. Procentowy udział poszczególnych kategorii ludności w łącznych ob-
ciążeniach

Źródło: Inwentarz, s. 19–25.

Z kolei dwie kategorie komorników, stanowiące również 1/5 ludności, 
w najmniejszym stopniu uczestniczyli w świadczeniach poddańczych. Stan taki 
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w oczywisty sposób był powiązany z zamożnością pierwszej kategorii oraz biedą 
dwóch najsłabszych w hierarchii wiejskiej kategorii ludności.

Tabela nr 11. Wymiar obciążeń feudalnych ludności Kraczkowej według typów go-
spodarstw.

Lp. Kategoria ludności
Wartość przelicze-

niowa łącznie  
(w złp)

Liczba  
gospodarstw 

Przeciętne 
 obciążenie (w złp)

1. Kmiecie 1859,3 23 80,8

2. Zagrodnicy 371,0 17 21,8

3. Budnicy 397,1 25 19,9

4. Tkacze czynszowi 414,1 18 23,0

5. Tkacze komornicy 32,4 6 5,4

6. Komornicy  
u kmieci

93,0 15 6,2

Łącznie: 3166,9 104 30,5
Źródło: Inwentarz, s. 19–25.

Przeciętne obciążenie gospodarstw w ciągu roku wynosiło 30,5 złp. Mo-
żemy zaobserwować ogromny rozrzut świadczeń między poszczególnymi 
grupami ludności. Największe świadczenia płacą kmiecie. Było to 80,8 złp 
i wynosiło blisko trzykrotność średniej. Na podstawie tych danych można 
stwierdzić, że różnica majątkowa między najbogatszą grupą ludności, czyli 
kmieciami, a pozostałymi mieszkańcami była ogromna. Około czterokrotnie 
mniej niż kmiecie płaciły trzy grupy ludności wiejskiej zagrodnicy, budni-
cy i tkacze czynszowi. Odpowiednio jest to 21,8; 19,9 oraz 23 złp. Byli to 
przedstawiciele średniej klasy majątkowej ludności wiejskiej. Wielkość ich 
świadczeń była więc trochę niższa niż średnia ogólna. Najniższe świadczenia 
składają dwie najbardziej ubogie warstwy wiejskie, czyli komornicy podzie-
leni na komorników tkaczy i komorników u kmieci. Składają oni odpowied-
nio 5,4 i 6,2 złp rocznie. Jest to piętnastokrotnie i trzynastokrotnie mniej, niż 
dają kmiecie. Właśnie po dysproporcji podatkowej można wnioskować jak 
ubogie były te grupy ludności w stosunku do kmieci, jak również w stosunku 
do pozostałej ludności26.

26 Inwentarz, s. 19-25.
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Wykres nr 3. Krzywa Lorenza łącznych powinności poddańczych ludności Kracz-
kowej w 1729 r.

Inwentarz, s. 19–25.

Dobrą ilustrację graficzną dysproporcji w globalnych świadczeniach poddań-
czych daje krzywa Lorenza. Na jej podstawie można wywnioskować, że około 
20% ludności płaci tylko 3.9% świadczeń. W przypadku około 60% ludności jest 
to tylko 28,1% świadczeń. A w przypadku 80% ludności jest to nieco ponad 40% 
świadczeń. Oznacza to, że główny ciężar świadczeń, tj. blisko 60%, spada na 20% 
ludności. Co potwierdza wcześniejsze wnioski, bo nieco ponad 20% ludności 
stanowili kmiecie i świadczyli oni blisko 60% danin. Natomiast dwie kategorie 
komorników, stanowiące podobnie jak kmiecie ponad 20% gospodarstw, płaciły 
zaledwie około 4%. Konkludując trzeba powiedzieć, że Kraczkowa w 1729 r. 
była miejscowością o dużych dysproporcjach (między poszczególnymi grupami 
ludności wiejskiej) w powinnościach na rzecz dworu27.

27 Inwentarz, s. 19–25.
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PRZEMYŚL W LATACH 1785–1789  
W ŚWIETLE METRYKI JÓZEFIŃSKIEJ

Abstract

Przemyśl in the years 1785-1789 in the light of “the Josephine Register”

The paper shows the town of Przemyśl in the second half of the 18th century based on the first 
land cadastre in Galicia, the so-called Josephine Register. It discusses such issues as the division of 
the town into parts (plots called nivas), fragmentation of parcels and lands, plantations, categories of 
land users and the size of households in the town. Moreover, the paper describes the manner of land 
cultivation, the amount of crops and hay harvested and the value of agricultural produce in money.

 
Keywords: Josephine Register, Przemyśl, district, dominions, economy, land cultivation, land 

fragmentation, land use, crop and hay harvest

Słowa kluczowe: Metryka Józefińska, Przemyśl, cyrkuł,  dominia, gospodarka, uprawa ziemi, 
rozdrobnienie gruntów, użytkowanie gruntów, zbiory zboża, zbiory siana.

W 1772 r. Przemyśl, jak i południowe ziemie Rzeczpospolitej znalazł się 
w granicach monarchii habsburskiej. W okresie staropolskim administracyjnie 
przynależał do województwa ruskiego, które powstało w 1434 r. z ziem przyłą-
czonych do Królestwa Polskiego przez Kazimierza Wielkiego1. Województwo to 
dzieliło się na ziemie: sanocką, lwowską, halicką, chełmską i przemyską, a te na 
powiaty. Na terenie ziemi przemyskiej takich powiatów było cztery, tj.: przemy-
ski, samborski, drohobycki i stryjski2. Taki podział administracyjny utrzymał się 
do grudnia 1773 r., kiedy to Austriacy wprowadzili swój własny podział admini-
stracyjny Galicji, ustanawiając 6 dużych cyrkułów podzielonych na okręgi. Suma 
tych okręgów wynosiła 59. 

Miasto Przemyśl znalazło się wtedy w cyrkule samborskim i stało się siedzibą 
jednego z dziewięciu okręgów tego cyrkułu. 14 marca 1775 r. liczbę okręgów w całej 

1 J. Bardach, Historia państwa i prawa Polski do polowy XV wieku, Warszawa 1957, s. 564.
2 A. Jabłonowski, Źródła Dziejowe, t. 18, cz. 2: Polska XVI wieku pod względem geograficzno-

-statystycznym, t. 7, cz. 2: Ziemie ruskie, Ruś Czerwona, Warszawa 1903, s. 21–40.
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Galicji zredukowano z 59 do 19, pozostawiając 6 dużych cyrkułów. Dokonano m.in. 
połączenia okręgu dubieckiego, jarosławskiego i przemyskiego w jeden okręg z sie-
dzibą w Przemyślu. Ten nowy podział administracyjny był nieco trwalszy i przetrwał 
do 1782 r. Wtedy zlikwidowano okręgi, a ich siedziby stały się siedzibami cyrkułów. 
Dopiero jednak w 1784 r. dokonano nowego rozgraniczenia cyrkułów, zmieniając 
przy okazji siedziby niektórych z nich. W takim kształcie, z niewielkimi zmianami, 
mapa administracyjna Galicji przetrwała do 1867 r., kiedy w miejsce cyrkułów wpro-
wadzono powiaty. Miasto Przemyśl było więc w latach 1773 –1782 siedzibą okręgu 
w ramach cyrkułu samborskiego, a w latach 1782–1867 siedzibą cyrkułu3. 

Niższą jednostką administracyjną od okręgów i cyrkułów były dominia, czy-
li ziemie skupione w ręku jednego właściciela. Były to jednostki odpowiedzialne 
między innymi za pobór podatków, nadzór nad ludnością żydowską, rozstrzyganie 
w I instancji w sprawach cywilnych oraz śledztwo w sprawach karnych. Wszyst-
kich dominiów było na terenie całej Galicji w 1785 roku 25584. Jednak dokład-
ne określenie ich ilości jest kwestią dość trudną, ponieważ niektóre miejscowości 
odłączano od pierwotnych dominiów w wyniku sprzedaży i przyłączano do innych 
dominiów albo tworzono z nich oddzielne jednostki administracyjne. 

Oprócz nowych podziałów administracyjnych Austriacy dokonali wielu innych 
reform. Jedną z nich było wprowadzenie katastru na terenie całej monarchii, w tym 
na terenie Galicji. W okresie staropolskim oprócz służących do poboru podatków 
rejestrów podatkowych, które jednak miały charakter bardzo ogólny, nie funkcjo-
nowały szczegółowe rejestry dotyczące wielkości użytkowanej przez poddanych 
ziemi. 22 grudnia 1772 r. nakazano dominiom wykonanie fasji, czyli oświadczeń 
właścicieli ziemskich, w których zawarte miały być informacje o wielkości posia-
danego przez ich samych oraz ich poddanych areału, wysokości zbiorów, rodzaju 
powinności wynikających ze stosunku poddańczego oraz inwentarza gospodarskie-
go5. Ze względu na to, że oświadczenia te nie podlegały praktycznie żadnej kontro-
li, miały one charakter wadliwy a dane w nich zawarte były zazwyczaj zaniżone. 

Z powyższych względów 12 kwietnia 1785 r. wprowadzono nowy kataster, 
zwany powszechnie Metryką Józefińską (nazwa pochodzi od imienia władcy Au-
strii Józefa II), w którym pomiary miały być wykonywane przez dominia przy 
współudziale poddanych, jednak całość prac podlegała kontroli władz cyrkular-
nych6. Takie pomiary rozpoczęto wykonywać w 1785 a ukończono ostatecznie 

3 E. Barwiński, Pierwsze podziały administracyjne Galicji, „Ziemia Czerwieńska” 1935, z. 1, 
s. 62–64

4 A. Górak, K. Latawiec, Kancelaria organów władzy w Galicji. Wybór źródeł, Lublin 2013, s. 10.
5 Edicta et Mandata Universalia Regnis Galiciae et Lodomeriae a Die 11. Septembr[is] 1772 

Initae Possessionis Promulgata. Rozkazy y Ustawy Powszechne Krolestwom Galicyi y Lodomeryi 
od Dnia 11. Wrzesnia 1772 Obięcia Possessyi Ogłoszone, Lwów 1773, s. 22–26.

6 Więcej na temat Metryki Józefińskiej zob.: W. Styś, Metryki gruntowe józefińskie i francisz-
kańskie jako źródła do historii gospodarczej Galicji, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospo-
darczych” t. 2,  1932–1933, s. 57–92; R. Rozdolski, Stosunki poddańcze w dawnej Galicji, t. 2, 
Warszawa 1962, s. 295–345.
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w 1789 r. Dokładne zasady dokonywania pomiarów zawierał Uniwersał co się 
nowego fassjonowania tycze7 oraz dołączona do niego instrukcja znana jako In-
formacja8.

Prace pomiarowe zaczynały się od wyznaczenia granic każdej miejscowości. 
Następnie dzielono obszar miejscowości na niwy, czyli części ograniczone róż-
nego rodzaju przeszkodami naturalnymi. Po dokonaniu tego podziału opracowy-
wano dokument dotyczący zasad uprawy ziemi na terenie miejscowości, który 
stanowił podstawę do oszacowania zbiorów zboża i siana oraz wyrębu drewna 
w lasach. Kolejnym krokiem było wykonanie pomiarów poszczególnych pól 
oraz wpisanie danych do księgi pomiarowej, w której znalazły się informacje na 
temat imienia i nazwiska użytkownika nieruchomości, jej kultury rolnej (role, 
czyli pola orne, łąki, pastwiska, ogrody, krzaki, lasy i odłogi) i powierzchni oraz 
szacunkowych zbiorów zboża za trzy lata oraz siana i drewna za rok. Miarą po-
wierzchni jaką zastosowano w Metryce Józefińskiej była dolnoaustriacka morga 
(1 morga = 5754,64 m2, tj. 57,546 ara), która dzieliła się na 1600 sążni kwadrato-
wych (1 sążeń kwadratowych = 3,596650 m2)9. 

Jeśli chodzi o plony z pól ornych, to w Metryce wykazywano jedynie cztery 
zboża, tj. pszenicę, żyto, jęczmień i owies. Gdy uprawiano inne rośliny, to ich 
plon przeliczano na te cztery podstawowe zboża. Plon z grochu i lnu przelicza-
no na pszenicę; proso na konopie i bób na żyto; kapustę, tatarkę i kukurydzę na 
jęczmień. Wysokość plonów zboża wykazywano w korcach (1 korzec = 122,97 
litra – dalej skrót „k.”), które dzieliły się na 32 garnce (1 garniec = 3,84 litra – 
dalej skrót „g.”) lub 64 półgarnce (1 półgarniec = 1,92 litra – dalej skrót „pg.”). 
Z użytków zielonych zbierano siano słodkie, siano kwaśne i potraw, czyli siano 
drugie. Przy sianie jednostką miary służącą do określania jego wagi były cetnary 
(1 cetnar = 56 kg – dalej skrót „cet.”), które dzieliły się na 100 funtów (1 funt = 
0,56 kg – dalej skrót „f.”). Przy szacowaniu wyrębu drewna z lasu miarą był sąg 
(1 sąg = 6,82 m3) zwany też sążniem sześciennym, który dzielił się na 216 stóp 
sześciennych10. 

Celem artykułu jest charakterystyka miasta Przemyśla w 2. połowie lat 80. 
XVIII w. na podstawie katastru gruntowego, jakim była Metryka Józefińska, 

7 Continuatio edictorum mandatorum et universalium in regnis Galiciae et Lodomeriae a die 
1. Januarii ad ultimam Decembris Anno 1785 emanatorum. Kontynuacya wyroków y rozkazów po-
wszechnych w Galicyi i Lodomeryi królestwach od dnia 1. Stycznia aż do końca grudnia roku 1785 
wypadłych, Lwów 1786, s. 59–61.

8 Ibidem, s. 61–76.
9 J. Linden, Grundsteuerverfassung in den deutschen und italienischen Provinzen der österrei-

chischen Monarchie mit vorzüglicher Berücksichtigung des stabilen Katasters, t. 1, Wiedeń 1840, 
s. 412.

10 J. Gernrath, Abhandlung der Bauwissenschaften oder Theoretisch–praktischer Unterricht in 
der gemeinen burgerlichen Baukunst, in dem Strassenbau, und in der Hydrotechnik oder Wasser-
baukunst, fur angehende Ingenieurs, Hydrotekten, Bauleute, Brunnenmeister und Muller, dann zum 
Gebrauch der Wirtschaftsamter, t. 2, Brünn 1825, s. 577.
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opracowana w latach 1785–1789, która znajduje się w Centralnym Historycznym 
Archiwum Państwowym Ukrainy we Lwowie (ukr. Центральний державний 
історичний архів України, м. Львів, dalej „CDIAL”) w fondzie 19, opis XIII, 
sprawa 235. Dane zawarte w księdze pomiarowej tego dokumentu pozwoliły 
przeanalizować takie kwestie, jak powierzchnia niw miasta, jego kultury rolne, 
wielkość parcel i rozdrobnienie gruntów, wielkość gospodarstw, kategorie użyt-
kowników ziemi oraz zbiory zboża, siana i drewna. Pozostałe dokumenty Me-
tryki wykorzystano do scharakteryzowania jakości ziemi, sposobu jej uprawy 
(ilość lat zmianowania upraw, ich rodzaj, wysokość zasiewów i plony itp.) oraz 
wyliczenia wartości pieniężnej zbiorów. Ze względu na ilość danych zawartych 
w dokumentach Metryki, zostały one  wprowadzone do bazy danych opracowa-
nej arkuszu kalkulacyjnym, co znacznie ułatwiło zauważenie wszystkich aspek-
tów  wskazanych powyżej11. 

Około 1785 r. Przemyśl był siedzibą dominiów, w skład którego wchodziły na-
stępujące miejscowości: Bakończyce, Błonie, Cisowa, Cyków, Dziewięczyce, Jak-
smanice, Kolasa, Krówniki, Kruhel Mały, Kruhel Wielki, Nehrybka, Niżankowice, 
Pikulice, Podzamcze, Popowice, Przekopana, Przemyśl, Przerwa, Siedliska, Wy-
hadów, Wyszatyce oraz Zasanie. Nie wszystkie te miejscowości stanowiły oddziel-
ne gminy katastralne (jednostki administracyjne stworzone do celów pomiarów 
gruntów, składające się z jednej lub większej liczby miejscowości). Miejscowo-
ści Bakończyce i Kolasa znajdowały się bowiem w granicach gminy katastralnej 
Krówniki, Kruhel Mały w gminie Kruhel Wielki, Wyhadów w gminie Niżankowi-
ce, Dziewięczyce w gminie Popowice, Przerwa w gminie Przekopana, Błonie, Pod-
zamcze i Zasanie w gminie Przemyśl. Było więc w dominium 23 miejscowości i 13 
gmin katastralnych12. Większość miejscowości dominium skupionych było obok 
Przemyśla, natomiast Cisowa znajdowała się około 14 km na południowy zachód 
od Przemyśla i graniczyła z należącymi do cyrkułu sanockiego wsiami; Korzeniec, 
Łodzinka Górna i Dolna, Posada Rybotycka i Kopyśno13. Podobnie przy granicy 
z cyrkułem sanockim znajdowały się Niżankowce a na północny-wschód od Prze-
myśla (około 7 km w linii prostej) leżały Wyszatyce. 

11 Sama księga pomiarowa Przemyśla zawierała dane dla ponad 2 000 parcel, przy czym na-
leżało dla każdej z nich wpisać informacje o jej użytkowniku (imię, nazwisko i numer domu), 
powierzchni, kulturze rolnej oraz zbiorach, co wymagało wprowadzenia ponad 10 000 rekordów.  

12 Dokładne określenie granic poszczególnych dominiów nie jest łatwe ze względu na czę-
ste zmiany ich granic. Bazując jednak na dokumentach Metryki Józefińskiej można określić gra-
nice tych dominiów dla lat opracowania dokumentów Metryki. Zob. Йосифінська (1785–1788)  
і Францисканська (1819–1820) метрики. Першіпо земельні кадастри Галичини, Київ 1965,  
s. 20, 37, 53, 56, 74, 96, 128, 150, 154, 162, 200, 208, 201, 229, 230, 232, 234, 245, 272, 304, 324, 339. 

13 Układ ten wynikał z zasięgu królewszczyzn w dawnym starostwie przemyskim, do które-
go według lustracji województwa ruskiego z lat 1661–1665 należały: Przemyśl z przedmieściami 
i zamkiem, Zasanie, Błonie, Kruhel, Niżankowice, Nehrybka, Krówniki, Cyków, Siedliska, Popo-
wice, Jaksmanice, Cisowa i Wyszatyce. Zob. Lustracja województwa ruskiego 1661–1665. Część I. 
Ziemia przemyska i sanocka, wyd. K. Arłamowski i W. Kaput, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, 
s. 3–33. 
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Tabela 1. Powierzchnia, ludność i zabudowa miejscowości dominium Przemyśl w la-
tach 1785–1789. 

Gmina 
katastralna  Miejscowość

 Powierzchnia Liczba 
domów  

w  
1786 r.

Lud-
ność  
w 

 1786 r.

Lud- 
ność  
około  
1785 r.

morgi sążnie2 ha

Cisowa Cisowa 3364 385 1936 76 444 534
Cyków Cyków 1796 1297 1034 87 511 540
Jaksmanice Jaksmanice 2265 1595 1304 73 450 456

Krówniki
Bakończyce, 
Kolasa, 
Krówniki

1341 841 772 92 511 495

Kruhel  
Wielki

Kruhel Wielki, 
Kruhel Mały 724 1012 417 42 256 267

Nehrybka Nehrybka 1058 442 609 111 556 532

Niżankowice Niżankowice, 
Wyhadów 1477 110 850 212 993 1001

Pikulice Pikulice 1734 404 998 67 359 330

Popowice Dziewięczyce, 
Popowice 1167 1205 672 57 400 391

Przekopana Przekopana, 
Przerwa

3619 1099 2083

49 267 280

Przemyśl

Przemyśl, 
Błonie,  
Podzamcze, 
Zasanie

686 5 282 6050 

Siedliska Siedliska 1072 285 617 76 424 453
Wyszatycze Wyszatyce 2948 1478 1697 283 1438 1411
Ogółem  22571 552 12989 1 911 11 891 12 740

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Archiwum Narodowe w Krakowie, Teki Antoniego 
Schneidra, sygn. TSchn. 1832, s. 292, 293, 300 (liczba domów i ludność w 1786 r.); Z. Budzyń-
ski, Ludność pograniczna polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku. Stan. Rozmieszczenie. 
Struktura wyznaniowa i etniczna, t. 2: Dokumentacja statystyczna i kartograficzna, Przemyśl–Rze-
szów 1993, s. 109, 170, 203, 204, 257, 261, 279, 289, 296–297, 325, 401 (ludność około 1785 r. 
i powierzchnia); Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника, fond 
5, opis 1, sprawa 1197, Consignation aller in dem Königreich Galizien gelegenen und denen ver-
schiedenen Werbbezirken zugetheilen Ortschaften, s. 85 (przynależność do gminy katastralnej i do-
minium). 

Łącznie miejscowości wchodzące w skład dominium Przemyśl zajmowały 
22 571 morgów, 552 sążni2  czyli 12 989 ha. W roku 1786 na terenie całego 
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dominium znajdowało się w sumie 1911 domów, w których mieszkało 11 891 
osób14. W latach 1778–1787 właścicielem dominium był Ignacy Cetner15, któ-
ry oprócz dominium Przemyśl posiadał też dominium Krakowiec (miasto Kra-
kowiec oraz wsie: Budzyń, Morańce, Przedbórze, Wola Gnojnicka, Gnojnica, 
Młyny, Chotyniec, Huki i Wólka Rosnowska) i dominium Bonów (wsie Bonów 
i Lubienie)16. 

W okresie sporządzania Metryki Józefińskiej Przemyśl podzielony był na 
część miejską oraz przedmieścia Błonie, Zasanie i Podzamcze. Każda z tych 
części Przemyśla wyznaczyła do opracowania Metryki oddzielne komisje po-
miarowe. W skład komisji powoływanej z miasta Przemyśla wchodzili: Józef 
Siderowicz (ekonom), Konstanty Jasiński (ekonom) i Antoni Masłowski, z Za-
sania byli to: Tomasz Adamcio (wójt), Kozowski vel. Koszowski Jacko (przysię-
gły) i Antoni Chichliński (przysięgły), z Błonia: Birecki Jan (wójt), Kobuziński 
Grzegorz (przysięgły) i Serednicki Stefan (przysięgły), a z Podzamcza Roman 
Jędrzej (wójt) i Magierowicz Hilary (przysięgły). Całością prac pomiarowych 
kierował plenipotent, czyli pełnomocnik miasta Przemyśla Wacław Popiel. Za-
daniem członków komisji było wykonanie pomiarów ziemi, określenie szacun-
kowych zbiorów z pól ornych, lasów i użytków zielonych a także opracowanie 
opisu sposobu uprawy ziemi, czyli tzw. prawideł fasjonowania. 

Niestety nie zachował się dokładny opis granic Przemyśla stanowiący załącz-
nik do księgi pomiarowej, jednak dzięki podpisom członków komisji pomiaro-
wych sąsiadujących z miastem miejscowości jakie figurują w tzw. prawidłach 
fasjonowania można odtworzyć przebieg granic miasta. Zgodnie z tym doku-
mentem gmina katastralna Przemyśl graniczyła z: Lipowicą (dominium Ujko-
wice), Żurawicą (dom. Żurawica), Wilczem (dom. Walawa), Przekopaną (dom. 
Przemyśl), Krównikami (dom. Przemyśl), Sielcem (dom. Radymno), Bakończy-
cami (dom. Przemyśl), Nehrybką (dom. Przemyśl), Pikulicami (dom. Przemyśl), 
Kruhelem Małym (dom. Przemyśl), Prałkowcami (dom. Prałkowce), Ostrowem 
(dom. Ostrów) i Kuńkowcami (dom. Kuńkowce). Ogólna powierzchnia użytków 
rolnych wynosiła 2255 morgów, 1229 sążni2 czyli 1298,11 ha, jednak rzeczy-
wista powierzchnia Przemyśla wynosiła około 1600 ha, co wynika z faktu, że 
przy wykonywaniu pomiarów do Metryki Józefińskiej nie uwzględniano w nich 
nieużytków, takich jak parcele budowlane, powierzchnie dziedzińców, dróg i ulic 
czy koryt rzek oraz brzegów. Po określeniu granic z terenu miasta oraz Błoni, 
Zasania i Podzamcza utworzona została gmina katastralna Przemyśl. 

14 Archiwum Narodowe w Krakowie, Teki Antoniego Schneidra, sygn. TSchn. 1832, s. 292, 
293, 300.

15 Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника, fond 5, opis 1, 
sprawa 1197, Consignation aller in dem Königreich Galizien gelegenen und denen verschiedenen 
Werbbezirken zugetheilen Ortschaften, s. 85. 

16 Ibidem, s. 89, 93.
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Rys 1. Podział Przemyśla na niwy w latach 1785–1789. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CDIAL 19–XIII–235, ark. 1–240.
 

Tabela 2. Podział Przemyśla na niwy w latach 1785–1789.  

Niwa
 Powierzchnia Ilość  

parcel
Średnia powierzchnia parceli

morgi  sążnie 2 ha morgi  sążnie 2 ha
Plac  
Miejscowy 481 1263 277,25 1000 - 771 0,28

Zawady 104 104 60,22 35 2 1584 1,72
Zniesienie 242 164 139,32 107 2 420 1,30
Lempartówka 93 468 53,69 39 2 627 1,38
Zasanie 205 1308 118,44 358 920 0,33
Wysokie Góry 365 1237 210,49 246 1 779 0,86
Głęboka 592 368 340,81 120 4 1496 2,84
Podzamcze 170 180 97,89 127 1 543 0,77
Ogółem 2255  1229 1298,11  2032 1 176 0,64

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CDIAL 19–XIII–235, ark. 1–240.
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Wykres 1. Przemyśl w latach 1785-1789 według powierzchni niw (w %).  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CDIAL 19–XIII–235, ark. 1–240.

Cała gmina katastralna podzielona została na osiem niw. Największą po-
wierzchniowo była niwa Głęboka znajdująca się na przy granicy z Kuńkow-
cami i Ostrowem. Miała ona też największą średnią powierzchnię parcel (2,84 
ha), co wynika z tego, ze na jej terenie znajdowały się duże pola orne należące 
do folwarku Kazanowskiego i folwarku Jaworskiego oraz ponad pięćdziesię-
ciomorgowa (29 ha) parcela należąca do klasztoru dominikanów i liczący 54 
morgi (31 ha) powierzchni las będący własnością miasta Przemyśla. Z kolei 
najwyższą liczbę parcel zauważyć można na terenie niwy Plac Miejscowy, 
jednak aż 543 spośród tych parcel to nieużytki – w przeważającej liczbie 
tereny zabudowane oraz drogi i ulice. Powierzchnie parcel, które zalicza-
no do nieużytków, nie były wyszczególniane w księdze pomiarowej, dlatego 
też trudno dokładnie określić rzeczywistą powierzchnię tej niwy. Niwa Plac 
Miejscowy ma najniższą średnią powierzchnię parcel, jednak obliczając tę 
średnią z uwzględnieniem tylko parcel będących użytkami, wzrosłaby z 771 
sążni2 do 1 morga 87 sążni2. Z kolei średnie powierzchnie parcel na niwach 
Wysokie Góry i Podzamcze były niemal takie same i wynosiły prawie 1,5 
morga powierzchni. Powierzchnię 2 morgów przekraczały parcele na niwach 
Lempartówka i Zniesienie, a średnia na niwie Zawady wyniosła prawie 3 
morgi. Wynika więc z tego, że im więcej na danej niwie zabudowań z ogroda-
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26,25%
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mi, tym większe rozdrobnienie gruntów. Natomiast duże pola orne, pastwiska 
oraz obszary leśne powodowały, że na niwach, na których takie użytki się 
znajdowały, rozdrobnienie gruntów było mniejsze. 

Tabela 3. Rozdrobnienie parcel w Przemyślu w latach 1785–1789. 

Przedział pow.  
w morgach 

Ilość  
parcel

% 
 ilości 

Łączna pow. % pow. 
ogólnejmorgi sążnie ha

Od 0 do 1 1496 73,62 279 395 160,70 12,38
Od 1 do 5 449 22,10 921 1098 530,40 40,86
Od 5 do 10 51 2,51 350 1 201,41 15,52
Od 10 do 20 27 1,33 369 1205 212,78 16,39
Pow. 20 9 0,44 335 130 192,83 14,85
Ogółem 2032 100 2255 1229 1298,11 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CDIAL 19–XIII–235, ark. 1–240.

Na ogólną liczbę 2032 parcel jakie znajdowały się na terenie Przemyśla, 
zadecydowaną większość stanowiły parcele o powierzchni do 1 morga, czyli 
w przeliczeniu na miary współczesne poniżej 0,57 ha. Pomimo tego wysokie-
go wskaźnika tych małych parcel ich łączna powierzchnia wynosiła niewiele 
ponad 12% powierzchni miasta. Wynika to też z faktu wpisywania do księgi 
pomiarowej parcel oznaczonych jako nieużytki, ale bez wskazania ich po-
wierzchni. Poza tym tak duża ilość małych parcel jest charakterystyczna dla 
miast i miasteczek, gdzie w rynku i centrach tych miast znajdowało się wiele 
domostw i małych ogrodów, a ewentualne parcele duże leżały poza obrębem 
tego centrum na innych niwach. W przypadku Przemyśla prawie 60% tego 
rodzaju parcel znajdowała się na niwie Plac Miejscowy, a prawie 20% na 
niwie Zasanie, gdzie również znajdowały się liczne zabudowania. Najwięcej 
obszaru miasta zajmowały jednak parcele o powierzchni w przedziale od 1 
do 5 morgów, czyli od 0,57 ha do 2,8 ha. Parcele te obejmowały swym ob-
szarem ponad 40% terenu miasta, jednak najwięcej z nich leżało na niwie 
Plac Miejscowy i Wysokie Góry. Warto też zwrócić uwagę, że w Przemyślu 
było tylko 9 parceli, które swym obszarem przewyższały 20 morgów (11,50 
ha). Leżały one tylko na dwóch niwach, tj. Plac Miejscowy (dwa pastwiska 
należące do miasta Przemyśla) i Głęboka (dwie parcele należące do Folwar-
ku Jaworskiego, jedna należąca do Folwarku Kazanowskiego, dwie kapituły 
rzymskokatolickiej oraz po jednej parceli należących do: dominikanów i oraz 
miasta Przemyśla). 
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Tabela 4. Rozdrobnienie gruntów w Przemyślu w latach 1785–1789.

Przedział pow.  
w morgach 

Ilość grup  
obszarowych  
gospodarstw   

% ilości 
Łączna pow. % pow. 

ogólnejmorgi sążnie ha
Od 0 do 1 666 63,79 157 927 90,68 6,99
Od 1 do 5 293 28,07 629 972 362,32 27,91
Od 5 do 10 49 4,69 330 144 189,95 14,63
Od 10 do 20 16 1,53 220 910 126,93 9,78
Pow. 20 20 1,92 917 1476 528,23 40,69
Ogółem 1044 100 2255 1229 1298,11 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CDIAL 19–XIII–235, ark. 1–240.

Oprócz rozdrobnienia parcel bardzo istotną kwestią było rozdrobnienie 
gruntów. W przeciwieństwie do rozdrobnienia parcel, w tym wypadku należało 
dokonać pogrupowania parcel na grupy obszarowe gospodarstw. Grupy te to kilka 
parcel zlokalizowanych w pewnym obszarze, będących przedmiotem użytkowania 
tej samej osoby lub pomiotu, bezpośrednio graniczące ze sobą bez względu na 
ich kulturę rolną.  W sumie takich grup było w Przemyślu w opisywanym okresie 
prawie połowę mniej niż parcel.  Grupy te były jednak zróżnicowane, ponieważ aż 
495 z nich składało się tylko z jednej parceli, 358 z dwóch parcel, a 291 z trzech 
parcel. Natomiast grup czteroparcelowych było jedynie 51, pięcioparcelowych 20, 
sześcioparcelowych 3, siedmioparcelowych 7, ośmioparcelowa 1, dziewięciopar-
celowych 5. Poza tym jedna grupa składała się z 10 parcel, trzy z 11 i po jednej 
z 13, 24 i 26 parcel.  Z tych trzech ostatnich to parcele od nr 1984 do 1996 na niwie 
Podzamcze należące do Janiszewskiej, parcele od nr 1997 do 2020 na tej samej 
niwie, które należały do folwarku franciszkanów i parcele od nr 1781 do 1806 
na niwie Głęboka, których właścicielkami były benedyktynki. Podobnie więc jak 
w przypadku rozdrobnienia parcel, tak samo w przypadku rozdrobnienia gruntów 
większość stanowiły grunty o areale do 5 morgów. Chociaż łączna powierzchnia 
grup powyżej 20 morgów zajmowała ponad 2/5 gruntów miasta.  

Tabela 5. Kultury rolne Przemyśla w latach 1785–1789.
Kultura 
rolna

Ilość  
parcel

Łączna powierzchnia Średnia powierzchnia parceli
morgi sążnie2 ha morgi sążnie2 ha

Ogrody 677 502 1532 289,43 1189 0,43
Pola orne 462 1227 573 706,30 2 1051 1,53
Ugory 5 14 1492 8,59 2 1578 1,72
Łąki 69 43 214 24,82 1000 0,36
Pastwiska 41 249 643 143,52 6 133 3,50
Krzaki 31 120 1112 69,46 3 1429 2,24
Stawy 5 3 843 2,03 1129 0,41
Lasy 4 9 1220 53,96 23 705 13,49
Nieużytki 738 – – – – – –
Ogółem 2032 2255  1229 1298,11 1   176 0,64

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CDIAL 19–XIII–235, ark. 1–240.
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Wykres 2. Kultury rolne Przemyśla w latach 1785-1789 (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CDIAL 19–XIII–235, ark. 1–240.

Każda parcela wpisana do księgi pomiarowej miała określoną kulturę rolną. 
Jedynie 4 z tych parcel zostały sklasyfikowane jako lasy. Wszystkie znajdowały 
się na niwie Głęboka. Największa parcela leśna (54 morgi 1340 sążni2) oznaczo-
na numerem 1893 była własnością miasta Przemyśla. Kolejna o numerze 1845 
(16 morgów 180 sążni 2) należała do folwarku Kaznowskiego z Lipowicy. Las 
miały też benedyktynki (15 morgów 1350 sążni2 – nr parceli 1797) oraz kapitu-
ła rzymskokatolicka (niewielki las oznaczony numerem 1811 o powierzchni 6 
morgów 1550 sążni2). Obszar gminy katastralnej Przemyśl nie był więc mocno 
zalesiony, gdyż lasy zajmowały jedynie 4,16% jej obszaru, w sumie 93 morgi 
1220 sążni2, czyli 53,96 ha. 

Niewielki obszar zajmowały też ugory, które precyzyjnie nazwać należałoby 
odłogami. Ugory bowiem były elementem gospodarki na polach ornych, kiedy 
po okresach uprawy zboża następował jeden rok ugorowania, stosowany w celu 
przywrócenia właściwości wydajnych gleby. Natomiast odłogi to obszary pozo-
stawione na kilka lat jak ugory. Ziemia na takich polach była tak słabej jakości, 
że odzyskanie jej właściwości było możliwe jedynie po kilku latach ugorowa-
nia. Inną przyczyną pozostawienia pola odłogiem były wieloletnie spory i prawo 
własności do niego. Z pól takich nie wyszczególniano żadnych zbiorów zboża, 
ale wpisywano ich powierzchnię do księgi pomiarowej. W przypadku Przemyśla 

stawy
0,16%

ugory
0,66% łąki

1,91% lasy
4,16%

krzaki
5,35%

pastwiska
11,06%

ogrody
22,30%

pola orne
54,41%
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takich odłogów było 5 i były one własnością klasztoru Franciszkanów. Ich łączna 
powierzchnia wyniosła 14 morgów 1492 sążni2, czyli 8,60 ha. 

Na terenie gminy katastralnej było też niewiele stawów, które w sumie zaj-
mowały obszar 3 mórg 843 sążni2 (2,03 ha). Dwa stawy leżały na niwie Plac 
Miejscowy i należały do franciszkanów i reformatów. Pozostałe trzy znajdowa-
ły się na niwie Zasanie. Jeden z nich był własnością dominikanów, natomiast 
właścicielem dwóch kolejnych była Kapituła rzymskokatolicka, z tym że staw 
oznaczony nr 1482 użytkował Piotr Witoszyński (nr d. 26). 

Wśród użytków zielonych zauważyć można bardzo wysoką liczbę ogrodów 
(w sumie 677 parcel), jednak były to użytki dość rozdrobione, gdyż średnio 
ogród miał obszar 1189 sążni2. Co ciekawe, bardzo małe były parcele ozna-
czone jako łąki, których średnia powierzchnia wynosiła 1000 sążni2. Jedynie 
14 spośród tego rodzaju parcel miało powierzchnię powyżej 1 morga, a naj-
większa będąca własnością miasta, a użytkowana przez Cieszanowskiego (nr 
d. 64) liczyła 3 morgi 1484 sążni2, czyli 2,26 ha. Natomiast pastwiska były 
terenami zajmującymi ponad 22% powierzchni gminy i miały też najwyższą 
średnią parcel, bo ponad 6 morgów, a największą parcelą tego typu była parcela 
oznaczona nr 997, której właścicielem było miasto, a która miała aż 78 morgów 
1262 sążnie2 (45,34 ha). Pozostałe użytki zielone to obszary zakrzaczone. Były 
to parcele średniej wielkości, wynoszącej prawie 4 morgi, z wyjątkiem dużej 
parceli należącej do klasztoru Dominikanów, która zajmowała 50 morgów 820 
sążni2, tj. 29,07 ha. 

Reszta obszaru użytkowego gminy katastralnej to pola orne, które zajmo-
wały ponad 50% tego obszaru. Była to najbardziej zróżnicowana obszarowo 
kultura rolna miasta, od niewielkich parcel liczących nieco ponad 100 sążni2 
(359 m2), leżących głównie przy domostwach, do duży parcel użytkowanych 
przez folwarki: biskupstwa rzymskokatolickiego (parcela nr 1828 – 21 mor-
gów, 788 sążni2 – 12,36 ha), pana Kaznowskiego (parcela nr 1832 – 21 mor-
gów 1172 sążni2 – 12,50 ha) i pana Jaworskiego (parcela nr 1888 – 22 morgi 
80 sążni2 – 12,68 ha). Wszystkie te największe pola orne znajdowały się na 
niwie Głęboka. 

Dokumenty Metryki Józefińskiej rozróżniały trzy kategorie użytkowników 
ziemi:

a) dominalną – ziemia będąca we władaniu właściciela miejscowości lub 
szlachcica, w przypadku, gdy posiadał on ziemie na terenie miejscowości, 
której nie był właścicielem, 

b) rustykalną – grunty należące do poddanych, 
c) kościelną – stanowiącą przedmiot własności instytucji kościelnych jak pa-

rafie, klasztory, szpitale dla ubogich itp., 
d) gromadzką (miejską) – użytkowanie wspólne miasta lub wsi. 
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Tabela 6. Kategorie użytkowników nieruchomości Przemyśla w latach 1785–1789. 
Użytkowanie rustykalne i dominalne. 

Kult.  
rolna

Rustykalna Dominalna

morgi sążnie2 ha % morgi sążnie2 ha %

Ogrody 166 23 95,54 24,30 99 114 57,01 24,02

Pola orne 491 723 282,81 71,92 201 873 115,98 48,87

Ugory – – – – – – – –

Łąki 14 747 8,33 2,12 6 1128 3,86 1,63

Pastwiska 6 87 3,48 0,89 83 1419 48,27 20,34

Krzaki 5 541 3,07 0,78 5 207 2,95 1,24

Stawy – – – – – – – –

Lasy – – – – 16 180 9,27 3,91

Ogółem 683 521 393,23 100 412 721 237,35 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CDIAL 19–XIII–235, ark. 1–240.

Tabela 7. Kategorie użytkowników nieruchomości Przemyśla w latach 1785–1789. 
Użytkowanie kościelne i miejskie.

Kult.  
rolna

Kościelna Miejska

morgi sążnie 2 ha % morgi sążnie 2 ha %

Ogrody 146 796 84,30 20,31 91 599 52,58 20,83

Pola orne 383 555 220,60 53,14 151 22 86,90 34,43

Ugory 14 1492 8,59 2,07 – – – –

Łąki 15 1020 9,00 2,17 6 519 3,64 1,44

Pastwiska 24 771 14,09 3,39 134 1566 77,68 30,77

Krzaki 110 204 63,37 15,27 160 0,06 0,02

Stawy 3 843 2,03 0,49 – – – –

Lasy 22 1300 13,13 3,16 54 1340 31,56 12,50

Ogółem 721  581 415,12 100 438 1006 252,42 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CDIAL 19–XIII–235, ark. 1–240.
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Wykres 3. Kategorie użytkowników nieruchomości w Przemyślu w latach 1785–1789 (w %).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CDIAL 19–XIII–235, ark. 1–240. 

Grunty rustykalne i kościelne w sumie pokrywały ponad 60% powierzchni 
miasta. Najmniej było gruntów dominalnych, bo tylko 412 morgów 721 sążni2, 
czyli 237,35 ha. Oczywiście każda z tych kategorii użytkowników ziemi była 
mniej lub bardziej zróżnicowana. 

Wśród własności dominalnej wyróżnić możemy ziemię należącą do: właści-
ciela miasta Ignacego Cetnara oraz Cappo, Bajora, Jaworskiego, Kazanowskie-
go, Michała Grelmanna, Jaszewskiej, Józefa Metzgiera oraz starostwa i altarii17. 
Byli to właściciele gruntów, jednak spośród tych 412 morgów 721 sążni2 grun-
tu dominalnego 321 morgów 286 sążni2 użytkowana była przez tych właścicieli 
osobiście, a reszta (91 morgów 435 sążni2) użytkowana przez osiadłych na tych 
gruntach poddanych. 

Podobnie sytuacja wyglądała z ziemią kościelną. Wśród podmiotów kościelnych, 
które posiadły ziemię na terenie Przemyśla i zostały wyszczególnione w Metryce 
Józefińskiej, wymienić można: katedrę rzymskokatolicką18, katedrę grekokatolicką, 

17 Altaria – rodzaj fundacji (prebendy) kościelnej. Zob. Encyklopedia Katolicka, t. 1, A i Ω – 
Baptyści, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyn, Z. Sulowski, Lublin 1985, s. 387.

18 Ustanowiona w 1460 roku

dominalna
18,28%

miejska
19,44%

rustykalna
30,29%

kościelna
31,98%
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surrogata grekokatolickiego19, kanclerza, parafię grekokatolicką20, ks. kanonika, ks. 
wikarego, probostwo św. Rocha21 oraz księży misjonarzy22, bonifratrów23, domini-
kanów24, franciszkanów25, karmelitów26, reformatów27, jezuitów28, benedyktynki29, 
dominikanki30. Tak samo jak w przypadku ziemi dominalnej, jedynie cześć była użyt-
kowana przez podmioty kościelne osobiście, a reszta przez osadzonych poddanych. 

Na liczących 438 morgów,1006 sążni2 gruntach, których właścicielem było 
miasto, ziemie użytkowało w sumie 101 podmiotów. Z całego tego obsza-
ru miasto użytkowało osobiście 192 morgi 977 sążni2, reszta tj. 246, 29 sążni2 
użytkowali poddani. 

Tabela 8. Wielkość gospodarstw w Przemyślu w latach 1785–1789. 
Przedział 
pow. 
w mor-
gach

Ilość %  
ilości

Łączna pow.
% 
pow.

Śr. pow. gosp.

mor-
gi  sążnie 2 ha mor-

gi  sążnie 2 ha

0–1 505 64,25 106 520 61,19 4,71 337 0,12
1–5 199 25,32 446 435 256,81 19,78 2 388 1,29
5–10 47 5,98 333 672 191,87 14,78 7 150 4,08
10–20 17 2,16 240 780 138,39 10,66 14 234 8,14
Pow. 20 18 2,29 1129 422 649,85 50,06 62 1179 36,10
Ogółem 786 100 2255 1229  1298,11 100 2 1392 1,65

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CDIAL 19–XIII–235, ark. 1–240.

Na obszarze Przemyśla w okresie sporządzenia Metryki Józefińskiej było 
w sumie 786 użytkowników ziemi31. Ich stan posiadania był bardzo zróżnicowa-

19 Zastępca sędziego konsystorskiego
20 Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny znajdowała się na tzw. Błoniach. 
21 Kościół przy szpitalu dla ubogich założony w 1461 r. i zniesiony za panowania Józef II. 
22 Księża misjonarze zostali sprowadzeni do Przemyśla w 1678 r. W 1783 r. kaplica należąca do 

księży misjonarzy została zniesiona. 
23 Zakon Szpitalny Świętego Jana Bożego. Funkcjonowali na terenie Przemyśla w latach 1678–1783. 
24 Pojawili się w Przemyślu w 2. połowie XVII w. Klasztor został zlikwidowany przez Józefa 

II w 1787 r. 
25 Pierwszy klasztor franciszkanów wzniesiono w Przemyślu w 1379 r. 
26 Sprowadzeni do Przemyśla w 1625 r. Klasztor zlikwidowano w tym mieście w 1784 r. 
27 Funkcjonowali na terenie Przemyśla od 1629 r. 
28 Pojawili się w Przemyślu w latach 1610–1627. Zakon skasowany dekretem papieża Klemen-

sa XIV w 1772 r. 
29 Benedyktynki działały na terenie Przemyśla od 1616 r. Ich klasztor znajdował się na Zasaniu. 
30 Klasztor zlikwidowany w Przemyślu przez Józefa II. 
31 Austriackie spisy z 1786 r. wskazują na istnienie na terenie miasta 686 domostw. Natomiast 

w Metryce Józefińskiej jako najwyższy numer domu wskazano nr 286. Różnice pomiędzy liczbą 
użytkowników a ilością domostw wynikając z tej przyczyny, że w jednym domu mieszkać mogło 
kilku użytkowników ziemi (np. dwaj bracia posiadający oddzielne pola). Poza za tym na terenie 
Przemyśla ziemie posiadali też użytkownicy z Nehrybki, Pikulic i Lipowic. 
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ny. Aż 236 z nich nie posiadało w ogóle żadnej ziemi tylko nieruchomości w po-
staci budynków. Jedynie 18 użytkowników zaliczyć można do kategorii dużej 
własności, tj. powyżej 20 morgów. Najwięcej z tej liczby użytkowało miasto (192 
morgi 977 sążni2) oraz dominikanie (128 morgów 1126 sążni2). Spośród miesz-
czan najwięcej ziemi użytkował Cieszanowski (nr d. 64), który posiadał w sumie 
309 morgów 692 sążnie2 ziemi.

Zgodnie z opisem z tzw. Prawideł fasjonowania, na terenie Przemyśla było w su-
mie 28 sposobów uprawy ziemi. Oczywiście nie oznacza to, że każdy z tych sposób 
różnił się od siebie. Po prostu każdą niwę dzielono na takie sposoby i oznaczano od-
dzielnymi numerami, a numeracja była ciągła dla całego obszaru gminy katastralnej. 

Jeśli chodzi o pola orne32, to na terenie miasta wyszczególniono w sumie 10 
sposób uprawy ziemi, jednak ze względu na to, że niektóre z nich oparte były o te 
same zasady, w sumie rolę uprawiano pięcioma różnymi metodami. 67 morgów 
877 sążni2, czyli sposoby oznaczone numerami II, III i XII, uprawiano w taki spo-
sób, że każdą morgę pola dzielono na cztery części, na każdej z nich zasiewano 
pszenicę, żyto, jęczmień i żyto. Nie było na tych polach okresów ugorowania. Wy-
nikało to głównie z tego, że choć ziemia, na których znajdowały się pola, była jało-
wa i wielu miejscach podmokła, to ze względu na bliskość od domostw lub łatwość 
w nawożeniu obornikiem nie było potrzeby odzyskiwania jej urodzajności poprzez 
proces ugorowania. Z zasianego zboża uzyskiwano w przypadku pszenicy i żyta 5 
ziaren plonu33 a w przypadku jęczmienia i owsa 6 ziaren, przy czym wysiew psze-
nicy, żyta i jęczmienia na morgu równy był 36 g (1 k 4 g) w owsa 48 g (1 k 16 g). 

Okresów ugorowania nie miał też sposób uprawy oznaczony numerem XV, 
jednak różnił się on od sposobów nr II, III i XII tym, że w pierwszym roku na po-
lach tych uprawiano na ½ pól pszenice i na ½ pól żyto – w drugim roku uprawiano 
tylko jęczmień – w trzecim na ¼ pól pszenice, na ¼ pól żyto i na połowie pól 
jęczmień. Plon żyta i pszenicy wynosił 5 ½ ziarna, a jęczmienia 6 ziaren. 

Pozostałe sposoby uprawy pól ornych charakteryzowały się ugorowaniem 
w trzecim roku zmianowania. Pola oznaczone jako sposoby nr VII i IX w pierw-
szym roku po połowie zasiewane były pszenicą i żytem – w drugim jęczmie-
niem – w trzecim były ugorowane. Wszystkie zboża w tych sposobach dawały 
plon w wysokości 5½ ziarna. Na polach, które wchodziły w sposób uprawy nr 
V, w pierwszym uprawiano pszenicę – w drugim jęczmień, a w trzecim je ugoro-
wano. Pszenica dawała tu 4 ziarna plonu a jęczmień 4 ziarna. Najgorszej jakości 
były pola, które uprawiano sposobami XVI, XIX, XXV, w których w pierwszym 
roku zasiewano pszenicę a w drugim tatarkę. Plon był tu słaby, co głównie wyni-
kało z położenia tych pól na stokach gór, gdzie były trudności z ich odpowiednim 
nawożeniem. Plon pszenicy wynosił tutaj 3 ziarna a tatarki 3½ ziarna. 

32 Jeżeli staw po spuszczeniu z niego wody mógł być użytkowany jako pole orne, to zaliczano 
go do tej kategorii, choć w księgach pomiarowych wyszczególniano jako staw. 

33 Oznacza to, że z jednego zasianego ziarna uzyskiwano 5 ziaren plonu, czyli w sytuacji gdy 
zasiewano 1 korzec pszenicy to uzyskiwano plon w wysokości 5 korców tego ziarna itp.Ta
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W sumie na obszarze Przemyśla 92,80% gruntów ornych (1141 morgów 1333 
sążnie2) uprawianych było w zmianowaniu trzyletnim z ugorowaniem, a pozostałe 
7,20% (88 morgów 877 sążni2) w zmianowaniu trzyletnim bez ugorowania. Aż 
710 morgów 1499 sążni2 gruntów było bardzo słabej jakości, ponieważ plon z nich 
wynosił 3 ziarna pszenicy i 3½ ziarna tatarki, co oznacza, że w przypadku wysiania 
1 korca pszenicy (92 kg) na morgu pola uzyskiwano 3 korce zbioru (276 kg). 

Tabela  10.  Sposoby  uprawy  użytków  zielonych  na  terenie  Przemyśla  w  latach  
1785–1789. 

Nr sposobuuprawy
Łączna 

powierzchnia

Średni zbiór z morga
Siano 
słodkie

Siano 
kwaśne

Potraw

morgi  sążnie 2 ha cet. cet. cet.
I, VIII 313 914 180,45 16 – 8
XVII, XX, XXVI 30 749 17,53 6 6 6
VI 2 45 1,17 5 5 5
XI, XXIV 200 816 115,39 9 – 2
IV 108 231 62,23 3 – –
X, XIII, XVIII, XXI,  
XXVII XIV, XXII,  
XXVIII

261 746 150,46 2 – –

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CDIAL 19–XIII–235, ark. 215–229, 233–234.

W przypadku użytków zielonych nie stosowano szczególnych zasad uprawy. Po 
prostu szacowano pożytek z nich w zależności od ich jakości. Zazwyczaj z użyt-
ków takich jak łąki, ogrody, pastwiska, krzaki oraz stawy34 zbierano siano słod-
kie, czyli siano z trawy, która rosła na glebach dobrej jakości. Z gleb podmokłych 
zbierano siano kwaśne, natomiast niekiedy, zwłaszcza z ogrodów i łąk, zbierano 
potraw, czyli tzw. drugie siano, zwane też otawą. 

Najwyższe średnie zbory siana uzyskiwano z ogrodów niwy Plac Miejscowy 
(sposób uprawy nr I) oraz części ogrodów niwy Zniesienie, a także z położonych 
na niwie Zasanie łąk, gdzie średni zbiór siana wynosił 16 cet. oraz 8 cet. potrawu. 
W sposobach uprawy, które oznaczono numerami XVII, XX, XXVI oraz numerem 
VI zbierano wszystkie rodzaje siana, tj. siano słodkie, kwaśne i potraw. Znacz-
nie słabszej jakości były użytki zielone, które zaliczono do sposobu uprawy nr XI 
i XXIV, gdzie co prawda zbierano 9 cet. siana słodkiego, ale tylko 2 cet. potrawu. 
Pozostałe użytki zielone były tak słabej jakości, że zbierano z nich jedynie siano 
słodkie – 3 cet. z użytków zielonych oznaczonych numerem sposobu uprawy IV 
oraz 2 cet. w sposobach X, XIII, XVIII, XXI, XXVII, XIV, XXII i XXVIII. 

34 Jeżeli staw po spuszczeniu z niego wody mógł być użytkowany jako ogród, łąka lub pastwi-
sko, zaliczano go do użytków zielonych. 
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Tabela 11. Zbiory pszenicy i żyta w Przemyślu w latach 1785–1789. 

Niwa
Pszenica Żyto

korce garnce kwintale korce garnce kwintale
Plac Miejscowy 278 4 256,55 278 4 236,03
Zawady 462 12 426,51 – –
Zniesienie 739 29 682,51 739 29 627,91
Lempartówka 276 1 254,62 276 1 234,25
Zasanie 7 21 7,06 7 21 6,50
Wysokie Góry 97 14 89,88 1060 11 899,84
Głęboka – – 922 10 782,70
Podzamcze – – 169 12 143,74
Ogółem 1 861 17 1 717,12 3 453  24 2 930,97

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CDIAL 19–XIII–235, ark. 1–240.

Tabela 12. Zbiory jęczmienia i owsa w Przemyślu w latach 1785–1789.

Niwa
Jęczmień Owies

korce garnce kwintale korce garnce kwintale
Plac Miejscowy 333 24 266,81 445 4 262,78
Zniesienie 1 614 18 1 290,74 – –
Lempartówka 602 8 481,46 – –
Zasanie 9 6 7,34 12 6 7,19
Wysokie Góry 1 336 1 068,05 – –
Głęboka 1 076 860,19 – –
Podzamcze 211 23 169,26 – –
Ogółem 5 761 14 4 605,89 457 10 269,97

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CDIAL 19–XIII–235, ark. 1–240.

Prawie połowa zbiorów pszenicy pochodziła z terenu niwy Zniesienie a w dal-
szej kolejności z niwy Zawady, Plac Miejscowy i Lempartówka. Ze względu na 
słabą jakoś gleby oraz ukształtowanie terenu nie uprawiano tego zboża na niwie 
Głęboka i Podzamcze. W przypadku żyta ponad 30% zbiorów tego zboża pocho-
dziło z niwy Wysokie Góry. Nieco ponad 20% z niwy Głęboka. Z kolei na niwie 
Zawady nie uprawiano go w ogóle, a na niwie Zasanie zbierano go tylko kilka 
korców. Podobnie jak w przypadku pszenicy, większość zbiorów jęczmienia po-
chodziła z niwy Zniesienie, jednak w dużej ilości uprawiano go na obszarze niwy 
Wysokie Góry i Głęboka. Było to jedyne zboże uprawiane na wszystkich niwach. 
Natomiast owies uprawiano jedynie na niwach Plac Miejscowy i Zasanie. 
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Tabela 13. Zbiory siana w Przemyślu w latach 1785–1789. 

Niwa
Siano słodkie Siano kwaśne Potraw

cet-
nary funty kwin-

tale
cet-
nary funty kwin-

tale
cet-
nary funty kwin-

tale
Plac Miejscowy 5259 60 2945,69 – – 2467 58 1381,99
Zawady 10 14 5,68 10 14 5,68 5 7 3,19
Zniesienie 48 62 27,23 21 31 11,93 – –
Lempartówka 8 16 4,57 – – – –
Zasanie 1733 24 970,72 – – 341 8 191,43
Wysokie Góry 125 70,01 111 60 62,50 111 59 62,50
Głęboka 175 42 98,25 27 8 15,57 – –
Podzamcze 297 12 166,41 32 69 18,31 26 77 14,99
Ogółem 7657  30 4288,55 203  54 113,99 2953  44 1654,10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CDIAL 19–XIII–235, ark. 1–240.

Z wszystkich niw Przemyśla zbierano siano słodkie, jednak najwyższe zbiory 
tego siana odnotować można na niwie Plac Miejscowy, gdzie leżało najwięcej 
ogrodów. Podobnie, choć w dużo mniejszym zakresie zbierano siano słodkie 
z niwy Zasanie. Z podmokłych łąk zbierano siano kwaśne, którego najwięcej, 
bo ponad połowę wszystkich zbiorów, było z niwy Wysokie Góry. W przypadku 
potrawu, podobnie jak w przypadku siana słodkiego, najwyższe zbiory odnoto-
wać można na niwie Plac Miejscowy a w dalszej kolejności na niwie Zasanie 
i Wysokie Góry. Brak było zbiorów potrawu na niwach Zniesienie, Lempartówka 
i Głęboka, co wynikało ze tego, że na niwach brak było dobrej jakości użytków 
zielonych i porastały je słabo wydajne pastwiska i obszary zakrzaczone.

Tabela 14. Łączne zbiory zboża i siana w Przemyślu w latach 1785-1789.

Niwa
Zboże Siano

korce garnce kwintale cetnary funty kwintale
Plac Miejscowy 1335 4 1022,17 7727 18 4327,68
Zawady 1040 11 888,55 25 98 14,55
Zniesienie 3094 12 2601,15 69 93 39,16
Lempartówka 1154 10 970,33 8 16 4,57
Zasanie 36 22 28,10 2075 4 1 162
Wysokie Góry 2493 25 2057,76 348 19 195,01
Głęboka 1998 10 1642,90 203 22 113,82
Podzamcze 381 3 312,99 356 58 199,71
Ogółem 11 534  1 9523,95 10814 28 6056,65

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CDIAL 19–XIII–235, ark. 1–240.



153PRZEMYŚL W LATACH 1785–1789 W ŚWIETLE METRYKI JÓZEFIŃSKIEJ

Spośród niw Przemyśla najwyższe zbiory zboża odnotować można na ni-
wie Zniesienie, gdzie łączne zbiory zboża wynosiły ponad 1/5 wszystkich 
zbiorów zboża z terenu miasta Przemyśla. Druga pod względem wydajności 
zbiorów zboża była niwa Wysokie Góry. Natomiast z obszaru niwy Zasanie 
zbiory zboża wynosiły 36 k i 22 g, czyli jedyne 0,31% wszystkich zbiorów 
zboża z miasta. 

Ponad 70% zbiorów siana pochodziło z terenu niwy Plac Miejscowy, a prawie 
20% z niwy Zasanie. Jak wcześniej wspomniano, na niwach tych była zdecy-
dowana większość ogrodów miasta i stąd tak wysokie zbiory siana z tych niw. 
Na niwie Lempartówka zbiory siana wynosiły tylko 0,07% wszystkich zbiorów 
z terenu miasta, a na niwie Zawady tylko 0,23% zbiorów. 

Każdy płód rolny miał określna cenę rynkową, wedle której szacowano war-
tość tych zbiorów, co stanowiło podstawę do opodatkowania. Przyjmowano ceny 
z targu najbliższego miejscowości, która była mierzona. 

Tabela 15. Ceny płodów rolnych według cen na targu w Przemyślu.

Nazwa towaru j. m.
Cena 

fl. kr
Pszenica korzec 2 50
Żyto korzec 2 
Jęczmień korzec 1 30
Owies korzec 1 
Siano słodkie cetnar 20
Siano kwaśne cetnar 13
Potraw cetnar 10
Drewno miękkie sąg 1 18
Drewno twarde  sąg 1 39

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CDIAL 19–XIII–235, ark. 231.

Jak widać ceny poszczególnych płodów rolnych były zróżnicowane. Cena 
rynkowa pszenicy była niemal trzy razy wyższa niż cena owsa. Tak samo cena 
siana słodkiego była dwa razy wyższa niż cena potrawu. Ma to odniesienie do 
późniejszych szacunkowych wartości zbiorów. Nie zawsze bowiem areał posia-
danej ziemi czy ilość zbiorów decydowała o zasobności poszczególnych pól, ale 
w dużej mierze decydowała o tym jakość posiadanej ziemia co za tym idzie moż-
liwość uprawy lepszych jakościowo zbóż. 
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Tabela 16. Wartość zbiorów zboża w Przemyślu w latach 1785-1789.

Niwa
Pszenica Żyto Jęczmień Owies
fl. kr h. fl. kr h. fl. kr h. fl. kr h.

Plac  
Miejscowy 262 59 3 185 24 7 166 53 6 147 59 3

Zawady 436 36 7 288 44 4
Zniesienie 698 22 2 493 4 3 807 8 3
Lempartówka 260 47 1 184 10 1 301 16 2
Zasanie 7 3 4 4 55 5 4 37 6 4 4 3
Wysokie Góry 91 51 4 706 51 7 668 3
Głęboka 614 47 3 538
Podzamcze 112 51 2 105 40 6
Ogółem 1757 30 5 2302  5 4 2880  21 6 152 3 6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CDIAL 19–XIII–235, ark. 1–240.
Oznaczenia: fl. – floren, kr. – krajcar, h. – halerz. 

Tabela 17. Wartość zbiorów siana w Przemyślu w latach 1785-1789.

Niwa
Siano słodkie Siano kwaśne Potraw

fl. kr h. fl. kr h. fl. kr h.
Plac 
Miejscowy 1753 11 2 – – – 412 6 1

Zawady 3 22 4 2 3 6 1 34 7
Zniesienie 16 12 1 4 12 – – – –
Lempartówka 2 42 6 – – – – – –
Zasanie 577 44 6 – – – 59 3 –
Wysokie Góry 41 40 – 22 5 6 18 52 1
Głęboka 58 28 3 4 21 4 – – –
Podzamcze 99 2 3 6 34 7 4 27 5
Ogółem 2552 24 1 39 17 7 496 3 6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CDIAL 19–XIII–235, ark. 1–240.
Oznaczenia: fl. – floren, kr. – krajcar, h. – halerz. 
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Tabela 18. Łączna wartość  zbiorów zboża,  siana  i drewna w Przemyślu w  latach 
1785-1789.

Niwa
Zboże Siano Drewno Razem

fl. kr h. fl. kr h. fl. kr h. fl. kr h.
Plac  
Miejscowy 763 7 3 2165 17 3 2928 24 6

Zawady 725 21 3 7 1 1 732 22 4
Zniesienie 1998 35 – 20 24 1 2018 59 1
Lempartówka 746 13 4 2 42 6 748 56 2
Zasanie 20 41 2 636 47 6 657 29 –
Wysokie Góry 1466 43 6 82 37 7 1549 21 5
Głęboka 1152 47 3 62 49 7 79 33 6 1295 11 –
Podzamcze 218 32 – 110 4 7 328 36 7
Ogółem 709  1 5 3087 45 6 79 33 6 10259  21

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: CDIAL 19–XIII–235, ark. 1–240.
Oznaczenia: fl. – floren, kr. – krajcar, h. – halerz. 

Jak się okazuje najbardziej wartościową niwą Przemyśla był Plac Miejscowy, 
z której wartość zbiorów zboża i siana wyniosła niemal 30% wartości zbiorów 
z całego miasta. Nieco mniej tych zbiorów pochodziło z niwy Zniesienie. W su-
mie te dwie niwy przynosiły prawie połowę wartości zbiorów miasta. Zdecydo-
wanie najgorzej pod tym względem wypadała niwa Podzamcze, z której wartość 
zbiorów stanowiła jedynie 3,22% wartości wszystkich zbiorów. Oczywiście są 
to łączne wartości wszystkich pożytków z gruntów, albowiem w przypadku zbóż 
zdecydowanie przodowała tutaj niwa Zniesienie, a w przypadku siana niwa Plac 
Miejscowy. Jedyne pożytki z lasów zanotować można było na terenie niwy Głę-
boka. 

Analizując jednak wydajność poszczególnych niw Przemyśla trzeba również 
wziąć pod uwagę ich wielkość, rodzaj uprawianych roślin oraz ich ceny rynkowe. 
Warto jednak zwrócić uwagę, że niskie przychody z takich niw wynikały z ich 
powierzchni całkowitej. Natomiast gdyby podzielić uzyskane z poszczególnych 
niw dochody przez ich powierzchnię można stwierdzić, które z tych niw miały 
najlepsze gleby, a co za tym idzie przyniosły one najwyższe średnie dochody 
z morga. 

W Przemyślu pod tym względem przodowały niwy: Zniesienie, na której do-
chód z morga pola wynosił 8 fl., 20 kr., 2 h oraz niwa Lempartówka, gdzie dochód 
ten równy był 8 fl. 1 kr. 5 h. W dalszej kolejności plasowały się: niwa Zawady 
(6 fl. 59 kr. 7 h z morga), Plac Miejscowy (6 fl. 4 kr. 5 h), Wysokie Góry (4 fl. 14 
kr. 1 h), Zasanie (3 fl. 11 kr. 5 h), Głęboka (2 fl.11 kr.1 h) i Podzamcze (1 fl. 55 
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kr. 7 h). Może właśnie dlatego na tych dwóch najbardziej dochodowych niwach 
pola posiadali między innymi franciszkanie, bonifraci oraz Kapituła rzymskoka-
tolicka. 

Przedstawione powyżej informacje na temat Przemyśla, opracowane na pod-
stawie Metryki Józefińskiej dla tego miasta, mają charakter ogólny, ponieważ 
opracowanie szczegółowych informacji wykraczałoby poza zakres niniejszego 
artykułu. Analizując dokumenty Metryki można by szczegółowo analizować 
wszystkie ujęte w artykule aspekty w odniesieniu do poszczególnych właścicieli 
i użytkowników nieruchomości, pokazać rozmieszczenie ich ziemi na konkret-
nych niwach, a także charakteryzować ich strukturę pod względem kultur rol-
nych, wielkości parcel, wysokości zbiorów czy dochodowości. Takie badania 
wymagałyby opracowania specjalnej bazy danych, która zawierałaby wszystkie 
dane z Metryki Józefińskiej co wymagałaby stworzenia obszernego opracowania. 
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Bihalewicz Bazyli, nr d. 2
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Aneks. 
Właściciele i użytkownicy nieruchomości w Przemyślu w latach 1785–1789.
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Bilk Matjasz, nr d. 91
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Bilowski Jozef, nr d. 37
Bilski Franciszek, nr d. 181
Blecharko Anna, nr d. 107
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Dawidowicz Aleksander, nr d. 232
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Dzikowski Grzegorz, nr d. 37
Eiser Szmul, nr d. 50
Ekina wdowa, nr d. 215
Elias Szmul, nr d. 244
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Faine Michał, nr d. 161
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Jaremka Ignac, nr d. 116
Jarosiewicz Bazyli, brak nr d. 
Jarosiewicz Jan, brak nr d. 
Jaszewska, nr d. 36
Jaszyńska Kosntancja, nr d. 58
Jaworski Aleksander, nr d. 19
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Johasowa wdowa, nr d. 4
Jonakiewicz Wawrzyniec, nr d. 14
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Kanclerz, nr d. 87
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Klein, nr d. 67
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Kopacki Wojciech, nr d. 144
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Kowalski Jan, brak nr d. 
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Kwasniak Krzysztof, nr d. 30
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Majewski Jozef, nr d. 134
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Małaczakowski Michał, nr d. 33
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Paiecki Wincenty, nr d. 195
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Abstract

Secondary school-leavers of peasant background in the King Casimir  
the Great Secondary School in Bochnia in the years 1892-1939

The second half of the 19th century saw an increased prestige of higher education. Gradu-
ating from university gave one a chance to occupy a more prestigious place in social hierarchy. 
The desire to improve their financial situation, forget about being poor and achieve success in 
life, was what motivated peasant youths to choose a gimnazjum and take the school-leaving ex-
amination (matura). In 1892-1939, two thousand one hundred and twenty one students took the 
final exam in the King Casimir the Great Secondary School in Bochnia. In that group, like in the 
whole school, students of peasant background were a majority. A group of 561, they constituted 
27.75% of all school-leavers. They mainly came from Bochnia and the Bochnia district. They 
were very determined and hard-working students. As many as 95% school-leavers of peasant or-
igin had the status of an ordinary student. These school-leavers more often than any other social 
group received their education in the Bochnia school only, were more disciplined and got better 
final exam results.

Keywords: King Casimir the Great Secondary School in Bochnia, school-leavers, students of 
peasant background, secondary school-leaving exam

Słowa kluczowe: Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, maturzysta 
pochodzenia chłopskiego, egzamin dojrzałości

W drugiej połowie XIX stulecia w Europie znacząco wzrosła ranga wyższe-
go wykształcenia. Ukończenie studiów uniwersyteckich czy politechnicznych, 
dawało szansę zdobycia lepiej płatnej posady i zajęcia wyższego miejsca w hie-
rarchii społecznej. Dla młodzieży ze środowisk zamożnych było ważnym ele-
mentem na drodze do szybkiej kariery zawodowej, a dla synów ubogich miesz-
czan czy chłopów oprócz zdobycia wiedzy stanowiło przepustkę umożliwiającą 
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przejście do wyższych warstw społecznych1. Cel ten przyświecał także chłopom 
na terenie Galicji, zwłaszcza zachodniej, którzy, chcąc zapewnić lepsze życie 
swoim dzieciom, posyłali synów do gimnazjum. Jego ukończenie i zdanie egza-
minu dojrzałości otwierało drogę do studiów wyższych. Przeludnienie wsi gali-
cyjskiej, rozdrobnienie gospodarstw wiejskich, a także brak możliwości zdobycia 
środków do życia w pozbawionej większych ośrodków przemysłowych Galicji 
sprawiał, że często (poza emigracją za ocean) jedyną drogą do wydobycia się 
z biedy było zdobycie wykształcenia. Chociaż nie była to droga pewna, wielu 
chłopskich synów podejmowało ją z nadzieją, że przyczyni się do odniesienia 
sukcesu życiowego. 

Spolszczone w dobie autonomii szkolnictwo oraz administracja i sądownictwo 
otwierały możliwości uzyskania zatrudnienia. Do kontynuowania nauki młodzież 
chłopską zachęcało także prawo wyboru posłów chłopskich do parlamentu krajo-
wego oraz do parlamentu w Wiedniu. Dla wielu istotnym celem było też pragnienie 
osiągnięcia, nawet kosztem licznych wyrzeczeń, wyższego wykształcenia, które 
umożliwiałoby im pracę naukową. Edukacja na poziomie uniwersyteckim była 
w drugiej połowie XIX wieku powodem do dumy, co stanowiło istotną zachętę 
do kształcenia dzieci. Jednak dla wielu chętnych i zdolnych kandydatów niewy-
starczająca liczba działających w Galicji pełnych ośmioklasowych gimnazjów sta-
nowiła trudną do pokonania barierę2. Potrzebę zwiększenia ich liczby przedstawił 
w parlamencie austriackim 11 marca 1888 roku poseł Eugeniusz Czerkawski pod-
czas dyskusji nad budżetem państwa. Zaproponował założenie piątego gimnazjum 
we Lwowie, czwartego w Krakowie otworzenie szkoły tego typu w Nowym Targu. 
Jednocześnie postulował rozszerzenie gimnazjum w Bochni3. 

Wieloletnie starania Bochni o przekształcenie funkcjonującego od 1817 roku 
gimnazjum niższego w gimnazjum wyższe4 zostały uwieńczone sukcesem w 1888 
roku, kiedy to 26 lipca cesarz wydał postanowienie5, a reskryptem z 9 sierpnia 
tego roku polecił, aby z początkiem roku szkolnego 1888/1889 otworzyć pią-

1 A.K. Banach, Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860/61–1917/18, 
Kraków 1997, s. 1.

2 Pod koniec XIX wieku w Galicji miastami, które posiadały gimnazja, były: Kraków, Podgó-
rze, Wadowice, Nowy Sącz, Tarnów, Jasło, Rzeszów, Sanok, Jarosław, Przemyśl, Sambor, Stary 
Sambor, Drohobycz, Stryj, Lwów, Złoczów, Brody, Brzeżany, Tarnopol, Stanisławów, Buczacz, 
Kołomyja. W 1909 roku utworzono gimnazjum w Brzesku.

3 „Czas” R. 41, 1888, nr 62, s. 1–2. 
4 Cesarsko-królewskie Gimnazjum w Bochni utworzone w 1817 roku z inicjatywy ks. Piusa 

Riegera, w latach 1818–1822 uzyskało status zakładu pełnego, składającego się z czterech klas gra-
matykalnych i dwóch humanioralnych. Rozporządzeniem austriackich władz szkolnych z 16 maja 
1851 roku zredukowane zostało o dwie klasy najwyższe pozostając gimnazjum niższym do 1888 
roku. Zob. szerzej: Bochnia. Dzieje miasta i regionu. Suplement. 170 lat Gimnazjum w Bochni, red. 
Z. Ruta, Kraków 1988, s. 3–20.

5 Zob. Sprawozdanie c. k. Rady Szkolnej Krajowej o stanie szkół średnich w latach szkolnych 
1888–1890, Lwów 1890, s. 5. 



171MATURZYŚCI POCHODZENIA CHŁOPSKIEGO W GIMNAZJUM I LICEUM IM. KRÓLA...

tą klasę gimnazjalną6. Pierwszy egzamin dojrzałości w bocheńskim gimnazjum 
odbył się w 1892 roku. Zwiększająca się pod koniec lat 80. popularność szkoły 
przyczyniała się do wzrostu liczby uczniów. Po roku 1892 zaczęto tworzyć coraz 
liczniej klasy równoległe. Wyznacznikiem dalszego rozwoju szkoły stały się jej 
ograniczone możliwości lokalowe, które pozwalały na pobieranie nauki w gim-
nazjum około 600 uczniom7. Ich liczba znacznie zmniejszyła się w czasie I wojny 
światowej. Natomiast w latach 1918–1939 frekwencja uczniów ulegała waha-
niom, co uwarunkowane było przyczynami ekonomicznymi, ustrojowo-szkolny-
mi oraz czynnikami demograficznymi. W pierwszym dziesięcioleciu XX wieku 
widoczny był wzrost liczby uczniów. W roku szkolnym 1917/1918 gimnazjum 
liczyło ogółem 493 uczniów8, w roku 1920/1921 – 650 uczniów (w tym 99 pry-
watystów)9, a w roku 1923/1924 – 739 uczniów (w tym 112 prywatystów)10. Po 
roku 1932 w związku z reorganizacją szkolnictwa średniego (czteroletnie gim-
nazja i dwuletnie licea) w myśl postanowień nowej ustawy o ustroju szkolnic-
twa nastąpił spadek liczby uczniów. W roku szkolnym 1933/1934 ogólna liczba 
uczniów była najniższa i wynosiła 399 osób11, ale w następnych ponownie rosła. 
W dwóch ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej do gimnazjum 
i liceum uczęszczało kolejno 471 i 475 uczniów12.

W okresie 1892–1939 do egzaminu dojrzałości w gimnazjum i liceum 
w Bochni13 przystąpiło łącznie 2021 maturzystów. Wśród nich znaczącą grupę 

6 Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Bochni, Zespół 39: Gimnazjum Państwowe 
w Bochni [dalej APB, zesp. 39], sygn.1: Kronika szkoły 1817-1905, s. 90.

7 Ośmioklasowe gimnazjum w Bochni funkcjonowało w nowym budynku, oddanym do użytku 
i poświęconym 15 września 1888 roku.

8 ANK Odz. w Bochni, zesp. 39, sygn. 267: Sprawozdanie c.k. Dyrekcji Gimnazjum w Bochni za rok 
1917/1918, s. 13. 

9 ANK Odz. w Bochni, zesp. 39, sygn. 268: Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum 
w Bochni za rok szkolny 1920/1921, s. 16.

10 ANK Odz. w Bochni, zesp. 39, sygn. 270: Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego gimnazjum 
w Bochni za rok szkolny 1923/1924.

11 ANK Odz. w Bochni, zesp. 39, sygn. 279: Sprawozdanie Gimnazjum w Bochni za rok 
1933/1934, s. 12. 

12 Stan liczbowy uczniów ustalono na podstawie Sprawozdań: ANK Odz. w Bochni, zesp. 39, 
sygn. 282: Sprawozdanie Państwowego Gimnazjum w Bochni za rok 1937/1938, s. 57; sygn. 283: 
Sprawozdanie Państwowego Gimnazjum w Bochni za rok 1938/1939, s. 42.

13 W roku szkolnym 1937/1938 klasa VIII złożyła egzamin dojrzałości według dawnego progra-
mu gimnazjum humanistycznego. W tym samym roku zostały uruchomione klasy pierwsze liceum 
typu humanistycznego i matematyczno-fizycznego. Do liceum zostali przyjęci pierwsi absolwenci 
czteroletniego gimnazjum na podstawie egzaminu wstępnego. Zarządzeniem Ministra Wyznań Re-
ligijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 11 lutego 1938 roku Państwowe Gimnazjum im. Króla 
Kazimierza Wielkiego w Bochni zostało przekształcone w państwową szkołę średnią ogólnokształ-
cącą, składającą się z czteroletniego gimnazjum i dwuletniego liceum zróżnicowanego na profile: 
humanistyczny i matematyczno-fizyczny. Zorganizowana w ten sposób szkoła otrzymała nazwę: 
Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. Zob. szerzej: Boch-
nia. Dzieje miasta i regionu. Suplement…, s. 40–41.
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stanowili synowie chłopscy. Było ich 561, co stanowiło 27,75% maturzystów14. 
To duża przewaga liczbowa nad innymi grupami społecznymi – dla przykła-
du odsetek dzieci właścicieli ziemskich wynosił 0,14%. Pęd do wiedzy dzieci 
chłopskich trwał od początku badanego okresu. Prawie w każdym roczniku 
zdającym maturę było ich ponad 10%. Najmniej, bo 6,6%, było w roku 1919, 
a najwięcej – 44% – w roku 1895. Zaledwie w dwu latach wojennych 1915 
i 1917 wśród maturzystów nie odnotowano żadnego syna chłopskiego. Poja-
wienie się wśród młodzieży gimnazjalnej, a tym samym wśród maturzystów 
coraz większej liczby chłopstwa trwało sukcesywnie od początku istnienia peł-
nego ośmioklasowego gimnazjum. Wprawdzie w latach 1914–1918 w związku 
z I wojną światową uwidoczniły się tendencje malejące, ale było to zjawisko 
charakterystyczne dla każdej grupy. 

Wśród maturzystów pochodzenia chłopskiego w latach 1892–1939  były zaled-
wie cztery maturzystki (0,71%). Pod względem wyznaniowym 555 osób (98,94%) 
było wyznania rzymskokatolickiego, 2 osoby (0,35%) wyznania grekokatolickie-
go, 2 osoby wyznania mojżeszowego, 1 maturzysta (0,18%) wyznania ewange-
lickiego, a przy jednym maturzyście w dokumentach szkolnych nie odnotowano 
przynależności religijnej. Synowie chłopscy pochodzili głównie z Bochni i po-
wiatu bocheńskiego – 387 osób (68,9%). Procent ten zapewne był jeszcze nieco 
wyższy, gdyż przy 30 maturzystach (5,3%) nie odnotowano miejsca zamieszkania 
rodziców. Ponadto 58 maturzystów (10,4%) pochodziło z powiatu brzeskiego, 10 
maturzystów (1,8%) z powiatu wielickiego, 8 maturzystów (1,4%) z powiatu lima-
nowskiego. Pozostałe 68 osób (12,2%) zamieszkiwały na stałe w miejscowościach 
położonych na terenie powiatów: wadowickiego, dąbrowskiego, myślenickiego, 
brzozowskiego, proszowickiego, nowotarskiego, jarosławskiego, sokalskiego, tar-
nowskiego, chrzanowskiego, dolińskiego, pińczowskiego15. 

Podczas pobierania nauki w gimnazjum maturzyści pochodzący spoza 
Bochni mieszkali w większości na stancjach – 362 osoby (64,52%). Były one 
zlokalizowane przeważnie na peryferiach miasta. Na stancji w jednej izbie 
mieszkało zazwyczaj 4–6 uczniów, a kalkulacja opłat polegała na tym, aby 
z uzyskanych funduszy utrzymać gospodynię, która w jednej osobie była 
opiekunką, sprzątaczką i wychowawczynią powierzonej młodzieży. Uczniom 
wolno było mieszkać w domu, w którym odpowiedzialny nadzór stosował się 
ściśle do regulaminu obowiązującego osoby utrzymujące uczniów na stancji. 
Jeżeli nadzór nie wypełniał obowiązków, a jego mieszkanie nie odpowiada-

14 Liczbę maturzystów pochodzenia chłopskiego ustalono na podstawie: Katalogów głównych 
klasyfikacyjnych, ANK Odz. w Bochni, zesp. 39, sygn. 74–100, 160, 162, 163, 165, 166, 168, 169, 
172, 173, 177, 179, 183; Protokoły egzaminu dojrzałości, ANK Odz. w Bochni, zesp. 39, sygn. 
175, 181.

15 Miejsce zamieszkania maturzystów pochodzenia chłopskiego ustalono na podstawie: Kata-
logów głównych klasyfikacyjnych, ANK Odz. w Bochni, zesp. 39, sygn. 74–100, 160, 162, 163, 
165, 166, 168,169, 172, 173, 177, 179, 183; Protokoły egzaminu dojrzałości, ANK Odz. w Bochni, 
zesp. 39, sygn. 175,181.
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ło względom zdrowotnym, dyrekcja szkoły żądała od rodziców lub opiekuna 
ucznia, aby go bezzwłocznie umieścili pod innym dozorem – w przeciwnym 
wypadku wzbraniano uczniowi dalszego uczęszczania do szkoły16. Pobyt na 
prywatnej stancji niejednokrotnie stanowił bardzo duże obciążenie budżetów 
domowych rodzin uczniów. Dlatego też w 1901 roku uruchomiono bursę gim-
nazjalną. Mieszkało w niej 55 osób (9,8%) wszystkich maturzystów pocho-
dzenia chłopskiego w badanym okresie. Bursa im. Adama Mickiewicza była 
własnością Towarzystwa Bursy Gimnazjum w Bochni, które zapewniało jej 
finansowe utrzymanie. Pozostawała pod bezpośrednim nadzorem szkoły – pre-
fektem  bursy był nauczyciel gimnazjum. Posiadała pomieszczenia dla 46 wy-
chowanków, mieszkania dla prefekta i dozorcy, w pełni wyposażoną stołówkę 
oraz kaplicę i dwie duże sale, które wydzierżawiono gimnazjum na sale dy-
daktyczne17. Celem Bursy było wychowanie młodzieży gimnazjalnej w duchu 
katolickim i państwowym oraz w miarę możliwości danie taniego utrzymania 
osobom uboższym18. 

Miejsca zamieszkania podczas nauki w gimnazjum nie odnotowano w kata-
logach klasowych przy 30 maturzystach (5,34%). Pozostałych 91 maturzystów 
(16,22%) mieszkało razem z rodzicami poza Bochnią. Uczniowie ci dojeżdżali 
codziennie do Bochni koleją od strony Rzezawy i Kłaja, dochodzili do szkoły 
z różnych okolic Bochni bądź dojeżdżali konno19. 

W wypadku 97 maturzystów (17,29%) bezpośredni nadzór nad uczniem 
sprawował ojciec, zaś matka/wdowa opiekowała się 14 maturzystami (2,49%). 
Zdecydowanie najwięcej maturzystów – 316 (56,33%) podlegało bezpośrednio 
nadzorowi osoby zatrudnionej przez rodziców, 16 (2,86%) przez matkę/wdowę. 
Nadzór nad 6 maturzystami (1,06%) sprawowały osoby zastępujące rodziców, 
a nad 16 (2,86%) osoba zatrudniona przez opiekunów zastępujących zmarłych 
rodziców. Samodzielnych było 49 maturzystów (8,74%), a przy pozostałych 47 
(8,37%) brakuje danych o nadzorze20.

Trudna sytuacja ekonomiczna młodzieży chłopskiej wpływała nie tylko na 
możliwość korzystania z Bursy gimnazjalnej. Ponad połowa (51,5%) maturzy-
stów była zwolniona z części lub z całości opłaty szkolnej w ciągu roku szkolne-

16 Sprawozdanie Państwowego Gimnazjum w Bochni za rok szkolny 1921/1922, Bochnia 1922, 
s. 35.

17 Z. Tabaka, Oświata i życie kulturalne, [w:] Bochnia. Dzieje miasta i regionu, red. F. Kiryk, 
Z. Ruta, Kraków 1980, s. 322.

18 ANK Odz. w Bochni, zesp. 39, sygn. 276: Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum 
w Bochni za rok szkolny 1930/1931, s. 53.

19 ANK Odz. w Bochni, zesp. 39, sygn. 272: Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum 
w Bochni za rok szkolny 1926/1927, s. 71.

20 Nadzór nad maturzystami pochodzenia chłopskiego ustalono na podstawie: Katalogów głów-
nych klasyfikacyjnych, ANK Odz. w Bochni, zesp. 39, sygn. 74–100, 160, 162, 163, 165, 166, 168, 
169, 172, 173, 177, 179, 183; Protokoły egzaminu dojrzałości, ANK Odz. w Bochni, zesp. 39, sygn. 
175, 181.
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go. Najwięcej, bo aż 228 (40,64%), zwolniono z całej opłaty w drugim semestrze, 
28 osób (5%) z całej opłaty w pierwszym semestrze, 10 osób (1,78%)  z części 
opłaty w całym roku szkolnym, 6 maturzystów (1,07%) z całej opłaty w całym 
roku szkolnym, 9 maturzystów (1,6%) z części opłaty w pierwszym semestrze, 8 
osób (1,42%) z części opłaty w drugim semestrze. Inną formę pomocy material-
nej dla uczniów w gimnazjum stanowiły stypendia. Otrzymało je 3 maturzystów 
(0,5%), co zapewne wynikało z faktu, iż liczba stypendiów była znikoma i waha-
ła się w granicach od 6 do 12 rocznie.

Zdecydowana większość maturzystów, bo aż 489 (87,16%) uczęszczała do 
klasy ósmej na podstawie promocji z klasy poprzedniej, 6 osób (1,07%) zostało 
przyjętych do klasy maturalnej na podstawie egzaminu wstępnego, 5 maturzy-
stów (0,89%) powtarzało klasę ósmą, 4 osoby (0,72%) podjęły naukę na podsta-
wie promocji z klasy niższej innego gimnazjum, 5 maturzystów (0,89%) to re-
petenci z innych szkół. Przy 52 maturzystach (9,27%) nie odnotowano podstawy 
przyjęcia do klasy ósmej.

Prawie wszyscy maturzyści pochodzenia chłopskiego to uczniowie zwyczajni 
– 533 (95%), 5 maturzystów (0,9%) to prywatyści, 3 (0,53%) rozpoczęło naukę 
jako uczniowie zwyczajni, a zakończyło jako prywatyści, 1 maturzysta (0,18%) 
rozpoczął naukę jako prywatysta, a ukończył jako uczeń zwyczajny, 2 maturzy-
stów (0,35%) przystąpiło do egzaminu dojrzałości jako eksterniści, natomiast 
przy 17 maturzystach (3,04%) brak informacji o rodzaju nauki.

Synowie chłopscy w większym stopniu niż cała grupa 2021 maturzystów 
przystępujących do egzaminu dojrzałości w latach 1892–1939 pobierali naukę 
tylko w szkole bocheńskiej. Wprawdzie mniej niż połowa, bo 225 osób (40,1%), 
uczęszczało do gimnazjum bocheńskiego 8 lat, był to jednak większy odsetek 
niż w przypadku wszystkich maturzystów, których do gimnazjum bocheńskiego 
przez 8 lat uczęszczało 705 (34,9%). Rok dłużej w szkole bocheńskiej spędziło 
55 (9,8%) maturzystów pochodzenia chłopskiego, a odsetek ten był zbliżony do 
odsetka wszystkich maturzystów – 190 (9,4%). Pozostałych 35 (6,23%) matu-
rzystów pobierających naukę tylko w Bochni spędziło w szkole od 2 do 11 lat. 
W sumie maturzystów, przy których w katalogach klasyfikacyjnych odnotowano 
dane dotyczące lat nauki i liczby szkół, którzy pobierali naukę tylko w gimna-
zjum w Bochni i w tym gimnazjum przystąpili do matury, było 318 (56,7%). 
Jednak przy 183 maturzystach (32%) nie ma informacji o latach nauki oraz licz-
bie szkół. Przy 7 (1,2%) uczęszczających do szkoły bocheńskiej, w której przy-
stąpili do matury, nie określono liczby lat pobierania nauki. Przy 4 maturzystach 
(0,71%) pobierających naukę w dwóch szkołach brak jest danych dotyczących lat 
nauki. Liczba szkół, w których uczniowie przystępujący do egzaminu dojrzałości 
w Bochni pobierali wcześniej naukę wahała się od jednej do czterech. Maturzy-
stów pochodzenia chłopskiego, pobierających naukę w od dwóch do czterech 
szkół było w sumie tylko 59 (10,5%). Pobierali oni naukę od 7 do 11 lat. W tym 
zakresie również synowie chłopscy byli bardziej zdyscyplinowani na tle całej 
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grupy maturzystów, wśród których lata nauki wynosiły od 1 roku do 15 lat, a licz-
ba szkół wahała się od jednej do ośmiu21.

W gimnazjum bocheńskim maturzyści pochodzenia chłopskiego wyróżniali 
się wynikami uzyskanymi na maturze. W tej grupie społecznej 57 osób (10,16%) 
otrzymało ocenę „zdał z odznaczeniem”. W grupie wszystkich maturzystów z lat 
1892–1939 maturę z odznaczeniem zdało ogółem 190 osób (9,4%). Wynik egza-
minu „uznany za dojrzałego” uzyskało 423 (75,4%) dzieci chłopskich. W całej 
grupie maturzystów wynik taki uzyskało 1530 osób (75,7%). Egzamin popraw-
kowy zdało 15 maturzystów pochodzenia chłopskiego (2,67%), a nie zdało go 17 
osób (3,04%), 1 osoba (0,18%) odstąpiła od egzaminu, 9 osób (1,6%) nie zdało 
matury,  przy 39 osobach (6,95%) brak danych o wyniku egzaminu maturalnego.

Dążenie do zdobywania wykształcenia wśród chłopów związane było z chę-
cią poprawy warunków ekonomicznych. Motywy wyboru szkoły były wśród tej 
grupy różne. Jedni mieli ambicje polityczne czy naukowe, innym matura była 
niezbędna na drodze do stanu duchownego. Trudno zakładać, że synowie chłop-
scy w tak dużej liczbie kończyli bocheńskie gimnazjum tylko po to, by wrócić na 
wieś. Decyzja pójścia do szkoły była raczej postanowieniem opuszczenia swo-
jego środowiska i wyborem nowej drogi życiowej. Ukończenie szkoły średniej 
dawało różne możliwości, oznaczało szybką drogę zdobycia zawodu i zmiany 
statusu społecznego. Synowie chłopscy po zdaniu matury wybierali najczęściej 
krakowski Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Jagiellońskim, stosunkowo 
często Wydział Prawa, którego ukończenie dawało możliwości podjęcia pra-
cy w całej monarchii austro-węgierskiej, oraz Wydział Filozoficzny otwierają-
cy często drogę do kariery naukowej oraz oświatowej. Warto przytoczyć kilka 
przykładów największych karier i awansu społecznego chłopskich maturzystów 
z gimnazjum bocheńskiego. Jednym z nich jest Franciszek Bujak – maturzysta 
z 1894 roku22, historyk dziejów gospodarczych i społecznych Polski, profesor 
historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu we Lwowie oraz Uniwersy-
tetu Warszawskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akade-
mii Nauk. Politycznie związany z PSL „Piast” i SL23. Jan Ptaśnik, który maturę 
z odznaczeniem zdał w roku 189624, kolega Franciszka Bujaka, z którym wspól-
nie podjął decyzję o wstąpienia do Drużyn Strzeleckich, nauczyciel gimnazjal-
ny w Krakowie i Przemyślu, profesor tytularny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
profesor zwyczajny Uniwersytetu we Lwowie, członek Akademii Umiejętności 
i Polskiej Akademii Umiejętności. Członek czynny Towarzystwa Naukowego 

21 Lata nauki i liczbę szkół ustalono na podstawie: Katalogów głównych klasyfikacyjnych, 
ANK Odz. w Bochni, zesp. 39, sygn. 74–100, 160, 162, 163, 165, 166, 168, 169, 172, 173, 177, 
179, 183; Protokoły egzaminu dojrzałości, ANK Odz. w Bochni, zesp. 39, sygn. 175, 181.

22 ANK Odz. w Bochni, zesp. 39, sygn.78: Katalog główny klasyfikacyjny 1896/1897.
23 Słownik historyków polskich, red. M.  Prosińska-Jacki, Warszawa 1994, s. 64–65.
24 ANK Odz. w Bochni, zesp. 39, sygn. 120: Katalog główny egzaminów dojrzałości 1892–

1907.
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we Lwowie. Badacz historii kultury miast polskich w średniowieczu i w okre-
sie staropolskim. W latach 1923–1930 redaktor naczelny „Kwartalnika Histo-
rycznego”25. Józef Seruga, urodzony w Łapczycy (powiat bocheński), maturzy-
sta z 1906 roku26, działacz gimnazjalnych kółek niepodległościowych, słuchacz 
Szkoły Politechnicznej we Lwowie, student Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie 
studiował historię pod kierunkiem Jana Ptaśnika i Stanisława Krzyżanowskie-
go27. Doktor historii, archiwista, bibliotekarz, podpułkownik łączności Wojska 
Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej28. Stefan Jaracz, maturzysta z 1903 roku29, 
syn nauczyciela wiejskiego pochodzenia chłopskiego, usunięty z gimnazjum tar-
nowskiego za „buntownicze przemówienie nad grobem kolegi”, dokończył edu-
kację w Bochni. Studiował prawo i historię literatury na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Od 1904 aktor i pisarz. Grał w Teatrze Ludowym w Krakowie (1904 r.), 
w teatrze w Poznaniu (1905 r.), w Łodzi (od 1908 r.) i Teatrze Polskim w War-
szawie (od 1913 r.). W latach 1916–1918 był aktorem Teatru Polskiego w Kijo-
wie. W 1918 roku ponownie trafił do Teatru Polskiego w Warszawie. W latach 
1930–1933 i 1934–1939 prowadził teatr „Ateneum”, jedną z najważniejszych 
scen ówczesnego życia teatralnego30.

Synowie chłopscy weszli w krąg elity intelektualnej, wnosząc determinację 
i pracowitość. Podejmowali ważne wyzwania, poświęcając nauce wiele siły. Ów 
awans i tworzenie nowej elity były przedmiotem zarówno krytyki za „wysferze-
nie się” i pogardę wobec środowiska, z którego się wyszło, jak i pochwałą za 
świeżość spojrzenia i solidność pracy31. Zresztą osoby, które osiągnęły wyżyny 
intelektualne, nigdy się swoich związków ze wsią nie wypierały (F. Bujak, J. 
Ptaśnik), lecz wspomagały innych synów chłopskich. Gimnazjum bocheńskie 
w omawianym okresie dołożyło swoją cegiełkę w budowanie inteligencji pierw-
szego pokolenia.

25 W. Bieńkowski, Jan Ptaśnik, [w:] Polski Słownik Biograficzny [dalej: PSB], t. 29, Wrocław–
Warszawa 1986, s. 303–308.

26 ANK Odz. w Bochni, zesp. 39, sygn. 87: Katalog główny klasyfikacyjny 1905/1906.
27 A. Gruca, Józef Seruga, [w:] PSB, t. 36, Warszawa–Kraków 1995–1996, s. 329.
28 Tamże, s. 331. 
29 ANK Odz. w Bochni, zesp. 39, sygn. 85: Katalog główny klasyfikacyjny 1903/1904.
30 W. Natanson, Stefan Jaracz, [w:] PSB, t. 10, Wrocław–Warszawa 1962, s. 603–605.
31 A. K. Banach, Kariery zawodowe studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego pochodzenia 

chłopskiego z lat 1860/1861–1917/1918, Kraków 2009, s. 144, 146.
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The financial aspect of Rafał Taubenschlag’s state funeral.  
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The article deals with unknown details of Professor Rafał Taubenschlag’s funeral on June 28, 
1958. For the first time in Polish literature the author publishes and comments on the Prime Minis-
ter’s edict on covering its costs by the State. Rafał Taubenschlag was a world-famous historian of 
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Składanie przez organizacje państwowe pośmiertnych hołdów budzi we 
mnie ambiwalentne uczucia.  Przyznawane naprędce ordery czy odznaczenia, 
awanse na wyższe stopnie wojskowe, patetyczne a raczej pompatyczne uniesie-
nia nasuwają pytania, dlaczego zmarły nie został w ten sposób uhonorowany za 
życia, dlaczego zwlekano z należnym mu szacunkiem do chwili, gdy nie może 
na jego przejawy zareagować, nie może odmówić przyjęcia awansu czy orderu. 
Szczerość tego rodzaju gestów władzy bywa nader często wątpliwa i niejasna, 
czego przykładem odznaczenie przez Prezydenta RP zmarłych przed laty osób 
pod pretekstem 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Jedy-
nym wiarygodnym aktem pośmiertnego uznania zasług jest w moim przekona-
niu pokrycie przez państwo kosztów pogrzebu osoby wsławionej na polu nauki, 
kultury, gospodarki, sportu czy innym. Uważam, że do grona takich osób bez 
wątpienia zalicza się profesor Rafał Taubenschlag, jeden z najznakomitszych 
przemyślan. 
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*
Zarządzeniem nr 132 Prezesa Rady Ministrów z 26 czerwca 1958 r. w sprawie 

urządzenia pogrzebu Prof. dr n. Rafała Taubenschlaga na koszt Państwa1 posta-
nowiono sfinansować pogrzeb wybitnego papirologa i prawnika romanisty przez 
Skarb Państwa. Akt ten nie jest żadnym legislacyjnym ewenementem, tak jak 
choćby wydane w tym samym dniu zarządzenie Ministra Finansów w sprawie 
całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych grup 
osób lub niektórych przedmiotów tej opłaty2. Zarządzenie premiera zasługuje 
jednak na szczególną uwagę  dlatego, że (w odróżnieniu od zarządzenia ministra) 
nigdy i nigdzie dotąd nie było publikowane, jak również nie przywołuje go autor 
żadnej ze znanych mi biografii Profesora.

Sam akt jest zwięzły i konkretny. Publikowany w załączeniu jego tekst (re-
produkowany bezpośrednio z oryginalnego egzemplarza zarządzenia znajdują-
cego się w zasobach Archiwum Rady Ministrów3) jest na tyle dobrze czytelny, 
że nie ma potrzeby rekonstrukcji jego treści. Zwraca uwagę wzniosły i nader 
chwalebny tenor preambuły odnoszącej się do „wielkich zasług światowej sławy 
uczonego w zakresie prawa antycznego i papirologii”, po czym następują dyspo-
zycje tyczące się urządzenia mu państwowego pogrzebu (pkt 1), upoważnienia 
Ministra Finansów do przeznaczenia na ten cel „odpowiednich kwot” (pkt 2) 
oraz poruczenia temu ministrowi i Ministrowi Szkolnictwa Wyższego wykonania 
zarządzenia (pkt 3). Odręczny podpis prezesa RM Józefa Cyrankiewicza wieńczy 
przytoczony dokument.

Trudno pominąć fakt wydania zarządzenia już w dzień po śmierci profesora. 
Świadczy to nie tylko o uznaniu jego niekwestionowanego dorobku przez pań-
stwo, tudzież o błyskawicznej reakcji ze strony premiera, ale z prawnofinanso-
wego punktu widzenia również o tym, że koszty pogrzebu 28 czerwca 1958 r. na 
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, w Alei Zasłużonych (kwatera LXVII pn., 
rząd 2, grób 5)4 były w całości pokryte przez Ministra Finansów, nie zaś przezeń 
refundowane. 

Postępująca utrata wzroku doprowadziła profesora do tragicznej śmierci, 
jaką poniósł 25 czerwca 1958 r. w Warszawie. Zastanawiające jest, że są do 
dziś nie ustalono jednoznacznej przyczyny zgonu: Z. Besz twierdzi, że uczony 
wpadł pod tramwaj5, podczas gdy zdaniem T. Giaro profesor zmarł „z bliżej 

1 Niepublikowane.
2 Monitor Polski z 1958 r. nr 53, poz. 311 ze zm.
3 Archiwum Rady Ministrów (dalej: ARM), sygn. 2759/14, Zarządzenia, pisma okólne, okólni-

ki Prezesa Rady Ministrów 1958, k. 421.
4 Zob. Z. Andrzejewski, Rafał Jakub Taubenschlag (1881–1958) – życie i dzieło. Z okazji 50. 

rocznicy śmierci wybitnego uczonego, „Palestra” 2008, nr 11–12, s. 229; P. M. Żukowski, Profe-
sorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 2: 1780–2012, red. D. Malec, Kraków 
2014, s. 531.

5 Por. Z. Besz, Rafał Taubenschlag – uczony o światowej renomie, www.kurioland.pl/?p=805 
(dostęp 28 X 2018).
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nieustalonych przyczyn: w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub – być może 
– samobójstwa”6. Z kolei J. Sondel wspomina, i owszem, że Taubenschlag 
„o mało nie popełnił samobójstwa”, ale w 1940 r. w Lizbonie, natomiast 18 lat 
później „[c]iężka choroba oczu powodująca prawie całkowitą ślepotę i zwią-
zana z tym depresja psychiczna przyspieszyły śmierć Profesora”7. K. Pol, po-
dający nota bene nietrafną datę zgonu, identyfikuje chorobę oczu jako jaskrę, 
powiadając, że na jej tle uczony „wpadł (…) w głęboką depresję”8; Z. An-
drzejewski potwierdza diagnozę glaukomy, dodając, że wiosną 1958 r. nasili-
ła się ona, „powodując u Profesora głęboką depresję”9. Jednoznaczny jest sąd  
S. Grzybowskiego, przekonanego, że Taubenschlag zmarł „po upadku z nie za-
bezpieczonego poręczami balkonu w szpitalu, w którym wówczas przebywał”10. 
Odmiennego zdania jest kategoryczny w swoim przekonaniu A. Śródka, pe-
wien, że Taubenschlag „zmarł śmiercią samobójczą podczas depresji spowodo-
wanej utratą wzroku w wyniku jaskry”11.

Jeśli w istocie śmierć Rafała Taubenschlaga stanowiła suicidium, nie można 
w żadnym razie poczytywać tego faktu za przesłankę odmowy pochowania go ze 
środków budżetowych. Chodzi mi nie tylko o styl ujęcia problematyki w piśmie 
urzędowym, o klasę premiera Cyrankiewicza, dla którego realne osiągnięcia 
zmarłego ważniejsze były od okoliczności jego zgonu, lecz również o względy 
jurydyczne.

Odpowiedź na pytanie, dlaczego o sfinansowaniu pogrzebu R. Taubenschlaga 
z budżetu państwa zadecydował premier i dlaczego uczynił to w drodze zarzą-
dzenia, jest – w świetle ówczesnego prawa – oczywista. 

Uchwała nr 359 Prezydium Rządu z 16 czerwca 1954 r. o upoważnieniu Pre-
zesa Rady Ministrów do decydowania w sprawie urządzania pogrzebów na koszt 
Państwa12 umożliwiła premierowi podejmowanie takowych decyzji w imieniu 
Prezydium Rządu wobec „osób szczególnie zasłużonych na polu działalności po-
litycznej, społecznej lub zawodowej” (§ 1), „na wniosek właściwych ministrów 
(kierowników urzędów centralnych) lub naczelnych władz organizacji politycz-
nych, społecznych lub zawodowych” (§ 2). O randze nadanej tej sprawie przez 
premiera Cyrankiewicza świadczy skądinąd fakt, iż projekt uchwały nr 349 refe-
rował na posiedzeniu tegoż prezydium osobiście Prezes RM13.

6 T. Giaro, Rafał Taubenschlag 1881–1958, [w:] Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego 1808–2008, red. G. Bałtruszajtys, Warszawa 2008, s. 212–213.

7 J. Sondel, Rafał Taubenschlag (1881–1958), [w:] Złota Księga Wydziału Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. J. Stelmach, W. Uruszczak, Kraków 2000, s. 300–301.

8 K. Pol, Poczet prawników polskich, [Warszawa] 2000, s. 1095.
9 Por. Z. Andrzejewski, op. cit., s. 229.
10 S. Grzybowski, Wspomnienia, Kraków 1999, s. 310.
11 A. Śródka, Uczeni polscy XIX–XX stulecia, t. 4: S–Ż, Warszawa 1998, s. 351.
12 Niepublikowana.
13 ARM, Protokoły posiedzeń Rządu PRL (bez sygn.) T. IV, 18.V. – 16.VI. 1954, 86, Protokół 

Nr 13/54 posiedzenia Prezydium Rządu w dniu 16 czerwca 1954 r., k. 2567, 2569, 2575.
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Akty wydane na podstawie uchwały nr 359 zawierały początkowo maksy-
malną kwotę 20.000 zł, w granicach której miały się mieścić koszty pogrzebów. 
Tak było z zarządzeniem nr 296 Prezesa Rady Ministrów z 18 grudnia 1954 r. 
w sprawie pogrzebu Zofii Nałkowskiej14 czy zarządzeniem nr 300 Prezesa RM 
z 20 grudnia 1954 r. w sprawie pogrzebu Ludwika Solskiego15. Z czasem poja-
wiły się kolejne akty, mocą których zdecydowano urządzić pogrzeby na koszt 
państwa oraz upoważniono Ministra Finansów (bez wskazywania sumy, także 
maksymalnej) „do przeznaczenia odpowiednich kwot na ten cel”. Mam na myśli 
m.in. zarządzenia Prezesa RM: nr 138 z 20 czerwca 1955 r. w sprawie pogrzebu 
Aleksandra Zelwerowicza16, nr 132 z 3 czerwca 1957 r. w sprawie urządzenia 
pogrzebu Leopolda Staffa na koszt Państwa17, nr 144 z 19 lipca 1958 r. w sprawie 
urządzenia pogrzebu Karola Adwentowicza na koszt Państwa18, nr 199 z 30 wrze-
śnia 1958 r. w sprawie urządzenia pogrzebu prof. dr. Kazimierza Nitscha na koszt 
Państwa19, nr 241 z 21 listopada 1958 r. w sprawie urządzenia pogrzebu prof. dr. 
Witolda Budryka Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na koszt 
Państwa20, nr 221 z 15 grudnia 1959 r. w sprawie urządzenia pogrzebu prof. dr. 
Andrzeja Sołtana na koszt Państwa21.

Postępowanie z projektami tych zarządzeń miało mniej lub bardziej sformali-
zowany charakter, czego dowodzą przykłady. Zarządzenie nr 199 zostało wydane 
po otrzymaniu przez premiera napisanej na maszynie notatki, opatrzonej nieczy-
telnym podpisem, pozbawionej natomiast nadruków, pieczęci i daty („W Kra-
kowie zmarł prof.   N i t s c h  P.A.N prosi Towarzysza Premiera o zgodę na 
pokrycie kosztów pogrzebu ze skarbu państwa”), na której Józef Cyrankiewicz 
złożył parafę i odręczne „Tak”22. Zarządzenie nr 241 zapadło po złożeniu przez 
premiera J. Cyrankiewicza podobnej parafy „Tak” i daty („20.XI.58”) na znacz-
nie bardziej formalnym wniosku Ministra Szkolnictwa Wyższego z 19 listopada 
1958 r., w tekście którego znajdują się prośba „o wyrażenie zgody na urządzenie 
na koszt Państwa” rektora AGH prof. dr. inż. Witolda Budryka oraz życiorys 
zmarłego i informacja o jego dorobku, w tym nadanych orderach i odznaczeniach 
państwowych, a w załączeniu projekt zarządzenia Prezesa RM „w powyższej 
sprawie”23. Korespondencji w sprawie pogrzebu prof. Taubenschlaga nie zlokali-

14 Niepublikowane.
15 Niepublikowane. 
16 Niepublikowane. W pkt. 2 premier upoważnił Ministra Finansów „do wydatkowania na ten 

cel z budżetu Państwa odpowiednich kredytów”.
17 Niepublikowane.
18 Niepublikowane.
19 Niepublikowane.
20 Niepublikowane.
21 Niepublikowane.
22 ARM, sygn. 2759/14, k. 608. 
23 Ibidem, pismo ministra szkolnictwa wyższego prof. dr. hab. Stefana Żółkiewskiego do preze-

sa RM Józefa Cyrankiewicza z 19 listopada 1958 r., GM-I-20b/16/58, k. 685-686.
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zowałem, można wszak przypuścić, że z uwagi na błyskawiczne tempo decydo-
wania o kosztach jego pochówku przepływ informacji (być może ze strony Mini-
stra Szkolnictwa Wyższego, którego formalny wniosek w sprawie pogrzebu prof. 
W. Budryka odnotowuję w przypisie 23) następował osobiście lub telefonicznie.

Przed wejściem w życie uchwały nr 359 decydowanie o finansowaniu pogrze-
bów osób zasłużonych z budżetu państwa dokonywało się w sposób nieformalny.  

Usus podejmowania takowych decyzji w drodze uchwały Rady Ministrów 
utrwalił się w praktyce ustrojowej międzywojnia, rządu na uchodźstwie i pierw-
szych lat powojennych. Uchwała RM z 13 maja 1935 r. postanowiła, iż pogrzeb 
marszałka Polski Józefa Piłsudskiego odbędzie się na koszt państwa24. Uchwały 
RM z 8 lipca 1943 r. o uczczeniu zasług Generała Sikorskiego25 i z 27 czerwca 
1946 r. w sprawie sprowadzenia zwłok gen. Sikorskiego26 dotyczyły podjęcia 
działań na rzecz przejęcia zwłok premiera celem pochowania odpowiednio „na 
Wawelu” i „w Ziemi Ojczystej”. Uchwała RM z 11 września 1947 r. w sprawie 
pokrycia przez Państwo kosztów kuracji i pogrzebu ś.p. prof. Karola Bohdano-
wicza27 przyznawała na ten cel 159.743 zł28. Uchwała RM z 11 grudnia 1948 r. 
w sprawie urządzenia pogrzebu prof. Felicjana Kowarskiego na koszt Państwa29 
została przyjęta najpewniej na wniosek Ministra Kultury i Sztuki zawierający 
projekt uchwały (w tym zaakceptowaną przez rząd sumę 324.810 zł) wraz z uza-
sadnieniem, a w jego treści informacją o śmierci jednego „z najwybitniejszych 
artystów polskich doby obecnej”, tudzież o jego dorobku artystycznym i pedago-
gicznym oraz sugestią, iż jego wybitne zasługi „dla polskiej sztuki uzasadniają 
urządzenie pogrzebu na koszt Państwa”30. Należy sądzić, że ten sam minister był 
autorem projektu uchwały RM z 11 grudnia 1948 r. w sprawie pokrycia przez 
Skarb Państwa kosztów pogrzebu ś.p. Juliusza Osterwy31, sama uchwała ogra-

24 Zob. Uchwała Rady Ministrów. Pogrzeb na koszt państwa, „Dziennik Białostocki” nr 132 
z 14 V 1935 r., s. 1.

25 Dz. U. z 1943 r., nr 8.
26 Niepublikowana. 
27 Niepublikowana.
28 Wnosił o to Minister Przemysłu i Handlu pismem do Rady Ministrów z 19 sierpnia 1947 r. 

(ARM, sygn. 8/1020, mkf. 277, k. 111), przesłanym wraz z pismem dyrektora Departamentu Ogól-
nego Ministerstwa Przemysłu i Handlu inż. Stanisława Czernielewskiego do Prezydium Rady 
Ministrów z 20 sierpnia 1947 r., OGDN9103 (ibidem, k. 110). Wniosek ministra, obok sentencji 
zawierającej sumę wskazaną następnie w uchwale RM, obejmuje uzasadnienie, w którym wnio-
skodawca informuje o dacie i miejscu zgonu dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego  
(5 VI 1947 r., Warszawa) oraz jego dorobku naukowym i organizacyjnym, natomiast pismo dyrek-
tora departamentu również prośbę „o skierowanie tego wniosku na Radę Ministrów”. 

29 Niepublikowana.
30 ARM, sygn. 5/1039, mkf. 283, k. 92. W górnej części dokumentu naniesiona została odręczna 

adnotacja „proj. Min. Kultury i Sztuki”, natomiast w dolnej pieczęć Prezydium Rady Ministrów, 
z której wynika, iż wniosek wpłynął 4 grudnia 1948 r. oraz nadano mu nr 15-2/16, natomiast z bra-
ku informacji o ilości załączników można wnosić, iż nie dołączano doń żadnych dokumentów oraz 
że sam nie towarzyszył żadnemu pismu przewodniemu.

31 Niepublikowana.
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nicza się zaś do skierowania wobec Skarbu Państwa dyspozycji wyasygnowania 
327.971 zł na cel wskazany w jej tytule. Skoro Minister Oświaty wnosił o prze-
znaczenie 128.300 zł na rzecz pogrzebu Henryka Szypera, zawierając we wnio-
sku projekt uchwały RM (wraz z przywołaną kwotą) oraz informację o zasługach 
zmarłego i piastowanych przezeń stanowiskach32, uchwała Rady Ministrów z 20 
lipca 1949 r. w sprawie pokrycia przez Skarb Państwa kosztów pogrzebu dr. Szy-
pera Henryka33 skonstruowana została według szkicu zawartego w resortowym 
projekcie. Z kolei w pkt I uchwały RM z 31 marca 1947 r. o uczczeniu pamięci 
Generała Broni Karola Świerczewskiego34 postanowiono urządzić mu na koszt 
państwa „uroczysty pogrzeb”35. Stosowana praktyka nie stanowiła jednak prze-
szkody przed podejmowaniem w przedmiotowej materii decyzji innych organów 
państwowych, racjonalnych choćby przez wzgląd na odnoszenie ich do faktu 
śmierci osób wchodzących w skład tychże, czego przykładem uchwała Prezy-
dium Krajowej Rady Narodowej z 2 listopada 1945 r.36, którą „na wniosek Prezy-
denta [KRN – przyp. M.K.] postanowiono przejąć koszty pogrzebu W[incentego] 
Witosa na koszt skarbu państwa”37. 

Kompetencję Rady Ministrów do podejmowania decyzji w sprawie obcią-
żania Skarbu Państwa kosztami pogrzebów osób zasłużonych przejęło via facti 
Prezydium Rządu na podstawie uchwały RM z 31 maja 1950 r. w sprawie tym-
czasowego regulaminu prac Prezydium Rządu38. W świetle tego aktu istniejące 
już wcześniej Prezydium Rządu stanęło przed zadaniem kierowania pracami rzą-
du, w tym rozpatrywania i rozstrzygania spraw o znaczeniu międzyresortowym, 
kierowania pracą ministerstw czy podejmowania uchwał w imieniu Rady Mini-

32 ARM, sygn. 5/1058, mkf. 288, wniosek Ministra Oświaty w sprawie pokrycia przez Skarb 
Państwa kosztów pogrzebu dr Szypera Henryka (bez daty i bez numeru), k. 119.

33 Niepublikowana.
34 Niepublikowana.
35 W następstwie podjętej przez Biuro Polityczne KC PPR decyzji „o przejęciu na koszt Pań-

stwa kosztów pogrzebu” – Protokół nr 3 posiedzenia Biura Politycznego z dnia 29 marca 1947 r., 
[w:] Dokumenty do dziejów PRL, z. 15: Protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PPR 1947–
1948, opr. i wstęp A. Kochański, Warszawa 2002, s. 36.  

36 Niepublikowana. 
37 Protokół Nr 41 posiedzenia Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 2 listopada 1945 r., 

[w:] Protokoły posiedzeń Prezydium Krajowej Rady Narodowej 1944–1947, wybór, wstęp i opr. 
J. Kochanowski, Warszawa 1995, s. 131. H. Ściborowska-Mierzwina ([w:] O Wincentym Witosie. 
Relacje i wspomnienia, zbiór i opr. J. Borkowski, Warszawa 1984, s. 532) wspomina rozmowę tele-
foniczną, jaką w przeddzień posiedzenia Prezydium KRN spiritus movens komitetu pogrzebowego 
Stanisław Mierzwa odbył „z przedstawicielem władz państwowych w Warszawie”, który miał za-
pytać, „czy przewidują panowie, że pogrzeb mógłby być na koszt państwa”, na co S. Mierzwa miał 
odpowiedzieć: „bardzo prosimy”. Wiadomo skądinąd, że już 31 października 1945 r. w dłuższej 
rozmowie prezydenta KRN Bolesława Bieruta z premierem Edwardem Osóbką-Morawskim i wi-
ceprezesem Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, ministrem 
administracji publicznej dr. Władysławem Kiernikiem „ustalono urządzenie pogrzebu na koszt 
państwa” – Pogrzeb ś. p. Witosa na koszt państwa. Rząd i KRN wezmą udział w uroczystościach 
żałobnych, „Dziennik Ludowy” nr 56 z 2 XI 1945 r., s. 1.

38 Niepublikowana.
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strów, co prawda w pilnych przypadkach, przy czym ocena zaistnienia takowej 
pilności należała do samego Prezydium. Nieco później Prezydium Rządu prze-
jęło dotychczasowe kompetencje Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, 
o czym postanowił art. 2 dekretu z 21 września 1950 r. zmieniającego ustawę 
o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej39. Pozycji ustro-
jowej Prezydium Rządu nie zmieniła w znacznym stopniu uchwała nr 1075 RM 
z 22 listopada 1952 r. – Regulamin prac Prezydium Rządu40, rezygnując wszak-
że z fikcyjnego kryterium pilności zawartego w uchwale poprzedniej oraz sta-
nowiąc wprost, że prezydium „jest ośrodkiem kierownictwa pracami Rządu we 
wszystkich dziedzinach jego działalności” (§ 2), przeto „wydaje rozporządzenia 
i podejmuje uchwały w zakresie właściwości Rady Ministrów i w jej imieniu, 
o ile Prezes Rady Ministrów nie skieruje sprawy na plenarne zebranie Rady Mi-
nistrów” (§ 3).

Uchwała nr 152a Prezydium Rządu z 15 marca 1952 r. w sprawie pokrycia 
kosztów pogrzebu posła Henryka Lukreca przez Państwo41 zapadła w uznaniu 
jego „zasług w dziedzinie pracy społecznej i publicystyki” (uchwała nie precyzu-
je sumy kosztów pogrzebu lecz zawiera delegację dla Prezesa RM do jej ustale-
nia). Uchwałą nr 17 Prezydium Rządu z 10 stycznia 1951 r. w sprawie pokrycia 
kosztów pogrzebu prof. dr. inż. Maksymiliana Hubera przez Państwo42 dokonano 
pokrycia tychże kosztów w kwocie 1882 zł 40 gr w uznaniu „wielkich zasług 
na polu nauki”. Podobnie w uznaniu zasług, tym razem „w dziedzinie polskiej 
teatrologii”, wyasygnowano 4880 zł 90 gr w drodze uchwały nr 70 Prezydium 
Rządu z 3 lutego 1951 r. w sprawie pokrycia kosztów pogrzebu Rulikowskiego 
Mieczysława przez Państwo43, uzasadnienie zaś jej projektu zawiera charaktery-
stykę osiągnięć zmarłego, ów bowiem „najwybitniejszy w Polsce historyk teatru, 
archiwista i bibliograf” zajmował „wybitnie społeczne stanowisko”, „nigdy nie 
odmawiał swojej pomocy”, oddał „swój bezcenny księgozbiór” a „całym swoim 
życiem zasłużył się polskiej kulturze”44. Uchwała nr 183 Prezydium Rządu z 10 
marca 1951 r. w sprawie pokrycia kosztów pogrzebu prof. Mieczysława Schultza 
przez Państwo45 stała się podstawą wydatkowania na ten cel 3545 zł jako wy-
raz uznania „wybitnych zasług (…) profesora Akademii Sztuk Plastycznych 
w Warszawie, na polu pracy artystycznej i pedagogocznej [tak w oryg. – przyp. 
M.K.]”. 

Znacznego doprecyzowania tych postanowień dokonały zarządzenia Prezesa 
Rady Ministrów: kolejno nr 45 z 16 kwietnia 1960 r. w sprawie pogrzebów osób 

39 Dz. U. z 1950 r. nr 44, poz. 400.
40 Niepublikowana.
41 Niepublikowana.
42 Niepublikowana.
43 Niepublikowana.
44 ARM, sygn. 609/55, mkf. 303, projekt uchwały nr 70 Prezydium Rządu z 3 II 1951 r., k. 73.
45 Niepublikowana.
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szczególnie zasłużonych46 i nr 16 z 23 lutego 1990 r. w sprawie pogrzebów osób 
zasłużonych wobec państwa i społeczeństwa47. Pierwsze utrzymało kompetencję 
premiera (ale już nie w imieniu jakiegokolwiek innego organu) do decydowania 
w sprawie ich urządzania pogrzebów tych osób na koszt państwa, drugie zaś do-
konało petryfikacji tego postanowienia, uzupełniając je zarazem o umocowanie 
szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub osoby upoważnionej do działania 
w tych sprawach w imieniu Prezesa RM.  

O niełatwym życiu profesora Taubenschlaga pisało już wielu autorów. O jaw-
nych bądź skrytych przejawach antysemityzmu, o niemerytorycznych przyczy-
nach dwukrotnej odmowy przyjęcia jego habilitacji na Uniwersytecie Jagielloń-
skim48 również. Trudno powiedzieć, na ile kontrowersyjny charakter miała kon-
wersja Taubenschlaga z religii mojżeszowej na chrześcijańską: wiadomo, że 12 
lipca 1938 r. przystąpił do wyznania rzymskokatolickiego, o czym 22 listopada 
tegoż roku Oddział Administracyjny Zarządu Miejskiego stoł. król. m. Krakowa 
poinformował zawiadomieniem Nr Adm. os. wyzn. 184/38 o zmianie wyznania 
prowadzącego metryki izraelickie w Przemyślu49. Chrzest miał przyjąć w Nie-
szawie50.

Przemyski rodowód Rafała Taubenschlaga i jego koligacje familijne opisują 
mniej lub bardziej dociekliwie wszyscy jego biografowie (niewątpliwie najszcze-
gółowiej, łącznie z jego adresami i faktem pełnienia w latach 1922–1926 godno-
ści prezesa Akademickiego Koła Przemyślan – Z. Andrzejewski51). W znanych 
mi biografiach profesora nie znalazłem  wiadomości o tym, że był on wujem wy-
bitnego socjologa, wielkiego socjalisty prof. Juliana Hochfelda, a w obliczu spo-
dziewanego rychło szkicu o R. Taubenschlagu w Polskim Słowniku Biograficz-
nym należy wiedzę tę uzupełnić. Urodzona 8 lutego 1876 r. najstarsza siostra Ra-
fała, Franciszka (Freida, Freuda) Taubenschlag, nauczycielka z zawodu52, wyszła 
za mąż za Wilhelma Hochfelda, adwokata, przyszłego działacza Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem i do śmierci w 1932 r. wiceprezydenta Rzeszowa. 
Ze związku tego 16 sierpnia 1911 r. urodził się syn Julian, sam studiujący później 
na Wydziale Prawa UJ (magisterium 1934, doktorat 1937), gdy pracował tam 

46 Niepublikowane.
47 Niepublikowane, zmienione zarządzeniem nr 15 Prezesa RM z 18 lutego 1997 r. (niepubli-

kowanym).
48 Szerzej P. M. Żukowski, Starania Rafała Taubenschlaga o uzyskanie veniam legendi na 

Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1907–1913, „Czasopismo Prawno-Histo-
ryczne”  2015, z. 2, s. 143–168. 

49 Zob. Z. Andrzejewski, op. cit., s. 226 (w tym przyp. 55).
50 Zob. S. Grzybowski, op. cit., s. 308.
51 Zob. Z. Andrzejewski, op. cit., s. 218-219, 223.
52 Zob. Ibidem,  s. 218 (w tym przyp. 4).
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jego wuj53. Siostrzeńcem Rafała Taubenschlaga był też przyrodni brat Juliana, 
syn Franciszki i adwokata Maurycego Horowitza, Łucjan Horowitz, przyszły dy-
rektor generalny w Ministerstwie Handlu Zagranicznego i wykładowca SGPiS54.

*

Przywołane in principio stulecie powrotu Rzeczypospolitej na polityczną 
mapę świata było dla mnie niewątpliwą inspiracją. Niezależnie od głównego 
i godnego szacunku nurtu dociekań historycznych i prawnohistorycznych, które 
stały się udziałem grona wybitnych uczonych, wpłynęło na kierunek mojej ar-
chiwalnej i bibliotecznej kwerendy. Być może na przekór niektórym zbyt oczy-
wistym i jednoznacznym sądom chciałem dotrzeć i dotarłem do źródeł, które 
utwierdziły mnie w przekonaniu, że osiągnięcia dokonane w okresie międzywo-
jennym, a nawet i w latach zaborów, stały się dla powojennych polskich władz 
godną uznania przesłanką uhonorowania ich autorów. Także pogrzebem pań-
stwowym. Także pogrzebem Rafała Taubenschlaga, którego pamięci ofiaruję ten 
krótki szkic.

Aneks
Zarządzenie nr 132 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1958 r.  
w sprawie urządzenia pogrzebu Prof. dr n. Rafała Taubenschlaga  

na koszt Państwa

W uznaniu wielkich zasług światowej sławy uczonego w zakresie prawa an-
tycznego i papirologii Prof. dr n. Rafała Taubenschlaga zarządza się, co następu-
je:

pogrzeb Prof. dr n. Rafała Taubenschlaga urządza się na koszt Państwa;
upoważnia się Ministra Finansów do przeznaczenia odpowiednich kwot na 

ten cel;
wykonanie powyższego powierza się Ministrowi Szkolnictwa Wyższego 

i Ministrowi Finansów

Prezes Rady Ministrów
J. Cyrankiewicz

53 Zob. M. Romaniuk, Julian Hochfeld – socjolog, publicysta, redaktor, w: Wielcy Socjaliści, 
opr. A. Ziemski, Warszawa 2017, s. 170; J. J. Wiatr, Julian Hochfeld – pionier socjologii polityki 
w Polsce, w: Oni odbudowali i rozwijali Polskę. Wielcy Polacy w Polsce Ludowej, opr. H. Janu-
szewska, Warszawa 2016, s. 91.

54 Zob. Z. Landau, Horowitz Łucjan (1905–1958), [w:] PSB, t. 10, 1962–1964, s. 15–16;  
[J. Świeboda], przyp. 4 do: J. Hochfeld, Quid deceat, quid non, w: Szkoła charakterów. Księga 
Jubileuszowa I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie, opr. J. Świeboda, Rzeszów 1985, s. 120.
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This paper is an attempt to draw a monographic outline of the history of Saint Anthony’s Parish 
of the Franciscan (Reformati) Order in Przemyśl in the years 1977-2018. The author describes the 
circumstances of establishing the parish, the major forms of pastoral work and the major figures in-
volved in the effort (parish priests, assistant curates, guardians of the monastery, priests and friars). 
The paper also shows the changing forms of labour. Because of its central location, Saint Anthony’s 
Church is not merely a place for parish groups to gather; it is an important point on the cultural and 
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Franciszkański kościół pw. św. Antoniego, znajdujący się na styku placu Na 
Bramie oraz ulic Jagiellońskiej i Mickiewicza, to jedna z najstarszych, ale i naj-
mniejszych świątyń Przemyśla. Jego położenie w centrum miasta, a także w po-
bliżu dworców kolejowego i autobusowego powoduje, że to jedno z ulubionych 
miejsc mieszkańców miasta i okolic, pragnących w cieniu starych murów po-
modlić się czy adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Budow-
la, służąca kiedyś jako barbakan Bramy Lwowskiej i odgrywająca swoją rolę 
w burzliwej historii miasta, m.in. podczas najazdu Rakoczego w 1657 r., do dziś 
pamięta tamte wydarzenia. O swoistym fenomenie tego miejsca świadczą jed-
nak nie dzieje, ale harmonijny wystrój wnętrza, atmosfera modlitwy oraz popu-
larność franciszkańskiego modelu religijności. A że ogromny obszar Przemyśla, 
rozciągający się z obszaru historycznego miasta aż po Błonie jest pozbawiony 
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świątyń, trudno się zatem dziwić, że ostatecznie w 1977 r. ówczesny ordynariusz 
przemyski obrządku łacińskiego Ignacy Tokarczuk, postanowił ułatwić wiernym 
mieszkającym w tej dzielnicy dostęp do posługi duszpasterskiej i erygować para-
fię przy kościele św. Antoniego. 

W niniejszym artykule chciałbym się skupić na przedstawieniu dziejów pa-
rafii św. Antoniego w Przemyślu, będącej jeszcze jednym widomym znakiem 
wielowiekowej obecności franciszkanów (reformatów) nad Sanem. Przedstawię 
stan personalny zakonników pracujących w klasztorze, grupy parafialne oraz wy-
różnię najważniejsze inicjatywy, mające na celu umacnianie postaw religijnych 
wiernych. Ze względu na fakt, że wiele poruszanych w artykule spraw dotyczy 
sytuacji współczesnych, ich uczestnikami były osoby wciąż żyjące, a i sam je-
stem związany z parafią od lat, świadom jestem tego, że znalazłem się w pozycji 
osoby, która przekonana być musi do niebezpieczeństw korzystania z metody 
tzw. obserwacji uczestniczącej1. Z braku miejsca nie będę dokonywać porównań 
efektywności pracy miejscowych duszpasterzy z innymi przemyskimi parafiami, 
zwłaszcza że brak w historiografii prac odnoszących się do tego zagadnienia. Co 
więcej, mimo iż zabytkowa świątynia i klasztor znajdują się w kręgu zaintere-
sowań historyków, historyków sztuki czy literatury, najczęściej ich rozważania 
dotyczyły przeszłości czy też wybranych aspektów, z których miejsca te słynęły; 
nie odnosiły się do aspektów duszpasterskich. Zainteresowanie to jest jak naj-
bardziej uzasadnione – klasztor i kościół w przeszłości kilkukrotnie odgrywały 
ważną rolę w lokalnych dziejach2.

Ze względu na to, że w mieście są dwa klasztory franciszkańskie, potocznie 
używa się historycznej nazwy reformaci na określenie Braci Mniejszych Ści-
ślejszej Obserwancji – wewnętrznej frakcji Zakonu Braci Mniejszych (łac. Ordo 

* Autor dziękuje ojcom Cyprianowi Mazurkowi i Tadeuszowi Pawłowiczowi oraz bratu Domi-
nikowi Baranowi za wnikliwą lekturę i cenne uwagi do tekstu.

1 Zob. m.in. D. Cybulska, Wykorzystanie metody obserwacji w naukach społecznych, „Obron-
ność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej”, nr 
2(6), 2013, s. 20–31.

2 Zob. m.in.: S. Płachta, Kościół Franciszkanów (Reformatów) pw. św. Antoniego w Przemyślu, 
Przemyśl 1987; o. A. Sroka, Franciszkański kościół św. Antoniego w Przemyślu, Przemyśl 1992; 
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Seria nowa t. 10: Miasto Przemyśl, cz. 1: Zespoły sakralne, red.  
J. Sito, oprac. J. Sito,  P. Krasny, Warszawa 2005; A. Gocal, Oświeceniowe refutacje libertynizmu, de-
izmu i masonerii na przykładzie kazań Konrada Kowalewskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Seria Filologiczna”, 2000, z. 65: Historia literatury, 5, s. 158–170; eadem, Problematyka 
moralno-obyczajowa w kazaniach oświeceniowych przemyskiego kaznodziei Konrada Kowalewskiego, 
„Rocznik Przemyski”, 2012, t. 48, z. 2: Literatura i Język, s. 47–60; eadem, Twórczość kaznodziejska 
przemyskiego franciszkanina Konrada Kawalewskiego (1758–1832), Przemyśl 2016; J. Dudziński, Ob-
raz życia w Prowincji Matki Bożej Bolesnej w Galicji w latach 1810–1824, „Rocznik Gimnazjalny. 
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu”, 2006 [wyd. Przemyśl 2007], nr 10 (89), 
s. 488–583 (w obu publikacjach zob. szerszą literaturę); R. Woźniak, Przemyśl w latach II wojny świa-
towej w relacji kronikarza klasztoru franciszkanów – reformatów, oprac. o. A. Sroka, Przemyśl 1998;  
T. Pudłocki, Spojrzenie z boku – Kościół bizantyńsko-ukraiński w świetle kroniki klasztoru oo. Francisz-
kanów-Reformatów (OFM) w Przemyślu w latach 1988–1991, [w:] Iсторія релігій в Україні: науковий 
збiрник свiтлiй пам’ятi професора Ярослава Дашкевича 1926–2010, Львів 2016, s. 708–722.
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Fratrum Minorum, tj. OFM) i tej nazwy będę zamiennie używać, świadom za 
każdym razem jej historycznych, ale i lokalnych konotacji. Warto jednak przypo-
mnieć, że papież Leon XIII 4 X 1897 konstytucją apostolską Felicitate quadam 
zniósł wszystkie odrębności w Zakonie Braci Mniejszych. Co więcej, Definito-
rium Generalne na sesji 17 II 1950 zakazało dwóm polskim prowincjom uży-
wania tradycyjnego nazewnictwa, tj. reformaci i bernardyni. Przypomniał o tym 
listem z 25 III 1991 generał franciszkanów o. John Vaughn3.

Podstawą do napisania tego artykułu są materiały źródłowe zgromadzone w ar-
chiwum parafii i klasztoru oo. Franciszkanów OFM w Przemyślu, skonfrontowane  
w miarę możliwości z innymi źródłami. Zdaję sobie sprawę z faktu, że są one wy-
tworzone przez osoby bezpośrednio zaangażowane w życie klasztoru i parafii, stąd 
ujęcie poruszanej problematyki nacechowane jest w specyficzny sposób, a spoj-
rzenie osób, z którymi współpracowałem nad zagadnieniem, też mocno wpłynęło 
na kształt artykułu i zawarte w nim wnioski. Warto jednak podkreślić, że literatura 
do dziejów najnowszych Kościoła łacińskiego w Przemyślu jest uboga; również 
i dzieje parafii oraz klasztoru św. Antoniego w ostatnich kilkudziesięciu latach nie 
były do tej pory przedmiotem zainteresowania historyków4. 

Powołanie i zasięg parafii

Sobór Watykański II wprowadził wiele zmian w tradycyjnym życiu Kościoła, 
zachęcając kapłanów do bardziej efektywnego zmierzania się z wyzwaniami drugiej 
połowy XX w. W ramach nowego modelu duszpasterstwa promowano wzmocnie-
nie sieci parafii, większe otwarcie się na potrzeby wiernych i nacisk na bardziej bez-
pośredni kontakt z nimi. Wielkim orędownikiem tworzenia nowych parafii i budo-
wania nowych kościołów był ordynariusz przemyski bp Ignacy Tokarczuk. Pełniąc 
posługę biskupią w Przemyślu od 1966 r., miał możliwość obserwowania roli i zna-
czenia reformatów w życiu religijnym i społecznym miasta i okolic5. Postanowił 
zatem, po uprzedniej konsultacji z władzami zakonu6, powołać parafię przy kościele 

3 G. Wiśniowski, Prowincja Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce (zarys 
historii i działalności), [w:] Schematyzm Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniej-
szych w Polsce, Kraków 2016, s. 43–44; Archiwum klasztoru Zakonu Braci Mniejszych (Francisz-
kanów) w Przemyślu (dalej: Archiwum klasztorne), Kronika klasztoru oo. Franciszkanów-Refor-
matów w Przemyślu, cz. 2 od 24 II 1972 (dalej Kronika klasztoru), k. 247.

4 Zob. m.in. ks. S. Bartmiński, Introibo ad Altare Dei. Dzieje służby ministranckiej przy Ka-
tedrze Przemyskiej w latach 1946–2008, Przemyśl 2008; idem, Przemyscy księża rocznik 1959. 
Wspomnienia z okazji 50-lecia kapłaństwa, Przemyśl 2009; idem, Redemptori. Ks. Bp Stefan Mo-
skwa w służbie Odkupicielowi, Przemyśl 2018.

5  Na temat I. Tokarczuka istnieje obszerna literatura. Zob. m.in.:  I. Tokarczuk, „Kochałem tych 
ludzi całym sercem i oddaniem”. Wspomnienia z lat 1918–1976, red. ks. J. Wołczański, Lwów-
-Kraków 2014. 

6 13 X 1977 bp Tokarczuk wystosował pismo do prowincjała Janusza Trawińskiego z prośbą 
o zgodę na powołanie parafii przy kościele i klasztorze oo. Franciszkanów w Przemyślu, na co 
uzyskał zgodę.
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św. Antoniego, dekretem z 25 X 1977. Pierwsze rozmowy między biskupem Tokar-
czukiem a gwardianem klasztoru, w których miejscowy ordynariusz wyraził chęć 
utworzenia parafii przy kościele, odbyły się parę miesięcy wcześniej, 17 V 19777. 
W dekrecie nominacyjnym ordynariusz wyraził podziękowania o. Zbigniewowi 
Sułkowi8, ówczesnemu gwardianowi i pierwszemu proboszczowi, „że wczuwa się 
w potrzeby Kościoła i przyczynił się do erygowania parafii”9. 28 X 1977 została 
podpisana umowa między biskupem a przedstawicielem prowincjała, którym był o. 
Sułek, dotycząca utworzenia samodzielnej parafii z dniem 1 listopada10. 

Na podstawie kanonu 520 Kodeksu Prawa Kanonicznego miejscowy ordyna-
riusz powierzył na stałe Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniej-
szych parafię św. Antoniego. Terytorium zostało wydzielone częściowo z parafii 
katedralnej św. Marii Magdaleny franciszkanów konwentualnych11 oraz czę-
ściowo z parafii Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Obejmuje ono 
wschodnią część centrum miasta, powstałą głównie na przełomie XIX i XX w. 
Rozciąga się między ul. Słowackiego, Leszczyńskiego i Mickiewicza, czyli tzw. 
historyczną Kreyczówkę (nazwa obecnie nieużywana) oraz obejmuje okolicę na 
południe od dworca kolejowego. Są to ulice: Dworskiego (numery 1–63, 2–86), 
Frankowskiego, Głowackiego, Grottgera, Hausnera, Kilińskiego, Klonowicza, 
Konarskiego, Leszczyńskiego, Mickiewicza (numery 1–42, 2–30), Moniuszki, 
Niewiadomskiego, Pl. Legionów, pl. Na Bramie, Prusa, Puszkina, Sowińskiego, 
Staszica, Tarnawskiego, Tuwima, Zamenhoffa12. 

Paradoksalnie kościół i klasztor znalazły się poza granicami parafii – na ob-
szarze parafii św. Marii Magdaleny. Co więcej, wielu wiernych, mimo zamiesz-
kiwania obok kościoła św. Antoniego, także przynależy do parafii sąsiedniej. 
Dlatego, po naciskach z ich strony, 23 X 1992 ówczesny proboszcz o. Robert 
Prokopiuk wystosował pismo do kurii metropolitarnej z prośbą o zmianę granic 
parafii. Jak uzasadniał:

Wierni mieszkający przy ul. Jagiellońskiej po stronie naszej oraz [przy] ulicy Mni-
szej uczęszczają do naszego kościoła, bo mają najbliżej i bezpiecznej – omijając 

7 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 35.
8 T. Pudłocki, Ojciec Zbigniew Sułek – legenda przemyskich reformatów, „Nasz Przemyśl” 

2016, nr 3 (138), s. 41.
9 Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu (dalej: AAP), TPNG 202f/1 Przemyśl Reformaci 

(teczka 2).
10 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 38.
11 Dla rozróżnienia i ułatwienia identyfikacji, franciszkanów konwentualnych będę dalej w ar-

tykule nazywał franciszkanami, a członków Zakonu Braci Mniejszych – reformatami (lub francisz-
kanami, gdy nazwa ta nie pozostawia wątpliwości, że chodzi o wspólnotę klasztoru św. Antoniego). 
Nazwy te są powszechnie używane w Przemyślu.

12 AAP, TPNG 202f/1 Przemyśl Reformaci (teczka 2); Archiwum parafii św. Antoniego w Prze-
myślu (dalej Archiwum parafialne), Umowa Powierzenia Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu 
Braci Mniejszych (Franciszkanów) parafii św. Antoniego w Przemyślu, Przemyśl, 31 III 1993 r.
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światła. Jeżeli chodzi o ulicę Mniszą, ona częściowo przylega do naszego muru 
klasztornego. Dom czynszowy należy do nas, usytuowany jest w naszym ogrodzie, 
a my nie mamy na tych mieszkańców wspomnianych ulic żadnego konkretnego 
wpływu duszpasterskiego, bo nie są naszymi parafianami13.

Arcybiskup Tokarczuk przychylił się do prośby o. Prokopiuka i decyzją z 24 
X 1992 wyłączył z parafii św. Marii Magdaleny, a włączył do parafii św. Anto-
niego mieszkańców ulicy Jagiellońskiej (numery parzyste), Kamienny Most oraz 
Mniszej. Pomimo pierwotnego konsensusu franciszkanie nie wyrazili ostatecznie 
zgody na zmianę granic swojej parafii. Jak wyjaśniał o. Mieczysław Pośpiech, 
ówczesny gwardian i proboszcz parafii św. Marii Magdaleny – traktowali oni roz-
mowy jako wstępne i niewiążące, stąd ich efekt był dla nich zaskakujący. Wobec 
takiego stanowiska o. Prokopiuk pismem z 10 XI 1992 wycofał się z przedłożo-
nej propozycji, argumentując, że miejscowej wspólnocie nie chodziło o kwestie 
ekonomiczne, ale o duszpasterskie14. 

Nie była to pierwsza próba zmiany granic parafii. 15 XII 1983 o. Zbigniew 
Sułek wystosował pismo do kurii biskupiej z prośbą o to, by mieszkańców tyle co 
wybudowanego bloku przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 5 włączyć do 
parafii. Wyjaśniał, że budynek zamieszkany był przez rodziny wojskowe, które 
do tej pory mieszkały na terenie parafii, tj. w położonym naprzeciw bloku przy 
ul. Leszczyńskiego 5 – przenieśli się jednak ze względu na dużo lepsze warunki 
lokalowe. Wierni mieli nie tylko bliżej do kościoła św. Antoniego, ale i z tą świą-
tynią byli od lat związani. Wikariusz Generalny bp Tadeusz Błaszkiewicz, po 
konsultacjach, nie przychylił się jednak do tej prośby15. Po ponad dwudziestu la-
tach część mieszkańców tego samego bloku ponowiła prośbę, wnosząc o zmianę 
przynależności z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy (Przemyśl – Błonie) 
do parafii św. Antoniego. Prośby tej nie konsultowali jednak tym razem z miej-
scowym proboszczem, stąd o. Damian Bieńkowski – pytany o zdanie – rozwią-
zanie sprawy oddał w ręce arcybiskupa ordynariusza. Ten pozostawił granice obu 
parafii niezmienione16. 

Według umowy zawartej między kurią biskupią a przełożonymi Zakonu Bra-
ci Mniejszych, zarówno kościół, jak i klasztor z ruchomym wyposażeniem oraz 
posesja stanowią własność Zakonu. Ojcowie udostępnili jednak świątynię i nie-
zbędne pomieszczenia na nabożeństwa i prace duszpasterskie17. 

Poza obowiązkami duszpasterskimi reformatom powierzono katechizację 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5, którą prowadzą do dziś. Pierwszym pro-

13 AAP, TPNG 202f/1 Przemyśl Reformaci (teczka 2). 
14 AAP, TPNG 202f/1 Przemyśl Reformaci (teczka 2).
15 AAP, TPNG 202f/1 Przemyśl Reformaci (teczka 2).
16 Archiwum parafialne, kopie listów w sprawie zmiany przynależności parafii (2006 r.).
17 Archiwum parafialne, Umowa Powierzenia…, k. 1.
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boszczem został miejscowy gwardian o. Zbigniew Sułek, a wikariuszami usta-
nowiono ojców Tymoteusza Warzyboka18 i Mariusza Dębińskiego. Każdorazowo 
proboszcza w jego obowiązki wprowadza, na mocy decyzji ordynariusza die-
cezji, dziekan dekanatu Przemyśl I. Zarówno przy zmianach proboszczów jak 
i gwardianów, władze biskupie i zakonne wysyłają swoich delegatów, którzy 
przejmują majątek od ustępującego przełożonego i przekazują go nowemu, spi-
sując odpowiedni protokół19. Na mocy porozumienia między prowincjałem Za-
konu a miejscowym ordynariuszem kapłani otrzymują upoważnienia do głosze-
nia Słowa Bożego oraz sprawowania Sakramentu Pokuty – prowincjał dokonuje 
zmian, które następnie poddaje pod konsultacje biskupowi, do którego należy 
ostateczna decyzja.

Parafia, jak już wspomniałem, nie została powołana na tzw. surowym pniu. 
Obecność reformatów w Przemyślu sięga pierwszej połowy XVII w. i przez ko-
lejne dziesięciolecia pełnili oni w mieście i okolicy rozmaite funkcje społeczno-
-religijne. Do ich obowiązków należały m.in.: posługa duszpasterska wśród oko-
licznych mieszkańców, spowiadanie zakonów żeńskich i biskupów przemyskich, 
praca na rzecz unii brzeskiej czy praktykowanie kazań pasyjnych i szerzenie 
kultu Męki Pańskiej. W poszczególnych okresach byli oni kaznodziejami i spo-
wiednikami katedralnymi, prowadzili szkołę dla głuchoniemych, a w czasie II 
wojny światowej i po jej zakończeniu świadczyli znaczną pomoc dla uchodźców 
z różnych stron Polski (m.in. poprzez prowadzenie taniej kuchni). W klasztorze 
znajdował się nowicjat zakonny, a w latach 1951–1956 mieszkali w nim także 
cystersi z klasztoru w Szczyrzycu20.

Pierwszy proboszcz parafii i zarazem ówczesny gwardian klasztoru o. Zbi-
gniew Sułek znany był miejscowemu ordynariuszowi ze swoich prac nad podnie-
sieniem życia religijnego w mieście. Powołany został bowiem do pracy w Prze-
myślu przez władze zakonne decyzją z 6 VII 1972 i objął obowiązki gwardiana 
po o. Janie Grabowskim. Wcześniej pełnił obowiązki m.in. Wikariusza Prowin-
cji, a równocześnie z przenosinami do Przemyśla został Komisarzem III Zakonu 
w Prowincji21. To z jego inicjatywy 3 V 1976 w Częstochowie prymas kardynał 
Stefan Wyszyński poświęcił kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (pędz-
la Edwarda Sejfryda z Częstochowy), którą wieczorem uroczyście zawieszono 
w świątyni w ołtarzu głównym22. Udział reformatów w uroczystościach sześćset-
lecia powołania diecezji przemyskiej i promowania kultu św. Franciszka z okazji 

18 Na jego temat zob. Archiwum Kurii Prowincji Matki Bożej Anielskiej (dalej: AKPMBA), 
Warzybok Tymoteusz; T. Pudłocki, Tymoteusz Piotr Warzybok – gwardian przemyskich franciszka-
nów-reformatów, „Nasz Przemyśl” 2019, nr 6 (176), s. 41.

19 Zob. AAP, TPNG 202f/1 Przemyśl Reformaci (teczka 1).
20 Zob. szerzej: Archiwum Prowincji Franciszkanów Reformatów w Krakowie (dalej APFR), 

Kronika klasztoru oo. Reformatów 1646–1892; Kronika klasztoru Braci Mniejszych (oo. Reforma-
tów) w Przemyślu (1914–1960). 

21 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 13.
22 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 27–29.
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siedemsetpięćdziesięciolecia śmierci Biedaczyny z Asyżu (oba wydarzenia rów-
nież wypadły w 1976 r.) były niebagatelne23. Ojciec Sułek był znanym orędowni-
kiem kultu maryjnego na terenie miasta, promującym zaangażowanie świeckich 
w życie Kościoła, m.in. poprzez udział w pracach Franciszkańskiego Zakonu 
Świeckich. Zasłynął również jako kaznodzieja, rekolekcjonista i spowiednik24. 

 Życie liturgiczne i działalność duszpasterska

Jednym z najważniejszych zadań duszpasterskich jest podtrzymywanie i roz-
wijanie życia religijnego parafian. Służy temu nie tylko odprawianie codziennych 
Mszy św. (w różnych latach między 3 a 4 rano i jednej wieczorem w dni po-
wszednie i zazwyczaj ośmiu w niedziele), ale licznych nabożeństw. Podobnie jak 
w wielu innych kościołach katolickich, zwłaszcza w Polsce, dużą popularnością 
wśród wiernych cieszą się nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe, 
Gorzkie Żale czy roraty. W każdy piątek o godz. 6:00 odprawiana jest Droga 
Krzyżowa. Stary rok żegna się uroczystą Mszą św. Warto dodać, że od roku 2018 
dwa razy w tygodniu, w środy i soboty a później tylko w środy, poranne Msze św. 
są transmitowane przez diecezjalne Radio Fara.

Ze względu na obsadę klasztoru (obok proboszcza i wikarego parafii mini-
mum czterech-pięciu kapłanów oraz brat zakonny) niezwykle rzadko zdarza się, 
by nabożeństwa były odprawiane przez księży spoza wspólnoty. Ze względu na 
to, że parafia podlega pod władzę miejscowego biskupa ordynariusza, a klasz-
tor wchodzi w skład Prowincji Matki Bożej Anielskiej z siedzibą w Krakowie, 
celebracja świąt kościelnych (w tym licznych związanych ze specyfiką ducho-
wości franciszkańskiej) nierzadko odbywa się przy odpowiedniej oprawie i pod 
przewodnictwem zaproszonych gości. Zapewne zdarza się to częściej niż w ty-
powej polskiej parafii. Przykładowo już niespełna miesiąc po założeniu para-
fii, pierwszym wyższym hierarchą, który gościł w kościele św. Antoniego był 
sufragan przemyski bp Bolesław Taborski. 8 XII 1977 odprawił on wieczorną 
Mszę św. z okazji święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Po-
nad pół roku później sufragan przemyski bp Tadeusz Błaszkiewicz 26 VIII 1978 
przewodniczył uroczystej Mszy św. z okazji święta Matki Bożej Częstochow-
skiej, a koncelebrował Minister Prowincjonalny (prowincjał) o. Anzelm Szteinke 
z Krakowa i przeor karmelitów bosych w Przemyślu o. Bazyli Stanisław Jabłoń-
ski25. Naturalnie to zaledwie wybrane przykłady, takich przypadków w kolejnych 
latach było dużo więcej. 

W kalendarzu liturgicznym każdego roku dużą popularnością wśród wiernych 
cieszą się wybrane święta. Do nich należy w pierwszej kolejności czterdziesto-

23 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 31–32. 
24 Jego biogram zob. T. Pudłocki, Ojciec Zbigniew Sułek, s. 41.
25 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 39.



196 TOMASZ PUDŁOCKI

godzinne nabożeństwo przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. Każdego wieczo-
ru trzech kolejnych dni inni kapłani są zapraszani do przewodniczenia uroczy-
stościom – najczęściej z poszczególnych zgromadzeń zakonnych z Przemyśla. 
W ostatni dzień uroczystościom przewodniczy zazwyczaj miejscowy biskup or-
dynariusz albo któryś z wyższych w hierarchii księży diecezjalnych26.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w roku liturgicznym jest odpust parafial-
ny ku czci św. Antoniego (13 VI), poprzedzony dziewięciotygodniową nowen-
ną. Zazwyczaj każdego roku uroczystościom odpustowym przewodniczy któryś 
z wyższych hierarchów miejscowego Kościoła27. Również kult Zakonodawcy, św. 
Franciszka, cieszy się dużą popularnością wśród wiernych. Ważną uroczystością 
jest upamiętnienie śmierci św. Franciszka poprzez nabożeństwo zwane Transitus 
3 października oraz wieczorną Mszę św. następnego dnia. W przeciwieństwie 
do odpustu św. Antoniego, ceremoniom odpustu św. Franciszka przewodniczą 
zazwyczaj ojcowie pracujący w klasztorze. Niekiedy wieczorną Mszę św. od-
prawiają zaproszeni kapłani, choć zdarza się to rzadko28. Za czasów probostwa  
o. Bieńkowskiego, tj. na początku lat dwutysięcznych, wierni przyprowadzali 
swoje zwierzęta na plac przy kościele (psy, koty, chomiki), które były błogosła-
wione na pamiątkę umiłowania stworzeń przez św. Franciszka29. 

26 Przykładowo: mszom św. koncelebrowanym przewodniczył 27 II 1979, 19 II 1980, 3 III 
1981, 15 II 1983, 6 III 1984, 11 II 1986, 3 III 1987, 16 II 1988, 7 II 1989, 27 II 1990, 13 II 1991, 
3 III 1992, 23 II 1993, 16 II 1999 bp Ignacy Tokarczuk, 19 II 1985 bp Tadeusz Błaszkiewicz, 13 
VI 1985, 12 II 2002, 4 III 2003 bp S. Moskwa, 28 II 1995, 20 II 1996, 11 II 1997, 24 II 1998, 7 III 
2000 abp Józef Michalik, 28 II 2001, 24 II 2004 bp Adam Szal, 8 II 2005 ks. dziekan Mieczysław 
Rusin, 28 II 2006 bp Marian Rojek, 20 II 2007 ks. infułat Stanisław Zygarowicz, 6 II 2008 ks. prałat 
Tadeusz Biały, 24 II 2009  kanclerz Kurii Metropolitarnej ks. Bartosz Rajnowski, 17 II 2010 rektor 
WSD w Przemyślu ks. dr hab. Dariusz Dziadosz. Zob. Archiwum klasztorne, Kronika klasztorna 
(różne karty); Kronika. Koło Ministrantów im. św. Stanisława Kostki przy parafii Św. Antoniego oo. 
Franciszkanów, t. 1 b.k.; Kronika Koła Ministrantów im. św. Stanisława Kostki przy parafii Św. An-
toniego oo. Franciszkanów, 2. II (od kwietnia 1998 do czerwca 2003), b.k.; Kronika Ministrancka 
(od 2003 r.), t. 3, b.k.; Archiwum parafialne, Kronika parafialna, b.k.

27 Przykładowo w latach: 1979, 1991, 1995 – bp Bolesław Taborski, 1983 r. – proboszcz z Krów-
nik ks. kanonik Władysław Krzyściak, 1986 r. – proboszcz parafii katedralnej ks. dziekan Marian 
Burczyk, 1988 r. – kanclerz Kurii Biskupiej ks. prałat Zdzisław Majcher, 1989 r. – proboszcz parafii 
księży salezjanów ks. Tadeusz Szaniawski, 1994 r. – proboszcz parafii w Hermanowicach ks. prałat 
Edward Sznaj, 1996 r. – proboszcz parafii w Grochowcach ks. Jan Łojek, 1998 r. – dziekan klasz-
toru franciszkańskiego z Rawy Ruskiej o. Roger Mularczyk, 2003 r. – gwardian franciszkanów 
konwentualnych z Kalwarii Pacławskiej o. Paweł Solecki, 2004 r. – dyrektor domu parafialnego 
w Kalwarii Pacławskiej o. Marek Sendor, 2005 r. i 2007 r. – wikariusz prowincji o. Teodor Knap-
czyk, 2006 r. – rektor Niższego Seminarium w Wieliczce o. Bernard Potępa, 2008 r. – prowincjał 
o. Nikodem Gdyk, 2011 r. i 2012 r. – proboszcz parafii katedralnej ks. dziekan Mieczysław Rusin, 
2013 r. – przeor klasztoru oo. karmelitów bosych w Przemyślu o. Paweł Ferko, 2016 r.  – o. Daniel 
Książek z klasztoru franciszkanów konwentualnych w Przemyślu. Zob. Archiwum klasztorne, Kro-
nika. Koło Ministrantów, t. 1, 2, 3; Archiwum parafialne, Kronika parafialna, b.s.

28 Przykładowo w 1991 r. był to ks. Tadeusz Biały wykładowca Seminarium Duchownego 
w Przemyślu, w latach 1993 i w 1997  ks. infułat Stanisław Zygarowicz, w 2010 r. proboszcz z Pi-
kulic ks. Tadeusz Baj, a w 2017 r. ks. dziekan Mieczysław Rusin. Archiwum klasztorne, Kronika 
klasztoru, k. 264, 361, 614; Archiwum parafialne, Kronika parafialna, b.s.

29 Archiwum klasztorne, Kronika Koła Ministrantów, t. 2, b.s.



197PARAFIA ŚW. ANTONIEGO ZAKONU FRANCISZKANÓW OFM (REFORMATÓW)...

Pomimo wakacyjnej pory, każdego 2 sierpnia również i odpust Matki Bożej 
Anielskiej, tzw. Porcjunkuli, cieszy się zainteresowaniem wiernych, tak samo jak 
i przypadające kilkanaście dni później święto Matki Bożej Częstochowskiej (26 
VIII). Uroczystość Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia (8 XII) zazwyczaj ma 
w parafii mniej okazały charakter ze względu na odpust w sąsiednim kościele św. 
Marii Magdaleny franciszkanów konwentualnych oraz w niedalekiej parafii w Neh-
rybce, w których zawsze bierze udział delegacja kapłanów z parafii św. Antoniego. 
Dwa dni wcześniej, w święto św. Mikołaja, co roku przy współpracy z rodzicami 
i siostrami serafitkami rozdaje się dzieciom upominki i organizuje dla nich Msze 
św. oraz spotkania integracyjne. Parafia niemal każdego roku wystawia też jasełka 
przy współpracy katechetów i katechetek ze Szkoły Podstawowej nr 5.

Delegacja parafialna na czele z ojcem proboszczem co roku bierze udział 
w miejskich obchodach i procesji Bożego Ciała. W oktawie, zazwyczaj w nie-
dzielę po święcie, odbywa się parafialna procesja ku czci Ciała i Krwi Chrystusa. 
W dni słoneczne zazwyczaj po placu Na Bramie i najbliższej okolicy; w dni 
deszczowe w kościele. Zwyczajowo uroczystościom przewodniczy ojciec pro-
boszcz, choć niekiedy zaprasza gości z dekanatu czy z Zakonu jako głównych 
celebransów czy do koncelebry30. 

Przez lata, na początku stycznia każdego roku modlono się o rychłą beatyfika-
cję Sługi Bożego br. Alojzego Kosiby OFM (1885–1939). Portret tego zakonnika 
znajduje się w bocznej kaplicy kościoła. Nierzadko starano się o uroczystą opra-
wę, która miała na celu zwrócenie uwagi parafian na postać i zasługi wielickiego 
reformaty. Przykładowo 4 I 1987 podczas wszystkich Mszy św. kazania głosił  
o. dr Salezy Brzuszek, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego, a wieczornej 
przewodniczył bp Taborski, w asyście ks. dziekana Mariana Burczyka, dwóch 
karmelitów, trzech albertynów i salezjanina31. W ostatnich latach kult ten w Prze-
myślu zmniejszył się, bo i sama postać nie jest w żaden sposób związana z miej-
scową wspólnotą. Postać bł. Krystyna Wojciecha Gondka (1909–1942), chociaż 
męczennik z Dachau mieszkał w klasztorze przemyskim, nie jest wiernym znana32.

30 Przykładowo uroczystościom przewodniczyli: 21 VI 1979  i 17 VI 1981 bp Stanisław Jakiel; 
9 VI 1983 bp Bolesław Taborski, 1 VI 1989 i 17 VI 1993 ks. dziekan Marian Burczyk, 31 V 1990 
i 25 VI 1992 gwardian klasztoru franciszkanów konwentualnych w Przemyślu o. Ambroży Wójto-
wicz, 6 VI 1991 rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. infułat Stanisław Zygarowicz, 1 VI 
1997 i 25 VI 2000 gwardian klasztoru franciszkanów konwentualnych w Przemyślu o. Mieczysław 
Pośpiech. 

31 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 110.
32 20 I 1999  w klasztorze gościli o. Mariusz Dębiński (gwardian z Zakliczyna) oraz o. Stani-

sław Mazgaj – sekretarz Prowincji z Krakowa. Fotografowali miejsca związane z o. Gondkiem, 
który w latach 1933–1936 mieszkał w klasztorze przemyskim i pobierał nauki w przemyskim Wyż-
szym Seminarium Duchownym. Ojciec Gondek został beatyfikowany przez Jana Pawła II i pamięć 
po nim istnieje w sposób szczególny w Zakliczynie i w okolicach, a więc w jego rodzinnych stro-
nach. Zob. Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 729; T. Pudłocki, Ojciec Krystyn Wojciech 
Gondek OFM – nieznany błogosławiony związany z Przemyślem, „Nasz Przemyśl” nr 3 (173), 
2019, s. 41.
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Ojcowie regularnie odwiedzają chorych i osoby starsze, nie tylko w pierwsze 
piątki miesiąca. W latach dwutysięcznych, wraz z procesem starzenia się parafii 
liczba odwiedzin znacznie wzrosła. Niekiedy dla tej grupy parafian organizowa-
ne są specjalne nabożeństwa. Przykładowo, 8 VI 1985  specjalnie dla nich Mszę 
św. koncelebrowaną odprawił ks. Józef Buda diecezjalny duszpasterz chorych, 
w asyście sześciu księży – opiekunów chorych z trzech dekanatów oraz o. pro-
boszcza Tymoteusza Warzyboka, który głosił kazanie co roku 11 lutego podczas 
Mszy św. z udzieleniem Sakramentu Chorych33. Przez ostatnie kilkanaście lat, od 
jesieni 2005 r., we wszystkich kościołach prowincji odprawiane są szczególne 
Msze św. w intencji chorych z modlitwą o uzdrowienie. Sprawuje je o. Józef 
Witko, autor wielu książek, który w Przemyślu gości cztery–pięć razy w roku34. 

Już 28 XII 1977 rozpoczęto pierwszą wizytę duszpasterską w parafii. Od tego 
czasu, na przełomie każdego roku (grudnia i stycznia) ojcowie odwiedzają wier-
nych. Ze względu na dość jednolity charakter parafii (większość obrządku rzym-
skokatolickiego)35 mieszkańcy chętnie przyjmują kapłanów po kolędzie – przy-
padki odmów, choć się zdarzają, są rzadkie, nawet wśród rodzin z problemami 
alkoholowymi36. Wraz ze zmniejszającą się liczbą parafian (zob. szerzej dalej) 
liczba „zamkniętych drzwi” się zwiększa, co wynika w dużej mierze z faktu, iż 
właściciele albo wyjechali z Przemyśla na stałe, albo tymczasowo są nieobecni. 
Ciekawe spostrzeżenia z wizyty duszpasterskiej z 1987 r., a więc z okresu kryzy-
su ekonomicznego w Polsce, pozostawił wikary o. Witalis Szczerba37:

[…] duża obojętność religijna, absencja w kościele i do sakramentów św.; z ujaw-
nionych małżeństw 115 na kontrakcie cywilnym, w tym 25 nie mają przeszkody 
tylko brak dobrej woli; są liczne meliny, alkoholizm nagminny, niechrzczone dzieci 
i dorośli; wiele rodzin nie przyjmuje księdza po kolędzie, zepsuci rozdawaniem 
darów, całkowity brak gościnności. Wysuwają pretensje pod adresem kiepskiego 
organisty i czytanych kazań. Do naszego kościoła uczęszcza dużo ludzi z innych 
parafii i z prowincji. Na terenie naszej parafii mieszka wojsko, milicja, żydzi, bap-
tyści, metodyści, jehowici, ewangelicy, prawosławni, grekokatolicy i ateiści. Jest 
duży procent ludzi starych i chorych, repatriantów i biednych emerytów, rencistów 
i rozbitych rodzin. Kościół jest stanowczo za mały i niewygodny w porównaniu 
z innymi; utrudniona praca duszpasterska. Konieczna budowa drugiego kościoła 
w podwórzu z dostępem od ul. Dworskiego (brama gospodarcza). Do obecnego 
kościółka, który pomieszcza około 600 osób, brak dojścia (schody), brak dojazdu 

33 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 84.
34 Zob. Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 980–1010; Archiwum parafialne, Kronika 

parafialna, b.s.
35 Liczba osób innych wyznań i religii obejmowała w poszczególnych latach maksymalnie 

kilkanaście osób, choć każdorazowo była podawana w sprawozdaniach z pracy duszpasterskiej 
w parafii za dany rok – zob. AAP, TPNG 202f/1 Przemyśl Reformaci (teczka 2 i 3).

36 Rozmowa z o. Tadeuszem Pawłowiczem, proboszczem parafii, Przemyśl, 15 III 2019 r. 
37 Na jego temat zob.: AKPMBA, Szczerba Witalis; T. Pudłocki, Skromny a mądry obserwator 

świata – o. Witalis Szczerba ofm, „Nasz Przemyśl” nr 6 (140), s. 41.
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(ulica ruchliwa), stąd nie chcą brać ślubów i uciekają do innych. Z racji położenia 
w ruchliwym centrum miasta i całodziennego wystawienia Najświętszego Sakra-
mentu w kościele dużo spowiedzi, ale nawet do Komunii Św. nie czekają, tylko 
zaraz uciekają z kościoła. Katechizacja liczna z przydziału szkół, ale nie z parafii, 
o co ciągłe pretensje i słusznie. Nasze dzieci i młodzież chodzą na religię do kate-
dry i Serca Jezusowego. Fiasko na Mszy szkolnej. Szkoda!38

Refleksje o. Szczerby, po trzech latach pracy w Przemyślu, nie były najlepsze. 
Warunki do pracy duszpasterskiej były ciężkie ze względu na specyfikę miejsca 
(wiek, problemy społeczne i zasobność parafian, kościół niedostosowany do wy-
mogów nowoczesnych wyzwań pracy z wiernymi, narzekania na słabą jakość 
oprawy nabożeństw). Potwierdził on jednak to, z czego kościół słynął od lat – 
było i jest to jedno z głównych miejsc, gdzie wierni z Przemyśla i okolic korzy-
stają z Sakramentu Pokuty i Pojednania.  

Refleksje o. Szczerby można porównać z innymi źródłami. W sprawozdaniu 
z działalności parafii za rok 1992 o. Prokopiuk napisał, że parafianie choć nie są boga-
ci, to ofiarni. W porównaniu do liczby małżeństw niesakramentalnych wymienianych 
przez o. Szczerbę – zmniejszyła się ona: 100 par z przeszkodami, a około 20 bez prze-
szkód (w 1989 r. było ich 98 bez ślubu kościelnego, w tym 27 bez przeszkody węzła 
małżeńskiego). Stałym motywem pojawiającym się w oficjalnych rocznych spra-
wozdaniach jest podkreślanie obojętności ogółu wiernych wobec spraw lokalnego 
Kościoła, ale zrozumienie potrzeb finansowych wspólnoty parafialnej i klasztornej39. 

Pomimo iż na co dzień liczba spowiadających się nie jest mała, to w okresie 
Adwentu i Wielkiego Postu znacznie wzrasta. W dniach bezpośrednio poprze-
dzających Wielkanoc i Boże Narodzenie kościół jest jednym z kilku w Przemyślu 
gdzie odbywa się spowiedź dekanalna. Liczba wiernych wymusza na władzach 
zakonu przysyłanie dodatkowych zakonników z innych klasztorów do pomocy 
w konfesjonałach czy kleryków przy pracach w kościele i klasztorze. Poza nimi 
posługę w konfesjonale pełną kapłani z dekanatu. 

Okres Wielkiego Postu to czas organizacji rekolekcji parafialnych. Ze wzglę-
du na fakt przynależności do rodziny franciszkańskiej miejscowi proboszczowie 
od samego początku powołania parafii dbali o to, by parafianie mieli okazję wy-
słuchać nauk głoszonych przez dobrych kaznodziejów, związanych z zakonem. 
W pierwszym roku funkcjonowania parafii, tj. w 1978 r., rekolekcje dla dzieci 
i młodzieży głosił o. Salwator Budziński z Bronowic, a dla dorosłych – o. Konrad 
Zbroszczyk z Azorów40. Niekiedy zapraszano rekolekcjonistów spoza rodziny 
franciszkańskiej – przykładowo w 1980 r. głosił je o. Bogumił Golak, dominika-
nin z Warszawy, a w 1992 r. – o. Emil Trybalski, jezuita z Nowego Sącza41.

38 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 111.
39 AAP, TPNG 202f/1 Przemyśl Reformaci (teczka 3).
40 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 40. 
41 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 45, 283.
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Szczególnym rodzajem otwartych rekolekcji są misje święte. W parafii prze-
prowadza się je zazwyczaj co dziesięć lat. Również i na przestrzeni funkcjono-
wania parafii, przez ostatnie dziesięciolecia poszczególni proboszczowie dbali 
o ich organizację w celu odnowy życia religijnego wiernych. W dn. 22–30 IX 
1979 przeprowadzili je dominikanie, o. Bogusław Golak i o. Marek Foryś; w dn. 
20–28 IV 1991 redemptoryści z Tuchowa – o. Franciszek Szumski i o. Andrzej 
Łukomski; w dn. 30 IX – 8 X 2000 franciszkanie z sanktuarium w Osiecznej 
(archidiecezja poznańska); w dn. 23–29 X 2010 księża michalici – ks. Tadeusz 
Musz i ks. Piotr Pruszkiewicz42.

Szczególnym wydarzeniem odnowy życia religijnego były urządzane w roku 
1987 miesięczne, całodniowe Triduum Eucharystyczne dla członków Francisz-
kańskiego Zakonu Świeckich i sióstr zakonnych z Przemyśla. W dn. 26 marca 
uroczystą sumę odprawił ks. dr Edward Białogłowski profesor dogmatyki w Se-
minarium Duchownym. Po wieczornej adoracji uczestnicy spotkania oglądali 
w salce katechetycznej filmy religijne. Miesiąc później, 30 kwietnia, Triduum 
poprowadził ks. Stanisław Zygarowicz  rektor Seminarium Duchownego, a 21 
maja – ordynariusz lubaczowski bp Marian Jaworski43. W dn. 1–4 X 1988  urzą-
dzono parafialny Kongres Eucharystyczny. Obejmował on dni: chorych, rodzi-
ców, dzieci i młodzieży oraz odpust św. Franciszka. Kazania głosił o. Stanisław 
Nowakowski z klasztoru w Kazimierzu Dolnym. Na zakończenie tych szczegól-
nych dni Mszy św. wieczornej przewodniczył ks. dziekan Marian Burczyk44. 

Innym niecodziennym wydarzeniem są organizowane nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej poza murami świątyni. Pierwszą tego typu publiczną modlitwę z roz-
ważaniami Męki Pańskiej zorganizowano 15 III 2008  ulicami parafii (Moniusz-
ki, Tarnawskiego, Kilińskiego, Leszczyńskiego, Głowackiego i Puszkina), której 
przewodniczył głoszący rekolekcje o. Roger Mularczyk pracujący w Kowlu na 
Ukrainie. W kolejnych latach kontynuowano nabożeństwo w tej formie45.

Podobnie jak i w innych parafiach, kapłani i siostry zakonne pracują jako kate-
checi i katechetki. Misji kanoniczej do udzielania nauki religii, czy to w punktach 
katechetycznych, czy w szkołach każdorazowo danej osobie udziela miejscowy 
ordynariusz. Wraz z powołaniem parafii i na miejscowym proboszczu spoczął 
obowiązek zorganizowania nauki religii. Z dn. 1 XI 1977 w nauczaniu kateche-
tycznym zatrudnieni byli: o. Mariusz Dębiński, o. Marcin Kordowisko, s. Metodia 
Weronika Ryszkiewicz, s. Aldona Błaniaż, s. Leonia Panasik. Od tego czasu ka-
techizacja była jednym z głównych obowiązków wybranych zakonników (ojców 

42 AAP, TPNG 202f/1 Przemyśl Reformaci (teczka 2); Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, 
k. 43–44, 245, 247; Kronika Koła Ministrantów, cz. 2, b.s.; Kronika Młodzieży Franciszkańskiej, 
b.s.; Archiwum parafialna, Kronika parafialna, k. 7. 

43 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 115, 118, 119.
44 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 152 (w koncelebrze modlili się o. Witalis Szczer-

ba, o. Zygmunt Mikołajczyk z parafii św. Marii Magdaleny oraz księża z dekanatu).
45 Archiwum klasztorne, Kronika Młodzieży Franciszkańskiej, b.s.
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i braci), a także sióstr serafitek. Najczęściej obowiązek szkolny spełniali młodsi 
zakonnicy, posiadający odpowiednie wykształcenie pedagogiczne, wykorzystu-
jący parafialną salkę katechetyczną. Nie oznacza to wcale, że wszyscy katolicy 
mieszkający na terenie parafii wysyłali dzieci na katechizację. W sprawozdaniu 
kanoniczym z roku 1980 r. podkreślano, że „spory procent” nie uczęszczał, a na 
terenie parafii „sporo jest rodzin pijackich, nielegalnych małżeństw” i że rodzice, 
nawet jeśli sami uczęszczali regularnie na nabożeństwa, niekoniecznie pilnowali 
katechizacji swoich dzieci46. Od 17 IX 1978 na prośbę bpa Tokarczuka w salkach 
katechetycznych po raz pierwszy Mszę św. dla dzieci głuchoniemych odprawił 
ks. prałat Stanisław Krzywiński. Od tego czasu przy punkcie katechetycznym 
rozpoczęto prowadzenie nauczania religii dla głuchoniemych dzieci i młodzie-
ży47. 

Kiedy w 1990 r. przywrócono nauczanie religii w szkołach, ojcowie i siostry 
uczęszczali już do placówek edukacyjnych. Przez lata uczyli w Zespole Szkół 
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (przy ul. Kilińskiego), w Zespole Szkół 
Odzieżowych (ul. Tarnawskiego) oraz w Szkole Podstawowej nr 5 (ul. Konar-
skiego); obecnie pracują jedynie w tej ostatniej szkole, gdzie katechetą od 2013 r. 
jest o. Zbigniew Rogowski. Młodsze dzieci przygotowywane są do przyjęcia sa-
kramentu I Komunii Świętej. Młodzież maturalna od początku powołania parafii 
wyjeżdża na pielgrzymki do Częstochowy; od kiedy w latach 90. XX w. wy-
kształcił się zwyczaj organizowania archidiecezjalnej pielgrzymki maturzystów 
na Jasną Górę katecheci udają się ze swoimi uczniami w czasie wyznaczonym 
przez miejscowy ordynariat48.

Pielgrzymki pełnią ważną rolę w podtrzymywaniu i umacnianiu życia reli-
gijnego parafian i grup działających przy kościele. Do najważniejszych miejsc 
pielgrzymkowych w diecezji należy sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kal-
warii Pacławskiej (położone 25 km od Przemyśla). Co roku grupa pielgrzymów, 
zazwyczaj pod przewodnictwem ojca proboszcza, bierze udział w sierpniowym 
odpuście kalwaryjskim (podobnie jak i delegacje z innych diecezjalnych parafii, 
nie licząc osób z dalszych terenów). Do tradycji weszło powitanie powracających 
z uroczystości 15 sierpnia pielgrzymów, których na ulicy Słowackiego wita de-
legacja parafian i uroczyście wprowadza do kościoła. Tam następnie odprawiana 
jest Msza św. w intencji pielgrzymów i ich rodzin. Do Kalwarii wierni udają 
się licznie i w innych terminach; minimum kilkukrotnie w roku poszczególne 
grupy parafialne wyruszają do tego miejsca, ze względu na jego bliskość i duże 
nabożeństwo do Matki Bożej Kalwaryjskiej. Od kilkunastu lat organizowane są 
również comiesięczne nocne pielgrzymki do Sanktuarium w Kalwarii, które wy-
ruszają z naszej parafii po Mszy św. o 21.00 w każdą drugą sobotę miesiąca od 

46 AAP, TPNG 202f/1 Przemyśl Reformaci (teczka 3).
47 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 42, 46.
48 Archiwum parafialne, Kronika parafialna, b.s.



202 TOMASZ PUDŁOCKI

maja do września. Prowadzone są przez duszpasterzy przy licznym uczestnictwie 
parafian i sympatyków parafii. 

Podobnie jak w wielu innych parafiach katolickich w Polsce, tradycja piel-
grzymowania do miejsc świętych rozciągnięta jest i na inne miejsca. Przez lata 
najczęściej były to sanktuaria w Częstochowie, Niepokalanowie, Leżajsku czy 
Licheniu49. W lipcu 1991 r. odbyła się pierwsza zagraniczna, dwutygodniowa 
pielgrzymka parafialna – o. Bogdan Reczek zorganizował wyjazd do Rzymu. 
Dwa lata później (w dn. 3–14 VII 1993) w podobną trasę udała się grupa 43 osób 
pod przewodnictwem o. Arnolda Potępy, a w dn. 29 I – 6 II 1994 oraz 14–27 VI 
1996 – pod opieką duchową o. Teodora Knapczyka. W sierpniu 1994 r. o. Zbi-
gniew Rogowski zorganizował pielgrzymkę nauczycielską do Lourdes50. Odkąd 
o. Rogowski powrócił w 2013 r. do pracy w klasztorze przemyskim mocno zaan-
gażował się w organizacje pielgrzymek zarówno na obszarze diecezji (głównie 
Dukla, Leżajsk), jak i po Europie. Trwają one od kilku do kilkunastu dni, głównie 
w okresie wiosenno-letnim. Przykładowo w dn. 11–19 VI 2015 zorganizował 
pielgrzymkę do sanktuariów włoskich, których punktem centralnym był udział 
w audiencji generalnej z papieżem Franciszkiem, a w dn. 23–30 VIII 2015 był on 
organizatorem pielgrzymki do Medjugorie51. 

W latach 90. XX w. dla wielu Polaków wielkim wydarzeniem były zawsze 
pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Nie inaczej było dla przemyślan, którzy 
starali się licznie uczestniczyć w spotkaniach z Papieżem Rodakiem w Przemyślu 
czy w Krakowie. Wspólnota zakonna, jak i parafianie wyjechali także 10 VI 1997 
na spotkanie z Ojcem Świętym do Dukli i Krosna. Papież koronował łaskami 
słynące wizerunki Matki Bożej z Haczowa, Jaślisk i Wielkich Oczu oraz kanoni-
zował bł. Jana z Dukli52. 

Wyjazdy parafialne organizowane są także z racji szczególnych świąt i uroczy-
stości. Przykładowo 7 IX 1986 ponad 30 tercjarzy oraz grupa kapłanów i sióstr 
pod przewodnictwem o. proboszcza Stanisława Płachty uczestniczyła w introni-
zacji koronowanego obrazu Matki Bożej Zwiastowania w klasztorze reformackim 
w Kazimierzu Dolnym53. Delegacja parafian i ministrantów brała udział 4 VI 1995 

49 Trudno zliczyć wszystkie inicjatywy. Przykładowo 21 IV 1981 s. Metodia Ryszkiewicz zor-
ganizowała pielgrzymkę autokarową do Niepokalanowa i Częstochowy, w której udział wzięły 43 
osoby, a 10 V t. r., dzięki inicjatywie o. Z. Sułka – 45 członków oazy pojechało na pielgrzymkę do 
sanktuarium oo. Bernardynów w Leżajsku. W dn. 18 V 1983 pięćdziesięciodwuosobowa delegacja 
parafian pojechała z o. Z. Sułkiem do Częstochowy. W dn. 17–19 X 1986 o. Franciszek Szajer, przy 
wsparciu braci Mirosława Kowalczyka i Idziego Błędowskiego oraz s. Honorii Pasionek, zorga-
nizował parafialną pielgrzymkę do Częstochowy, Lichenia, Niepokalanowa, Kalisza i Warszawy. 
W podobną trasę udał się z grupą parafialną w dn. 20–22 X 1995 o. Samuel Bommersbach. Zob. 
Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 47, 386, 105, 245, 478; Archiwum parafialne, Kronika 
parafii, k. 13.

50 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 254, 347, 385, 408, 528.
51 Archiwum parafialne, Kronika parafialna, b.s.
52 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 607; Kronika. Koło Ministrantów, cz. 1., b.s.
53 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 102.
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w koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej, mieszczącego się we franciszkańskim 
kościele w Wieliczce. Uroczystościom przewodniczył ks. abp Franciszek kardynał 
Macharski, metropolita krakowski, a współkoronatorami byli: metropolita lwowski 
ks. abp Marian Jaworski i ordynariusz kielecki bp Kazimierz Ryczan54. Z kolei 27 
VI 2009  delegacja parafian z o. Damianem Bieńkowskim wzięła udział w korona-
cji obrazu św. Antoniego w Chełmie Lubelskim. Korony biskupie na rynku miasta 
na cudowny obraz nałożył metropolita lubelski abp Józef Życiński55.

Szczególne miejsce w życiu parafialnym stanowią wyjazdy organizowane dla 
dzieci i młodzieży. Parafia od początku organizacji Spotkań Młodych miejscowej 
archidiecezji starała się włączyć w ich uczestnictwo. Pierwszy taki zjazd w Prze-
myślu miał miejsce w dn. 25–27 III 1994. W drugi dzień goszczono w klasztorze 
zebraną młodzież. O godz. 9:00 bp Stefan Moskwa wraz z ojcami Rogowskim 
i Chodkiewiczem odprawił Mszę św. z udziałem 18 zespołów instrumentalnych, 
po której odbyły się spotkania w grupach. W dn. 29–31 III 1996 o. Knapczyk 
przewodniczył grupie trzydziestodziewięcioosobowej, uczestniczącej w Spotka-
niu Młodych w Jarosławiu. Gdy w dn. 14–16 IV 2000  ponownie zorganizowano 
je w Przemyślu, miejscowa młodzież męska i żeńska podejmowała swoich ró-
wieśników na terenie parafii56.

Niekiedy organizowano wyjazdy zagraniczne dla młodzieży. W dn. 28 XII 1996 
– 1 I 1997 grupa młodzieży parafialnej pod przewodnictwem br. Wacława Bujaka 
uczestniczyła w Europejskich Spotkaniach Młodych – Taizé w Stuttgarcie, a w dn. 
29 XII 1997– 2 I 1998 w Wiedniu57. W dn. 10–22 VIII 2005 o. Manswet Zawada 
zorganizował wyjazd z parafii przemyskiej i z klasztoru franciszkańskiego w Jaro-
sławiu na Światowej Dni Młodzieży do Kolonii. Prawie 50 uczestników znajdowa-
ło się pod opieką m.in. Małgorzaty Ziober (obecnej dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 5), Tomasza Pudłockiego (nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym nr 3 w Przemyślu) oraz studentów Anny Weiss i Łukasza Biczaka. 
Uczestnicy wzięli udział w wielu wydarzeniach modlitewno-kulturalnych, podej-
mowani w parafiach w Hammelburgu i Langelfeld. Grupa franciszkańska miała 
osobne spotkania m.in. z prymasem Polski kardynałem Józefem Glempem i abp. 
Józefem Michalikiem. Kilkukrotnie mieli okazję widzieć Ojca Świętego Benedyk-
ta XVI i uczestniczyć we Mszy Papieskiej na Marienfeld58. 

Podobnie jak i w innych kościołach, umacnianiu wiary wśród wiernych służą 
też przykłady tych osób, które w sposób szczególny zdecydowały się poświę-
cić Bogu. Do nich należą Msze św. prymicyjne neoprezbiterów, wywodzących  

54 Archiwum klasztorne, Kronika. Koło Ministrantów, cz. 1, b.s.
55 Archiwum parafialne, Kronika parafialna, b.s.
56 Archiwum klasztorne, Kronika klasztorna, k. 393, 507; Kronika. Koło Ministrantów, cz. 1, 

b.s.
57 Archiwum klasztorne, Kronika klasztorna, k. 571; Kronika. Koło Ministrantów, t. 1, b.s.
58 T. Pudłocki, Ujął erudycją, „Życie Podkarpackie” nr 34 (1946) z 24 VIII 2005, s. 3; idem, 

Venimus adorare Emmanuel, „Niedziela Przemyska” nr 37 (598) z 11 IX 2005, s. 4.
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się zazwyczaj z miejscowej parafii59, czy jubileusze święceń kapłańskich ojców 
pracujących aktualnie w parafii. W obu przypadkach są one zawsze uroczyście 
obchodzone i mają na celu podkreślenie roli powołania kapłańskiego i zakon-
nego. Szczególnie uroczyście obchodzono jubileusz pięćdziesięciolecia przyję-
cia święceń kapłańskich przez o. Z. Sułka, które przypadały 29 VI 2003, oraz 
czterdziestolecie kapłaństwa o. Salwatora Dionizego Budzińskiego 17 III 200760. 
Niemniej odświętnie obchodzono złoty jubileusz złożenia ślubów wieczystych 
brata Florentego Mazurkiewicza w dn. 5 VIII 197961. Uroczystą oprawę mają 
też wizytacje klasztoru (przez ministrów prowincjalnych lub ich delegatów) czy 
parafii (przez dziekana dekanatu Przemyśl I lub biskupów ordynariuszy)62.

Poza radosnymi wydarzeniami z życia wspólnoty klasztornej również i te smut-
ne, jak pogrzeby, są okazją do pokazania znaczenia reformatów w historii lokalne-
go Kościoła. Dla wiernych to sposobność pożegnania tych, którzy z nimi pracowali 
przez lata. Przykładowo, gdy 13 IV 1980 zmarł brat Florenty Mazurkiewicz, dwa 
dni później Mszę św. w jego intencji odprawił bp B. Taborski, a liczny kondukt po-
grzebowy do grobowca zakonnego na cmentarzu głównym prowadził o. prowincjał  
A. Szteinke63. Dużym zaskoczeniem była śmierć zaledwie dwudziestosiedmioletnie-
go zakrystiana, br. Florencjusza Adama Szyszki. Zmarł 10 IX 1993  w Krakowie, po 
dłuższej chorobie. Mszy św. pogrzebowej w kościele św. Antoniego pięć dni później 
przewodniczył prowincjał o. Adam Błachut w koncelebrze 32 kapłanów64.

59 Pierwszą taką Mszą św. była odprawiona 4 VI 1978 Eucharystia przez ojców Łukasza Druż-
kowskiego i Marka Ślewę. Od tego czasu Msze św. prymicyjne odprawili m.in.: 26 V 1981 –  
o. Rufin Maryjka, o. Cezary Chustecki, o. Robert Prokopiuk; 3 V 1981 – o. Antoni Chorzewski, 13 
VI 1987 – o. Krystian Cholewa, o. Adam Szychiewicz, 12 VI 1988 – o. Władysław Chomicz, 14 VI 
1989 – o. Gilbert Studzienny i o. Jonasz Madej, 19 VII 1992 – o. Gracjan Mariusz Piotrowski, 1 VI 
2003 – o. Bartosz Rybienik, 31 V 2005 – o. Beniamin Książek, 13 VI 2012 – o. Łukasz Sławiński. 
Zob. m.in.: Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 41, 49; Kronika Koła Ministrantów, t. 2, 
b.s.; Archiwum parafialne, Kronika parafialna, b.s.

60 Archiwum klasztorne, Kronika Koła Ministrantów, t. 2, b.s.; Kronika Ministrancka (od 2003 r.), b.s.
61 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 43. Mszy św. w imieniu jubilata przewodniczył 

prowincjał o. Anzelm Szteinke, a na tę uroczystość zjechało wielu ojców i braci.
62 Np. 6 X 1979, 8 V 1980, 4 VI 1981 uroczystej Mszy św. przewodniczył prowincjał o. Anzelm 

Szteinke, 18 V 1980 bp Stanisław Jakiel, 28 V 1981 wikariusz prowincji o. Teodor Grabowski, 12 
V 1983 delegat o. prowincjała o. Piotr J. Grążawski, 27 III 1984 wizytator generalny o. Damian 
Szojda, 13 VI 1985 bp Stefan Moskwa, 18 II 1987, 5 XI 1989, 16 XI 1991, 21 XI 1992 prowincjał 
o. Wacław Michalczyk, 26 III 1990 wizytator generalny o. Dominik Kiesch, 2 XII 1990 bp Stefan 
Moskwa, 6 III 1992 wizytator generalny o. Joachim Mazurek, 12 III 1996 prowincjał o. Adam 
Błachut, 30 XI 1997 i 13 V 2009 abp Józef Michalik, 9 II 1999 wizytator generalny o. Hieronim 
Dłubis, 15 II 2000 i 12 II 2004 prowincjał o. Marek Wach, 25 II 2005 wizytator generalny o. Bła-
żej Kurowski, 8 II 2008 i 9 III 2010 prowincjał o. Nikodem Gdyk, 24 I 2012 wizytator generalny  
o. Patryk Olikh, 8 II 2014 i 18 II 2016 prowincjał o. Rufin Maryjka, 10 III 2014 bp Adam Szal, 28 
I 2017 wizytator generalny o. Czesław Gniecki; Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru; Kronika. 
Koło Ministrantów im. św. Stanisława Kostki przy parafii Św. Antoniego oo. Franciszkanów, b.s.; 
Kronika Koła Ministrantów im. św. Stanisława Kostki przy parafii Św. Antoniego, t. II (od kwietnia 
1998 do czerwca 2003), b.s.; Kronika Młodzieży Franciszkańskiej, b.s.

63 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 45.
64 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 358.
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Objęcie urzędu proboszcza parafii i gwardiana klasztoru przez o. Tadeusza 
Pawłowicza, pracującego już wcześniej w miejscowej parafii, zbiegło się ze 
śmiercią pierwszego proboszcza, tj. o. Zbigniewa Sułka. Rezydował on przez 
wiele lat w klasztorze, pełniąc posługę spowiednika i asystenta Franciszkańskie-
go Zakonu Świeckich. Jego pogrzeb odbył się 30 VI 2011. Mszy św. i ceremo-
niom pogrzebowym przewodniczył ówczesny biskup pomocniczy archidiecezji 
przemyskiej ks. Adam Szal. Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Mariusz Dę-
biński, a pod koniec Eucharystii, zgodnie z reformackim zwyczajem, odczytano 
„Mowę pogrzebową”, którą zmarły przygotował na swój pogrzeb (opatrzoną datą 
24 X 2004). Odczytał ją o. Jacek Biegajło, przywołując te fakty z jego życia, 
które chciał, by pozostały w pamięci65.  

Wydarzenia religijno-kulturalne

W przeciągu kilkudziesięciu lat w parafii podejmowano się organizacji szczegól-
nych wydarzeń, których głównych celem była odnowa życia wiernych i pokazanie 
bogactwa historii i tradycji Kościoła. Wymagają one zazwyczaj sporego zaangażo-
wania organizacyjnego ze strony zarówno wspólnoty zakonnej, parafii, jak i sym-
patyków kościoła. Pierwszą tego typu uroczystością było nawiedzenie parafii przez 
kopię obrazu Matki Bożej. W dn. 17–18 X 1978 pięćdziesięciodwuosobowa dele-
gacja parafialna na czele z ojcem proboszczem udała się po nią do Częstochowy. 21 
października, po uroczystej Mszy św., obraz przyjęła pierwsza rodzina, która orga-
nizowała ołtarz domowy. Peregrynacja kopii obrazu w parafii trwała kilka tygodni66. 

Po zamachu na Jana Pawła II, o północy z 14 na 15 V 1981 w kościele św. An-
toniego rozpoczęła się nieprzerwana adoracja Najświętszego Sakramentu w in-
tencji powrotu do zdrowia Ojca Świętego i prymasa Polski kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, którą rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem 
ks. prałata Stanisława Zygarowicza67. Z okazji spotkania modlitewnego w inten-
cji pokoju, które zorganizował papież Jan Paweł II w Asyżu, wszystkie kościoły 
franciszkańskie na świecie zorganizowały specjalne nabożeństwa. W kościele św. 
Antoniego 27 X 1986 Mszy św. przewodniczył bp Stefan Moskwa, a w koncele-
brze modlili się m.in.: ks. dziekan Marian Burczyk, ks. prałat Stanisław Zarych, 
gwardian franciszkanów o. Zdzisław Sendecki i miejscowi reformaci68.   

Uroczystość osiemsetlecia urodzin św. Antoniego z Padwy postanowiono uczcić 
peregrynacją relikwii Świętego, które nawiedzały licznych czcicieli w wielu mia-
stach Europy. W dn. 13 X – 9 XI 1995 relikwiarz odwiedził 27 parafii i klasztorów 
w Polsce, po czym został przewieziony do Czech. W Przemyślu przez dwa dni, 17–

65 Zob. „Franciszkański Apostoł Modlitwy i Cierpienia. Miesięcznik FZŚ przy parafii św. An-
toniego w Przemyślu” R. 2: 2011, nr 5 (17), s. 9–10. Druk Mowy pogrzebowej – ibidem, s. 12–14. 

66 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 42.
67 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 49.
68 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 105.
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18 X 1995, trwała nieprzerwana adoracja w miejscowej parafii, w której, poza liczny-
mi wiernymi, uczestniczyły siostry sercanki, felicjanki i serafitki. W pierwszy dzień 
wieczorem uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. bp Stefan Moskwa; koncelebran-
sami byli m.in wikariusz prowincji o. Marek Wach i o. Zbigniew Deryło OFMConv. 
z Padwy; o północy nabożeństwo wspólnie celebrowali bracia mniejsi i franciszkanie 
konwentualni, a kazanie wygłosił o. Mieczysław Pośpiech – gwardian z klasztoru św. 
Marii Magdaleny. Następnego dnia o godz. 8:00 Mszy św. przewodniczył ks. infu-
łat Stanisław Zygarowicz, a o godz. 11:00 – o. Marek Wach. Po ostatnim nabożeń-
stwie relikwie przewieziono do kościoła bernardynów w Radecznicy. Uroczystość 
w kościele parafialnym poprzedziło Triduum przygotowawcze, na które złożyło się 
przedstawienie o życiu św. Antoniego w wykonaniu teatru szkolnego z Technikum 
Odzieżowego (pod opieką o. Rogowskiego), różaniec prowadzony przez alumnów 
seminarium duchownego i uroczysta Msza św., którą w koncelebrowali o. Sułek, ks. 
Stanisław Haręzga (rektor WSD) i ks. Adam Szal (prefekt WSD)69. 

Z kolei w dn. 27–28 VIII 2002 nastąpiło nawiedzenie parafii przez kopię cu-
downego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, która – po peregrynacji przez para-
fie diecezji rzeszowskiej od 24 sierpnia rozpoczęła pielgrzymowanie po archi-
diecezji przemyskiej. Podobnie jak wcześniej w katedrze i w kościele św. Marii 
Magdaleny, uroczystości w parafii św. Antoniego odbyły się w podniosłym na-
stroju, a po przybyciu wizerunku do świątyni Mszy św. przewodniczył ks. abp  
J. Michalik. Drugiego dnia obraz został odwieziony do parafii w Nehrybce70. 

W dn. 13–20 XII 2008 trwała tygodniowa peregrynacja Krzyża San Damiano 
– kolejny etap przygotowań duchowych przed świętowaniem jubileuszu osiem-
setlecia ustnego zatwierdzenia reguły św. Franciszka. Codziennie trwały specjal-
ne modlitwy i nabożeństwa, które 18 grudnia prowadzili ks. prałat Tadeusz Biały 
i diecezjalny egzorcysta – ks. Marian Rajchel71. Centralne obchody rocznicy dla 
wszystkich franciszkańskich prowincji odbyły się w Krakowie w dn. 1–4 X 2009. 
Brali w nich udział – w miarę możliwości – prawie wszyscy zakonnicy pracu-
jący w przemyskim klasztorze. Ich kulminacyjnym punktem był Transitus pod 
przewodnictwem metropolity krakowskiego abpa Stanisława Dziwisza. Nabo-
żeństwo odprawiane na Rynku Głównym poprzedził występ zespołów francisz-
kańskich, w tym przemyskiego – San Damiano72.

W dn. 20–21 X 2011 odbyła się w parafii peregrynacja Krzyża Papieskiego 
i relikwii bł. Jana Pawła II. Pierwszego dnia Mszy św. koncelebrowanej przewod-
niczył bp Adam Szal w asyście o. T. Pawłowicza, ks. Wiesława Kałamarza (pro-
boszcza parafii św. Marcina w Krasiczynie), o. Pawła Soleckiego (proboszcza 

69 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 475–477; Archiwum klasztorne, Kronika. Koło 
Ministrantów im. św. Stanisława Kostki przy parafii Św. Antoniego oo. Franciszkanów, b.s.

70 Archiwum klasztorne, Kronika Koła Ministrantów, cz. 2, b.s.; Archiwum parafialne, Kronika 
parafialna, b.s.

71 Archiwum parafialne, Kronika parafialna, b.s.
72 Archiwum parafialne, Kronika parafialna, b.s.
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parafii św. Marii Magdaleny w Przemyślu) i o. Pawła Ferki (proboszcza parafii 
św. Teresy w Przemyślu)73.

Wykorzystując bogatą historię pobytu reformatów w Przemyślu, wielokrotnie 
na przestrzeni lat ukazuje się trwałość i siłę franciszkańskiej obecności w Prze-
myślu, a także aktualność franciszkańskiego modelu religijności. Praktykuje się 
m.in. świętowanie ważnych rocznic dla miejscowej wspólnoty.

Już w drugim roku funkcjonowania parafii, 4 X 1979 urządzono obchody 
trzystupięćdziesięciolecia przybycia zakonników do Przemyśla. Wykorzystano 
zainteresowanie wiernymi odpustem św. Franciszka. Mszy św. przewodniczył 
ks. bp I. Tokarczuk w asyście licznych gości, wśród których byli m.in. ks. prałat 
Tadeusz Szczurek, ks. prałat Stanisław Zarych, ks. prałat Tadeusz Koński, o. Am-
broży Stokłosa OCD74. 

Ze względu na znaczenie w historii Przemyśla i ziemi przemyskiej o. Krystyna 
Szykowskiego, gwardiana klasztoru reformatów w 1672 r. i dowódcy zwycięskiej 
bitwy z Tatarami pod Kormanicami, którego pomnik znajduje się we wnęce muru 
klasztornego od strony placu Na Bramie, świętowano trzechsetną rocznicę jego 
śmierci. 19 XI 2005 w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu odbyła 
się sesja naukowa, podczas której swoje referaty wygłosili: o. Albin Sroka z Ja-
rosławia i Lucjan Fac (wiceprezes TPN). Spotkanie zakończył program słowno-
-muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych, pod kierunkiem nauczycieli Anieli Leszczak 
i Piotra Szelążka. Dzień później wieczornej Mszy św. przewodniczył bp A. Szal, 
a koncelebrowali: wikariusz prowincji o. Teodor Knapczyk, z klasztoru jarosław-
skiego o. Józef Kiełbasa i o. Albin Sroka, gwardian przemyskich franciszkanów 
o. Jarosław Karaś, kapelan wojskowy ks. Tadeusz Kozicki oraz karmelita bosy o. 
Mirosław Zięba w asyście pocztu sztandarowego Wojska Polskiego i Kompanii 
Honorowej. Po nabożeństwie uczestnicy spotkania przeszli pod pomnik o. Szy-
kowskiego, gdzie złożono wieńce i wiązanki kwiatów, a wśród przemawiających 
byli m.in.: prezydent miasta Robert Choma, przewodniczący rady miasta Stanisław 
Radyk oraz dowódca Brygady Ochrony Terytorialnej płk Tadeusz Michalak75. 

W organizację uroczystości czterdziestolecia powołania parafii św. Antoniego 
w Przemyślu zaangażowało się także środowisko skupione wokół TPN. Dzięki 
współpracy władz Towarzystwa oraz dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego ks. 
Marka Wojnarowskiego udało się ułożyć program dwudniowych obchodów. 18 
XI 2017 urządzono wernisaż wystawy wybranych zbiorów klasztornych w po-
mieszczeniach muzeum. Obecnych gości powitał ks. dyrektor Wojnarowski, który 
przybliżył ideę wystawy. Krótko o dziejach klasztoru mówił o. gwardian Cyprian 
Mazurek, a o dziejach parafii wspominał o. proboszcz Tadeusz Pawłowicz. Na-

73 Archiwum parafialne, Kronika parafialna, b.s.
74 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 44.
75 Archiwum klasztorne, Kronika Ministrancka (od 2003 r.), b.s.; Archiwum parafialne, Kronika 

parafialna, b.s.
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stępnie dr hab. Tomasz Pudłocki omówił starodruki i książki z biblioteki klasztor-
nej zaprezentowane na wystawie. Wystawa była udostępniona dla zwiedzających 
do 15 grudnia. Po uroczystym obiedzie w refektarzu klasztornym odbyła się sesja 
naukowa pt. „Deus meus et omnia – z dziejów klasztoru i parafii oo. Franciszka-
nów-Reformatów OFM w Przemyślu”76. Wystąpienia prelegentów poprzedziły 
słowa prowincjała o. Jacka Komana, dyrektora ks. Marka Wojnarowskiego, pre-
zesa TPN Waldemara Wiglusza oraz o. proboszcza T. Pawłowicza, który prowa-
dził sesję. Pierwszy dzień zakończono uroczystą Mszą św., której przewodniczył 
o. Koman w asyście o. proboszcza, ks. Andrzeja Bieni – dyrektora Radia Fara, 
o. Grzegorza Kaznowskiego OFM Conv., a także byłych proboszczów, tj. oj-
ców Roberta Prokopiuka i Damiana Bieńkowskiego. W drugim dniu obchodów,  
19 listopada, uroczystej Mszy św. przewodniczył abp Adam Szal, a koncelebro-
wali: o. prowincjał, dziekan ks. Mieczysław Rusin, ekonom archidiecezji ks. 
Edward Sobolak, ks. Bienia oraz byli proboszczowie parafii.

Z tej okazji opublikowano kalendarz parafialny z pięknymi zdjęciami p. Piotra 
Michalskiego, w graficznym opracowaniu p. Jakuba Radyka. Ten drugi, przy wy-
datnej pomocy gwardiana o. Mazurka, przyczynił się do powstania nowoczesnej 
strony internetowej parafii (https://ofm-przemysl.pl). Na uroczystość przybyło 
wielu zaproszonych gości, w tym m.in. byli przełożeni klasztoru i parafii, tj. ojco-
wie: Stanisław Płachta, Robert Prokopiuk, Damian Bieńkowski i Jacek Biegajło.

Podejmowano się organizacji i innych inicjatyw, których skala i zasięg oddzia-
ływania były mniejsze. W ramach „Chrześcijańskich Dni Rodziny” urządzono 25 
IX 1984 wykład prof. dra hab. Franciszka Adamskiego, socjologa z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego pt. „Szkoła między wychowaniem a indoktrynacją”77.  
Z kolei 12 X 1988, w ramach Tygodnia Chrześcijańskiej Kultury w Przemyślu 
wykład pt. „Kultura w rodzinie” wygłosiła redaktor „Tygodnika Powszechnego” 
w Krakowie p. Józefa Hennelowa. Rok później, 8 IX 1989 – dr Andrzej Roma-
nowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego mówił nt. „Wrzesień 1989 r. – inaczej”78.

Świątynia jest miejscem urządzania licznych koncertów, głównie tych zespo-
łów instrumentalno-wokalnych, które działały i działają przy parafii. Zdarzają 
się jednak wyjątki. Przykładowo 27 I 1991 zebrani mogli usłyszeć koncert kolęd 
w wykonaniu chóru z Łańcuta, a 17 I 1999 z koncertem kolęd wystąpił zespół 
Franciszkańskiego Ośrodka Rekolekcyjno-Powołaniowego, na czele którego stał 
o. Mariusz Tabor79. Z kolei 13 IV 1997 w kościele wystąpił zespół kameralny 

76 Złożyły się na nią trzy wystąpienia: dr Lucjan Fac mówił nt. „Rok 1672”, dr hab. Tomasz Pu-
dłocki, „Celem usprawnienia posług duszpasterskich na terenie miasta Przemyśla – rys działalności 
przemyskiej parafii św. Antoniego (1977–2017)”, mgr Teresa Lachowicz, „Czynna obecność Fran-
ciszkańskiego Zakonu Świeckich w historii Kościoła oraz udział miejscowej wspólnoty świeckich 
Franciszkanów w życiu parafii oo. Franciszkanów-Reformatów w Przemyślu”. 

77 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 71.
78 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 153, 179.
79 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 235; Archiwum klasztorne, Kronika. Koło Mini-

strantów im. św. Stanisława Kostki przy parafii Św. Antoniego oo. Franciszkanów, b.s.
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Capella Premisliensis pod dyrekcją Marka Zazuli, wykonując cztery koncerty 
skrzypcowe Antonio Vivaldiego. Od kilku lat, dzięki inicjatywie i zaangażowa-
niu o. proboszcza Pawłowicza, odbywa się co roku w styczniu parafialny konkurs 
kolęd. Biorą w nim udział głównie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5, a jury 
przewodniczy organista – p. Leszek Żółty80.

Życie sakramentalne 

Sensem istnienia każdej parafii jest prowadzenie mieszkających na jej obsza-
rze wiernych ku zbawieniu. Funkcje tę może ona wypełniać na różnych płaszczy-
znach swego funkcjonowania, ale do najważniejszych z nich należy udzielanie 
sakramentów.

Dane zawarte w spisach wysyłanych co roku przez proboszczów do Instytu-
tu Statystyki Kościoła Katolickiego w Warszawie pozwalają przyjrzeć się pro-
blemowi związania wiernych (rzymskich katolików) z parafią, jak i korzystania 
przez nich z sakramentu Komunii św., będącego pochodną jakości życia zgodnie 
z Ewangelią i przykazaniami Kościoła. 

Tabela nr 1. Praktyki niedzielne w parafii w wybranych latach.

Data zebrania 
danych

Liczba wiernych Liczba rozdanych komunii św.
mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety

25 XI 1984 1877 3006 447
24 XI 1985 1590 2362 60 270
22 XI 1987 1569 2434 129 416
20 XI 1988 1936 2558 116 379
26 XI 1989 1760 2204 85 365
25 XI 1990 2040 2647 158 362
24 X 1999 1143 1807 133 485
5 XI 2000 1186 1817 284 718
21 X 2001 1146 1770 210 556
10 XI 2002 1131 1576 233 574
21 X 2012 680 1057 167 460
19 X 2014 612 912 202 391
15 X 2017 617 880 213 386
21 X 2018 661 996 148 407

Źródło: Archiwum parafii św. Antoniego w Przemyślu, dokumenty statystyczne z poszczególnych 
lat; Kronika parafii, k. 81, 105, 131, 153; Archiwum klasztoru Zakonu Braci Mniejszych (Francisz-
kanów) w Przemyślu, Kronika klasztoru, k. 782. Obliczenia własne.

80 Archiwum parafialne, Kronika parafialna, b.s
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Biorąc pod uwagę niepełne dane z lat 1984–2018, jak i fakt, że liczący wier-
nych kapłani, ministranci czy wybrane osoby mogły dokonać błędów w pomia-
rach liczby domincantes i comunicantes, trzeba pamiętać, że mimo pozornej do-
kładności pewne zjawiska należy oceniać jedynie szacunkowo. Zebrane, pozwa-
lają wyciągnąć pewne dane szczegółowe i tendencje ogólne.

W latach 80. i na początku lat 90. XX w. liczbę parafian szacowano na 600081. 
Z tego okresu liczba uczęszczających regularnie na niedzielne nabożeństwa wa-
hała się od 65% do 81%, z czego średnia wynosiła 71%. Jak wynika z tabeli, 
częściej do kościoła chodziły kobiety niż mężczyźni. One też częściej przystę-
powały do komunii, mimo iż liczba communicantes stanowiła zaledwie od 8 do 
13% (ogółem 10,5%) dominicantes.  

W porównaniu do okresu wcześniejszego dane z początku lat dwutysięcznych 
wskazują na zmniejszenie się liczby osób zamieszkujących parafię i nieznacznie – 
liczby osób odbywających praktyki niedzielne (od 60 do 63%, przy tendencji maleją-
cej). Zwiększył się jednak procent osób przystępujących do komunii. Skoro w 2000 r. 
na obszarze parafii mieszkało 4900 osób, z czego 4730 stanowiło wiernych przyna-
leżnych do parafii  (tj. 96% wszystkich mieszkających na jej terenie). 63% parafian 
uczęszczało na nabożeństwa, a z nich 33% korzystało z komunii. W wykazie za rok 
2001 r. wskazano 4875 osób mieszkających, z czego 4730 stanowiło wiernych przy-
należnych do parafii (tj. 97% wszystkich mieszkających na jej terenie). 61% parafian 
uczęszczało na nabożeństwa, a z nich 26% przystąpiło do komunii. W 2002 r. na ob-
szarze parafii mieszkało 4750 osób, z czego 4500 stanowiło wiernych przynależnych 
do parafii  (tj. 94% wszystkich mieszkających na jej terenie). 60% parafian uczęsz-
czało na nabożeństwa, a z nich 29% przystąpiło do komunii.

W ostatnim dziesięcioleciu liczba osób mieszkających w parafii zmniejszy-
ła się, podobnie jak i procent praktykujących. Zwiększył się natomiast procent 
korzystających z sakramentów. W spisach za lata 2012–2014 na obszarze parafii 
mieszkało 4250 osób, z czego 4180 stanowiło wiernych przynależnych do parafii  
(tj. 98% wszystkich mieszkających na jej terenie). 200 osób proboszcz zazna-
czył jako szacunkową liczbę wiernych, którzy są zameldowani na terenie parafii, 
ale faktycznie przebywają poza granicami Polski jako emigranci. Kolejno 41% 
(w 2012 r.) i 35% (w 2014 r.) wiernych uczęszczało na niedzielne nabożeństwa, 
z których communicantes stanowili 36% (w 2012 r.) i 40% (w 2014 r.). Za lata 
2017 i 2018 podano, że na obszarze parafii mieszkało 3810 osób, z czego 3730 
stanowiło wiernych przynależnych do parafii  (tj. 97% wszystkich mieszkających 
na jej terenie), to dane osób uczestniczących w praktykach wskazują na to, że 
40% (2017) i 44% (2018) regularnie uczęszczało na nabożeństwa, a  40% (2017) 
i 33% (2018) z nich korzystało z sakramentów. Dane wskazują na stale zmniej-
szający się procent osób chodzących do kościoła, ale na wzrost takich, którzy 
w pełni uczestniczą w liturgiach poprzez życie sakramentalne.

81 AAP, TPNG 202f/1 Przemyśl Reformaci (teczka 2 i 3).
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Sakramentem włączającym w Kościół i inicjującym drogę życia chrześcijań-
skiego jest chrzest. Jest on konieczny do przyjęcia innych sakramentów. Tabela 
nr 2 przedstawia udzielanie z sakramentów chrztu, małżeństwa, a także z katolic-
kich pogrzebów w parafii.

Tabela nr 2. Liczba chrztów, małżeństw i pogrzebów w parafii św. Antoniego w la-
tach 1977–2018.

Rok Chrzty Małżeństwa Pogrzeby
1977 15 29 4
1978 99 34 54
1979 93 28 71
1980 109 42 92
1981 110 34 83
1982 135 19 70
1983 133 29 66
1984 113 29 69
1985 98 19 73
1986 133 24 86
1987 90 26 77
1988 70 28 69
1989 87 22 68
1990 94 20 91
1991 88 14 73
1992 69 8 76
1993 76 15 68
1994 75 13 86
1995 61 8 63
1996 61 13 57
1997 62 11 61
1998 55 11 66
1999 46 14 68
2000 38 9 76
2001 31 9 81
2002 48 9 60
2003 34 12 69
2004 38 7 38
2005 32 14 43
2006 49 8 50
2007 37 15 53
2008 56 13 46
2009 44 8 54
2010 33 13 39
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2011 35 11 39
2012 36 11 37
2013 39 14 36
2014 29 9 39
2015 37 9 40
2016 38 10 36
2017 47 9 58
2018 32 8 45
Razem 2705 688 2530

Źródło: Archiwum klasztoru Zakonu Braci Mniejszych (Franciszkanów) w Przemyślu, Liber Bap-
tisatorum. Parafia św. Antoniego w Przemyślu, t. I (1 XI 1977 – 23 VIII 1988), t. II (24 VIII 
1985–1989), t. III (1990–1997), t. IV (1997–2005), t. V (2006–2013), t. VI od 2014 r. Księga 
małżeństw zawartych w rzymskokatolickiej parafii św. Antoniego w Przemyślu, t. 1 i 2. Księga 
zmarłych, t. 1 (1 XI 1977 – 2 IX 1993), t. 2 (3 IX 1993 – 31 XII 2004), t. 3 (2005–2015), t. 4 (od 
2016). Obliczenia własne.

Życie sakramentalne stanowi pewien obraz sytuacji demograficznej parafii, 
stąd też w podsumowaniu tego zagadnienia przedstawiona zostaje tabela uka-
zująca udzielanie w niej sakramentu chrztu, małżeństwa oraz zawierająca liczbę 
pogrzebów. Z tabeli wynika, że struktura wiekowa parafii nie napawa optymi-
zmem, a liczba jej mieszkańców stale się zmniejsza (potwierdza to dane z tabeli 
nr 1). Przyrost naturalny utrzymywany był jedynie w pierwszym dziesięcioleciu 
istnienia parafii, co mogło wynikać z gęstości zabudowy obszaru parafii oraz wy-
budowaniu na przełomie lat 70. i  80. kilku bloków mieszkaniowych (ul. Dwor-
skiego, Tarnawskiego), a co za tym idzie sprowadzeniu się do nich większej licz-
by ludzi w średnim wieku. Jednak już od końca lat 80. i początku lat 90. liczba 
chrztów i pogrzebów zrównały się, by po dziesięciu latach utrzymać przewagę 
zgonów nad narodzinami, a więc ujemny przyrost naturalny. Tendencja ta się 
utrzymuje, przy jednoczesnym drastycznym zmniejszeniu się osób korzystają-
cych z sakramentów, najpierw w latach 90., a potem już w dwutysięcznych. Nie 
wynika to z laicyzacji mieszkańców parafii czy dużej liczby osób niezwiązanych 
z Kościołem rzymskokatolickim – raczej z faktu migracji wielu ludzi w wieku 
średnim z Przemyśla, najpierw w okresie transformacji ustrojowej, a następnie 
po wejściu Polski do Unii Europejskiej (2004). Inna rzecz, że stara infrastruktura 
mieszkaniowa, a także budowanie nowych osiedli poza obszarem parafii, także 
przyczyniły się do migracji wielu młodych osób do innych dzielnic Przemyśla, 
a więc i  korzystania z sakramentów w innych parafiach.   

Sakramentem stanowiącym podstawę życia rodzinnego i społecznego jest sa-
krament małżeństwa, o którym szczegółowe dane w parafii św. Antoniego po-
daje tabela nr 2. Udzielają go sobie sami małżonkowie, ale ze względu na jego 
doniosłość duża odpowiedzialność spoczywa na duszpasterzach, a zwłaszcza 
proboszczach, którzy mają wykazać spełnienie przez nupturientów warunków 
wymaganych do zawarcia małżeństwa. Władze diecezjalne w pracy duszpaster-
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skiej zwracają uwagę na potrzebę odpowiedniego przygotowania młodych ludzi 
do podjęcia obowiązków małżeńskich. Już w 1979 r. przeprowadzono w parafii 
pierwszy dekanalny kurs przedmałżeński, na który uczęszczało 360 osób. Prze-
prowadzili go o. Sułek i o. Warzybok82. Od tego czasu kursy odbywają się regu-
larnie, na przemian w poszczególnych parafiach dekanatu.

Tabela nr 3. Liczba małżeństw zawartych w parafii św. Antoniego w latach 1978–2018 
Rok Ogółem Kapłan błogosławiący (liczba udzielonych ślubów)
1978 29 o. Zbigniew Sułek (17), o. Mariusz Dębiński (6),  

o. Tymoteusz Warzybok  (4), o. Kamil Łętowski (2) 
1979 34 o. Z. Sułek (23), o. T. Warzybok  (9), o. K. Łętowski (1),  

ks. Zbigniew Bielamowicz (1) 
1980 28 o. Z. Sułek (17), o. T. Warzybok  (5), o. K. Łętowski (4),  

o. M. Dębiński (1), o. Marcin Kordowisko (1)
1981 42 o. Z. Sułek (30), o. T. Warzybok  (6), o. K. Łętowski (2),  

o. M. Kordowisko (2), o. Antoni Szlachta (1), ks. Józef Sroka (1)
1982 34 o. Z. Sułek (28), o. T. Warzybok  (3), o. M. Kordowisko (2),  

ks. Edward Daraż (1)
1983 19 o. Z. Sułek (11), o. T. Warzybok  (2), o. M. Kordowisko (1),  

o. M. Dębiński (3), o. Juliusz Narchałka OCD (1),  
ks. Mieczysław Radochoński (1)

1984 29 o. Witalis Szczerba (11), o. T. Warzybok  (8), o. M. Dębiński (4), 
o. Z. Sułek (3), o. Antoni Chorzewski (2), 

ks. Antoni Spławski SJ (1) 
1985 29 o. W. Szczerba (18), o. T. Warzybok  (9), o. S. Płachta (1),  

o. A. Chorzewski (1)
1986 19 o. W. Szczerba (15), o. S. Płachta (4)
1987 24 o. W. Szczerba (14), o. S. Płachta (7), o. Józef Kiełbasa (1),  

o. Bonawentura Nosek (1), o. Krystyn Kusy (1)
1988 26 o. W. Szczerba (15), o. S. Płachta (4), o. Józef Kiełbasa (1),  

o. Aureliusz Oszajca (2), o. Władysław Chomicz (1),  
ks. Jan Nigborowicz (1), ks. Michał Błaszkiewicz (1),  

ks. Stanisław Czenczek (1)
1989 28 o. W. Szczerba (20), o. S. Płachta (5), o. Gilbert Studzienny (1),  

o. B. Nosek (1), ks. Stanisław Szałankiewicz (1)
1990 22 o. W. Szczerba (10), o. Robert Prokopiuk (4), o. S. Płachta (3),  

o. Bogdan Reczek (3), o. Z. Sułek (1),  
ks. Stanisław Krzywiński (1)

1991 20 o. R. Prokopiuk (5), o. W. Szczerba (9), o. B. Reczek (4),  
o. Z. Sułek (1), o. Nereusz Oszajca (1)

82 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 43.
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1992 21 o. R. Prokopiuk (5), o. W. Szczerba (8), o. B. Reczek (2),  
o. Z. Sułek (2), o. Arnold Potępa (2), o. N. Oszajca (1),  

ks. Janusz Korzępa (1)
1993 31 o. R. Prokopiuk (7), o. W. Szczerba (13), o. B. Reczek (1),  

o. Teodor Knapczyk (2), o. N. Oszajca (3), o. K. Łętowski (1),  
o. Berard Karpiński (1), ks. Andrzej Spławski TJ (1),  

ks. Władysław Szewczyk (1), ks. Kazimierz Surowiec (1)
1994 17 o. R. Prokopiuk (6), o. W. Szczerba (6), o. T. Knapczyk (2),  

o. Samuel Bommersbach (1), ks. Zbigniew Suchy (1),  
ks. Marian Burczyk (1)

1995 21 o. R. Prokopiuk (6), o. W. Szczerba (2), o. S. Bommersbach (3),  
o. T. Knapczyk (3), o. Z. Rogowski (3), o. Z. Sułek (2),  

o. K. Łętowski (1), o. Mieczysław Pośpiech ofm conv. (1)
1996 19 o. R. Prokopiuk (10), o. T. Knapczyk (4), o. B. Reczek (2),  

o. Z. Sułek (2), o. Manswet Zawada (1)
1997 14 o. R. Prokopiuk (4), o. Ernest Knop (4), o. Tadeusz Pawłowicz 

(3), o. Wacław Bujak (2), ks. Jan Urbańczyk (1)
1998 24 o. R. Prokopiuk (11), o. E. Knop (3), o. T. Pawłowicz (8),  

o. Mariusz Uniżycki (1), o. Władysław Chomicz (1)
1999 22 o. R. Prokopiuk (2), o. E. Knop (2), o. T. Pawłowicz (6),  

o. Damian Bieńkowski (4), o. Krystyn Kusy (4),  
o. Eryk Hoppe (1), o. T. Knapczyk (1), o. J. Kiełbasa (1),  

ks. Janusz Depciuch (1)
2000 9 o. D. Bieńkowski (5), o. K. Kusy (2), o. M. Zawada (2),  

ks. Tadeusz Biały (1) 
2001 10 o. K. Kusy (5), o. D. Bieńkowski (2), o. M. Zawada (1),  

ks. T. Biały (1), ks. Henryk Kociołek SJ (1)  
2002 15 o. D. Bieńkowski (5), o. K. Kusy (4), o. M. Zawada (3),  

o. L. Dorobczyński (2), o. S. Bommersbach (1)
2003 12 o. D. Bieńkowski (4), o. K. Kusy (4), o. M. Zawada (1), o. Jerzy 

Kulpa (1), o. Józef Przybylak (1), o. Stanisław Gołąb OP (1)
2004 7 o. D. Bieńkowski (3), o. K. Kusy (1), o. M. Zawada (2),  

o. J. Przybylak (1)
2005 14 o. D. Bieńkowski (5), o. K. Kusy (4), o. M. Zawada (1), o. Błażej 

Sówka (1), ks. Edward Kołodziej (1), ks. Janusz Jakubiec (1),  
ks. Witold Wiśniowski (1)

2006 8 o. K. Kusy (4), o. D. Bieńkowski (1), o. Benedykt Kordula (1),  
o. Jacek Robak (1), ks. Marian Rajchel (1)

2007 15 o. K. Kusy (4), o. J. Robak (3), o. Witkor Wilkosz (3),  
o. D. Bieńkowski (2), o. Cezary Chustecki (2), o. M. Uniżycki (1)

2008 13 o. D. Bieńkowski (6), o. Piotr Balcerzak (3), o. K. Kusy (2),  
o. Jacek Biegajło (1),
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2009 8 o. D. Bieńkowski (2), o. P. Balcerzak (1), o. Arnold Potępa (1),  
o. J. Biegajło (1), o. Marcel Kosim (1), ks. Łukasz Haduch (1),  

ks. Damian Toczek (1)
2010 13 o. M. Kosim (5), o. J. Biegajło (3), o. D. Bieńkowski (2),  

o. Mariusz Kurantkiewicz (1), o. Jan Krawczyk (1),  
o. A. Potępa (1)

2011 11 o. Tadeusz Pawłowicz (3), o. M. Kosim (2), o. D. Bieńkowski (1), 
J. Biegajło (1), o. A. Potępa (1), o. Nataniel Marchwiany (1),  

o. Korneliusz Kłósek (1), ks. Jan Rydzik (1)
2012 11 o. T. Pawłowicz (10), o. Zygmunt Majcher (1)
2013 14 o. T. Pawłowicz (12), o. B. Kordula (1),  

o. Tomasz Kupczakiewicz (1) 
2014 9 o. T. Pawłowicz (8), o. Zbigniew Rogowski (1)
2015 9 o. T. Pawłowicz (7), o. Paweł Rosołowski (1), o. M. Zawada (1)
2016 10 o. T. Pawłowicz (9), o. Z. Rogowski (1)
2017 9 o. T. Pawłowicz (7), o. Z. Rogowski (1), ks. Witold Szmyd (1)
2018 8 o. T. Pawłowicz (8)

Źródło: Księga małżeństw zawartych w rzymskokatolickiej parafii św. Antoniego w Przemyślu. 
Obliczenia własne.

Tabela wyraźnie wskazuje na fakt, że parafię św. Antoniego w Przemyślu za-
mieszkują głównie osoby starsze – liczba zawieranych związków małżeńskich 
nigdy nie była bowiem duża, a od roku 2000 nie przekroczyła dwudziestu ślubów 
rocznie, a po 2013 – dziesięciu. Naturalnie z braku badań porównawczych trudno 
wskazać, na ile liczba ta odpowiada średniej liczbie małżeństw zawieranych w in-
nych parafiach w mieście, diecezji czy w Polsce, niemniej pokazuje ona tenden-
cje zmniejszania się ogólnej liczby wiernych w parafii. Sakramentu małżeństwa 
w parafii powinien udzielać przede wszystkim proboszcz lub ewentualnie wikary. 
W wyjątkowych przypadkach (prośba rodziców czy samych małżonków) może 
być to oddelegowany kapłan. Najczęściej związek błogosławiony jest w parafii 
panny młodej, choć naturalnie zdarzają się wyjątki od tej reguły. Tabela wska-
zuje na ciekawy fakt, że jedynie na początku istnienia parafii oraz w ostatnich 
latach (a więc za czasów o. Sułka i o. Pawłowicza) to proboszczowie udzielali 
najwięcej ślubów. Wynikać to może albo z ich obowiązkowości, dyspozycyjności 
lub popularności wśród kandydatów do zwarcia węzła małżeńskiego. W latach 
1984–1993 najczęściej nowe związki małżeńskie błogosławił o. Witalis Szczerba 
(najpierw jako wikariusz parafii do 1990 r., a potem delegat). Liczba kapłanów-
-delegatów wynika najczęściej albo z braku dyspozycyjności proboszcza lub wi-
kariusza parafii, albo/a także z więzi osobistych łączących młodą parę z osobą  
kapłana – prawie w stu procentach można napisać tak o kapłanach, którzy po 
okresie pracy w Przemyślu występują w następnych latach jako błogosławiący. 
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Tabela nr 4 ilustruje liczbę dzieci przystępujących do sakramentu I Komunii 
św., z zaznaczeniem katechetów i katechetek, odpowiedzialnych za ich formację.

Tabela nr 4. Liczba dzieci przystępujących do sakramentu I Komunii św. w parafii 
św. Antoniego w latach 1978–2018

Rok Ogółem Osoba przygotowująca dzieci do sakramentu
1978 99 o. Mariusz Dębiński
1979 99 o. Marcin Kordowisko
1980 90 o. Marcin Kordowisko
1981 93 o. Marcin Kordowisko
1982 93 o. Marcin Kordowisko
1983 97 o. Marcin Kordowisko
1984 135 o. Antoni Chorzewski
1985 136 o. Antoni Chorzewski
1986 155 o. Antoni Chorzewski
1987 152 o. Franciszek Szajer
1988 128 o. Józef Kiełbasa
1989 155 o. Aureliusz Oszajca
1990 103 o. Bonawentura Nosek
1991 85 o. Bogdan Reczek
1992 96 s. Lucjana Szczęch
1993 79 s. Lucjana Szczęch
1994 85 o. Zbigniew Rogowski
1995 63 o. Zbigniew Rogowski
1996 52 s. Salomea Koper
1997 66 s. Salomea Koper
1998 36 s. Salomea Koper
1999 62 s. Rut Irena Wronka
2000 64 s. Rut Irena Wronka
2001 99 s. Rut Irena Wronka
2002 93 s. Janina Mrozowicz
2003 110 s. Janina Mrozowicz
2004 82 s. Janina Mrozowicz
2005 74 s. Janina Mrozowicz
2006 73 s. Michaela Markowicz
2007 46 s. Michaela Markowicz
2008 51 s. Maksymiliana Irena Olech
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2009 42 s. Diana Gierlak
2010 58 s. Diana Gierlak
2011 43 s. Janina Mrozowicz
2012 64 s. Janina Mrozowicz
2013 24 s. Janina Mrozowicz
2014 13 s. Janina Mrozowicz
2015 25 s. Janina Mrozowicz
2016 30 s. Imelda Boczar
2017 67 s. Imelda Boczar, o. Z. Rogowski
2018 53 s. Imelda Boczar, o. Z. Rogowski
Razem 3270

Źródło: Archiwum parafii, Księga Dzieci I Komunii Świętej. Parafia rzymskokatolicka przy koście-
le św. Antoniego w Przemyślu; Kronika parafialna Franciszkanów-Reformatów pod wez[waniem] 
św. Antoniego w Przemyślu. Obliczenia własne.

Łącznie w parafii św. Antoniego w latach 1978–2018 do I Komunii św. przy-
stąpiło 3270 dzieci. Tabela, podobnie jak i w innych przypadkach, wskazuje na 
zmniejszającą się liczbę parafian – wśród których liczba dzieci w ostatnich 30 lat 
drastycznie obniżyła się.

Tabela nr 5. Liczba osób przystępujących do sakramentu Bierzmowania z parafii 
św. Antoniego w latach 1978–2018

Data Szafarz Liczba bierz- 
mowanych Kościół

18 V 1978 Bp Bolesław Taborski 88 Św. Antoniego
15 V 1979 Bp Bolesław Taborski 84 Św. Antoniego
217 V 1980 Bp Stanisław Jakiel 84 Św. Antoniego
24 IV 1981 Bp Bolesław Taborski 56 Św. Antoniego
29 IV 1982 Bp Bolesław Taborski 71 Św. Antoniego
27 IV 1983 Bp Bolesław Taborski 70 Św. Antoniego
11 X 1983 Bp Bolesław Taborski 14 Św. Antoniego
24 IV 1984 Bp Bolesław Taborski 72 Św. Antoniego
13 VI 1985 Bp Stefan Moskwa 100 Św. Antoniego
27 V 1986 Bp Bolesław Taborski 102 Św. Marii Magdaleny
5 V 1987 Bp Bolesław Taborski 74 Św. Marii Magdaleny
12 III 1988 Bp Stefan Moskwa 3 Katedra
10 IV 1988 Bp Bolesław Taborski 1 Katedra
14 V 1988 Bp Edward Białogłowski 98 Św. Marii Magdaleny
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24 V 1989 Bp Bolesław Taborski 84 Św. Antoniego
10 III 1990 Bp Bolesław Taborski 2 Św. Antoniego
10 V 1990 Bp Stefan Moskwa 85 Św. Antoniego
11 VIII 1990 Bp Stefan Moskwa 1 Św. Antoniego
10 XI 1990 Bp Bolesław Taborski 3 Św. Antoniego
2 XII 1990 Bp Stefan Moskwa 74 Św. Antoniego
12 X 1991 Bp Bolesław Taborski 1 Św. Antoniego
14 XII 1991 Bp Bolesław Taborski 2 Św. Antoniego
11 I 1992 Bp Bolesław Taborski 1 Św. Antoniego
8 II 1992 Bp Bolesław Taborski 2 Św. Antoniego
14 III 1992 Bp Stefan Moskwa 1 Św. Antoniego
28 III 1992 Bp Bolesław Taborski 87 Św. Antoniego
12 IX 1992 Bp Stefan Moskwa 2 Św. Antoniego
14 XI 1992 Bp Stefan Moskwa 3 Św. Antoniego
5 XII 1992 Bp Stefan Moskwa 70 Św. Antoniego
10 IX 1993 Bp Stefan Moskwa 3 Św. Antoniego
27 XI 1993 Bp Stefan Moskwa 67 Św. Antoniego
3 XII 1994 Bp Bolesław Taborski 90 Św. Antoniego
13 V 1995 Bp Stefan Moskwa 1 Św. Antoniego
10 VI 1995 Bp Stefan Moskwa 1 Św. Antoniego
9 III 1996 Bp Bolesław Taborski 72 Św. Antoniego
22 II 1997 Abp Józef Michalik 84 Św. Antoniego
30 XI 1997 Abp Józef Michalik 87 Św. Antoniego
Brak daty O. Mariusz Uniżycki83 1 Św. Antoniego
17 IV 1999 Bp Bolesław Taborski 78 Św. Antoniego
10 VI 2000 Bp Bolesław Taborski 90 Św. Antoniego
21 III 2004 Bp Stefan Moskwa 54 Św. Antoniego
5 XII 2004 Bp Adam Szal 43 Św. Marii Magdaleny
8 XII 2005 Bp Adam Szal 59 Św. Marii Magdaleny
7 XII 2006 Bp Adam Szal 39 Św. Marii Magdaleny
8 XII 2007 Bp Marian Rojek 38 Św. Marii Magdaleny
8 XII 2008 Bp Adam Szal 49 Św. Marii Magdaleny
8 XII 2009 Bp Adam Szal 26 Św. Marii Magdaleny
8 XII 2010 Bp Adam Szal 28 Św. Marii Magdaleny

83 Bierzmowanie in periculo mortis za zgodą arcybiskupa ordynariusza. 
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8 XII 2011 Bp Adam Szal 32 Św. Marii Magdaleny
8 XII 2012 Bp Adam Szal 30 Św. Marii Magdaleny
10 VIII 2013 Ks. Mieczysław Rusin 1 Katedra 
8 XII 2013 Bp Adam Szal 17 Św. Marii Magdaleny
7 XII 2014 Bp Adam Szal 28 Św. Marii Magdaleny
9 V 2015 Bp Stanisław Jamrozek 1 Katedra 
7 XII 2015 Bp Adam Szal 20 Św. Marii Magdaleny
8 X 2016 Ks. Mieczysław Rusin 1 Katedra
11 XII 2016 Bp Stanisław Jamrozek 31 Św. Marii Magdaleny
8 XII 2017 Abp Adam Szal 17 Św. Marii Magdaleny
4 X 2018 Bp Stanisław Jamrozek 48 Św. Antoniego

Źródło: Księga bierzmowanych rzymskokatolickiej parafii św. Antoniego w Przemyślu. Obliczenia 
własne

Z tabeli nr 5 wynika, że sakrament bierzmowania przyjęło 2471 osób pocho-
dzących z parafii św. Antoniego. Ze względu na zmniejszającą się liczbę mło-
dzieży (bowiem głównie to ona przystępowała do tego sakramentu) od 2004 r. 
bierzmowania szafarz udzielał tego samego dnia osobom, które wyraziły chęć 
oraz zdały odpowiedni egzamin przed dziekanem dekanatu Przemyśl I w parafii 
św. Marii Magdaleny kilka dni wcześniej. Wybierano świątynię tamtejszej parafii 
ze względu na jej wielkość. W większości przypadków szafarzami byli biskupi 
pomocniczy diecezji; zaledwie w kilku przypadkach byli to ordynariusze.

Zaplecze materialne i prace konserwatorsko-remontowe

Parafia św. Antoniego w Przemyślu użytkuje wczesnobarokowy kościół z po-
łowy XVII w. (kościół konsekrowany 3 X 1645 przez prowincjała reformatów, 
Ambrożego Stalickiego). Nie jest on obszerny – jednonawowy z dobudowaną 
w latach 1875–1877 kaplicą Jezusa Miłosiernego. Prezbiterium kościoła ma 9,60 
m długości i 6 m szerokości. Nawa ma 14 m długości i szeroka jest na 9 m. Wypo-
sażenie świątyni utrzymane jest w stylu późnego baroku i w większości pochodzi 
z XVIII i XIX w., z licznymi przeróbkami w wieku XX84.  

Ze względu na wpisanie kompleksu kościelno-klasztornego na listę zabytków, 
wszystkie prace konserwatorskie muszą odbywać się z zachowaniem odpowied-
nich standardów. Wymagają one zatem znacznych nakładów kosztów, z powodu 
zatrudniania odpowiednich fachowców85. 

84 Zob. szerzej: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, s. 30–34; o. A. Sroka, Franciszkański ko-
ściół, s. 16.

85 O szczegółowym wyposażeniu kościoła i klasztoru oraz o ich artystycznej wartości zob. 
szerzej: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, s. 30–45; o. A. Sroka, Franciszkański kościół, s. 23–29.
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Już za czasów przełożeństwa o. Sułka przeprowadzono liczne prace remon-
towe w kościele i klasztorze, obejmujące m.in. kanalizację, centralne ogrzewa-
nie czy roboty murarskie86. W kwietniu 1977 r. rozpoczęto gruntowny remont 
kościoła – początkowo pomalowano kaplicę Serca Jezusowego i całe prezbite-
rium do wysokości bocznych ołtarzy. Prace wykonał artysta malarz Zbigniew 
Bielewicz z Bielska-Białej, uprzednio zatwierdzony przez konserwator zabytków 
Barbarę Czułkowską. Na rusztowaniach pracowali majstrzy z Żywiecczyzny pod 
kierownictwem Karola Ciupki z Milówki87. 15 VII 1977 zakończono prace w ka-
plicy Serca Jezusowego. Jak zanotował w kronice ojciec gwardian:

Praca była trudna, bo farby dawniejsze leciały. Partiami czyszczono do tynku i od 
nowa malowano dawniejsze identyczne wzory przedtem przeniesione na kalkę. Za-
chowano tę samą kolorystykę bez żadnych zmian88. 

Równocześnie w sierpniu 1977 r. otynkowano fronton klasztoru od strony 
kościoła – przy wejściu do furty. Malowanie prezbiterium zakończono 30 IX 
1977. Do maja 1978 r. trwało malowanie nawy, po czym przystąpiono do pracy 
w kruchcie i pod chórem. Malowidła ścienne konserwowane były przez Jana 
Wąsacza89. Wiosną 1978 r. cztery obrazy z kościoła zostały poddane pracom kon-
serwatorskim w Warszawie: św. Antoniego, Matki Bożej, Pana Jezusa na krzyżu, 
Pana Jezusa biczowanego. Wykonała je artysta-plastyk Halina Rudniewska90. 

W lipcu 1980 r. postawiono rusztowania przy głównym ołtarzu w celu oczysz-
czenia i uzupełnienia brakujących elementów rzeźb. Mistrz złotniczy Marian 
Dzierża z Krakowa pokrył przy okazji rzeźby prawdziwym złotem. Rzeźby wró-
ciły na swoje miejsce na początku marca 1981 r. , kiedy też zdjęto rusztowanie, 
odsłaniając efekty renowacji91. Przy okazji odnaleziono notatkę na desce przy 
antepedium: „Po restauracji kościoła został konsekrowany Wielki Ołtarz przez 
Najprz. Ks. Biskupa Łukasza Ostoję Soleckiego 1899 r. 1/10, † 2/3 1900. Re-

86 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 15 – 20.
87 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 34. Urodził się 10 sierpnia 1913 roku w Kętach, 

zmarł 8 września 2008 roku w Bielsku-Białej. Ukończył Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Kra-
kowie, gdzie studiował u prof.: Witolda Chomicza, Jerzego Karolaka i Stanisława Jakubowskiego. 
Dyplom uzyskał w 1948 roku. Członek ZPAP od 1951 roku. W latach 1949–1950 pracował jako 
nauczyciel w Gimnazjum Graficznym w Nowej Rudzie k. Kłodzka, następnie w Domu Kultury 
i Spółdzielni „Dekoracja” w Katowicach oraz w Bielskich Zakładach Graficznych. W 1965 roku na 
stałe zamieszkał w Bielsku-Białej. Zajmował się przede wszystkim projektowaniem i wykonywa-
niem polichromii o tematyce sakralnej, pracami złotniczymi i ornamentyką. Uprawiał także grafikę 
i malarstwo.

88 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 37.
89 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 37–38, 40; Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, 

s. 34.
90 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 41.
91 Archiwum klasztorne, Kronika klasztorna, k. 46.
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likwie wstawiono św. Aurelego i św. Benigny”. Z tyłu jednej z figur był z ko-
lei następujący napis: „Ołtarz odnowiono Roku Pańskiego 1921 r. Ks. Eustachy 
Werner – Fr. Ignatius”92.

Po ukończeniu remontu ołtarza głównego poddano konserwacji ołtarze bocz-
ne. Objęła ona uzupełnianie spróchniałych rzeźb i pokrywanie elementów zło-
conych, a wypłowiałych, prawdziwym złotem. Najpierw ukończono ołtarz św. 
Antoniego, a pod koniec lipca 1983 r. – ołtarz Matki Bożej Niepokalanej93. Gwar-
dian nie krył w kronice klasztornej zadowolenia z hojności wiernych na remont 
kościoła. Uwypuklił też dar księdza kanonika Stanisława Bajdy, proboszcza z Uj-
kowic, który ofiarował 1500 zł na ten cel. „[…] taki gest księdza diecezjalnego 
w stronę zakonu to rzadki wypadek”94. 

W listopadzie 1977 r. w zakrystii położono marmurową posadzkę w miejsce 
zniszczonego parkietu. Trzy lata później, w listopadzie 1980 r. miejscowy ma-
larz Antoni M. Litwiniuk dokonał przemalowania zakrystii, „gdyż zakrystia była 
brudna i malowanie pokojowej, nie nadające się do tego miejsca”95.  W maju 
1978 r. stolarze zakończyli prace w refektarzu klasztornym, obijając ściany no-
wym drewnem, po czym artysta malarz Zbigniew Bielewicz pomalował ściany, 
w czym pomagali mu bracia nowicjusze Krzysztof Kustra i Antoni Wojtal. Osta-
tecznie malowanie kościoła i refektarza zakończono 10 VII 197896. W listopadzie 
1980 r. położono w nawie głównej kościoła i pod chórem nową boazerię oraz 
wstawili nowe ławki97. 

Poza renowacją kościoła, za czasów ojców Sułka, Warzyboka i Płachty pod-
jęto się remontu klasztoru. Jesienią 1981 r. w refektarzu umieszczono trzy nowe, 
zamówione obrazy w miejsc starych, które zostały zawieszone w krużgankach 
przy kościele. Rozpoczęto też wymienianie parkietu na korytarzach klasztornych, 
gdyż dotychczasowy był już bardzo zniszczony98. Na początku marca 1984 r. 
oddano do użytku nową klatkę schodową w klasztorze – stopnie i boazerię zro-
biono z dębowych desek99. W kwietniu 1986 r. wymalowano główny korytarz 
przykościelny, kaplicę Matki Bożej Nieustającej Pomocy i oratorium zakonne. 
Rozpoczęto też wymianę okien w klasztorze – ostatecznie jednak największą 
ich liczbę wymieniono w lipcu 1987 r.100 W czerwcu 1989 r. wykonano remont 
schodów przykościelnych. Poprzedni wykonano w 1972 r., za przełożeństwa o. 
Jana Grabowskiego, ale z powodu użycia żwiru ziemnego, szybko całość uległa 

92 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 48.
93 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 53, 64.
94 Ibidem.
95 Archiwum klasztorne, Kronika klasztorna, k. 47.
96 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 39–41.
97 Archiwum klasztorne, Kronika klasztorna, k. 47.
98 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 53–54.
99 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 67.
100 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 95, 125.
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degradacji. Ostatecznie użyto żelbetonu i nawierzchni lastrikowej, obudowanej 
cegłą101.

Ojcowie mają też obowiązek dbać o kaplicę na cmentarzu głównym w Prze-
myślu, gdzie spoczywają ojcowie, bracia i dobrodzieje klasztorni. Kaplica refor-
macka przeszła remont w 1983 r.; sporządzono dla niej przy okazji nową żelazną 
bramę, oszkloną, zamiast dotychczasowych drzwi z drewna, które były już moc-
no zniszczone102.

Również za czasów o. Roberta Prokopiuka kontynuowano prace remonto-
we. W dn. 3 IV 1992  zainstalowano nową aparaturę nagłośniającą w kościele 
– przewody, głośniki i mikrofony103. Stopniowo instalowano w kościele wi-
traże. Świątynię poddano też gruntownemu malowaniu – Stanisław i Maciej 
Filip oraz Wojciech Kozak dokonali wtedy konserwacji ołtarza głównego oraz 
bocznych (1996–1997). W dn. 13 VI 1998  poświęcono nowy żyrandol w nawie 
głównej104.

Po dwuletnim remoncie, 18 VIII 1993  odsłonięto kopię odrestaurowanego 
pomnika o. Krystyna Szykowskiego, mieszczący się w murach klasztornych od 
strony placu Na Bramie. Wykonał ją artysta plastyk Waldemar Robowski. Nad-
wyrężony przez czas, a następnie zniszczony przez konar drzewa, pomnik został 
posklejany i przeniesiony do baszty zamku przemyskiego105. 

Od 1990 r. otynkowano budynki w podwórzu, kruchtę kościelną, kory-
tarze przykościelne z górną kaplicą, pomalowano na nowo większość pokoi 
i wszystkie korytarze i klatki schodowe. W lipcu 1993 r. wymalowano chór 
zakonny, część mieszkań, a także poprawiono beton przed garażami i przy bra-
mie kościoła106. Od maja do września 1995 r. trwał remont centralnego ogrze-
wania w klasztorze107. W maju 1995 r. zakończono remont kuchni klasztornej 
i spiżarni. Ściany i podłogę wyłożono kafelkami, zainstalowano oświetlenie 
elektryczne, zamontowano także nowe kuchnie gazowe, zmywalnie i szafki. 
Przy okazji zbudowano sanitariaty za kuchnią i zainstalowano nowe drzwi do 
kuchni, kancelarii parafialnej i biblioteki108. W części zamieszkałej przez sio-
stry zainstalowano osobne centralne ogrzewanie i rozpoczęto generalny remont 
skrzydła klasztoru od strony ul. Jagiellońskiej109. Za szczególną opiekę nad 
zabytkami, w tym remont wnętrz kościoła św. Antoniego w kwietniu 1996 r., 
uhonorowany został przez Ministra Kultury i Sztuki o. gwardian i proboszcz 

101 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 173.
102 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 65.
103 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 283.
104 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, s. 34; T. Pudłocki, Pamiętnik, t. 3, wpisy z 14 VI 1998 r.
105 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 356.
106 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 352.
107 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 473.
108 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 461.
109 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 553.
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Robert Prokopiuk – na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków Mar-
ka Gosztyły110.

W pierwszym roku przełożeństwa o. Damiana Bieńkowskiego dach kościo-
ła pokryto dachówką ceramiczną, wzmocniono zabytkową sygnaturkę, która się 
tam znajdowała, i oczyszczono fronton świątyni. Przy okazji, w maju 2000 r., 
robotnikom podczas prac w kuli pod krzyżem wieńczącym sygnaturkę udało się 
znaleźć w pudełku do przechowywania hostii nieznane dokumenty z przeszło-
ści wspólnoty z lat 1787, 1838 i 1924 r., dotyczące przeprowadzanych wówczas 
remontów111. W grudniu 2000 r. wymieniono centralne ogrzewanie, instalując 
nowy piec oszczędnościowy112. Na zakończenie remontów uroczystą Mszę św. 
10 XII 2000  odprawił wikariusz prowincji o. Stanisław Mazgaj113.

W dn. 7 XI 2001 ukończono konserwację fresku z XVII w. w kruchcie ko-
ścioła nad wejściem głównym, przedstawiającego objawienie się Dzieciątka 
Jezus św. Antoniemu z Padwy podczas modlitwy. Konserwację przeprowadziła 
firma Macieja Filipa, konserwatora zabytków z Rzeszowa. On to również do-
konał konserwacji obrazu Matki  Bożej z Dzieciątkiem z XVII w., który został 
umieszczony w prezbiterium kościoła na bocznej ścianie. W tym czasie dokona-
no iluminacji zewnętrznej kościoła i kaplicy Pana Jezusa Miłosiernego – energia 
oświetleniowa pochodzi z miasta, a podświetlona fasada i inne elementy pięknie 
prezentują się po zmroku114.

Wysoki nasyp od strony placu Na Bramie stanowił nieustanny problem dla 
ratowania resztek muru klasztornego, który rozdziela ruchliwy plac od kościoła. 
Już w połowie lat 80. próbowano rozwiązać problem. Ostatecznie, dopiero po 
latach, wzmocniono konstrukcję muru. W roku 2004 odnowiono znajdujące się 
w nim stacje Drogi Krzyżowej. Ich uroczystego poświęcenia dokonał bp Adam 
Szal w dn. 21 XI 2004, przy udziale prowincjała o. Marka Wacha, gwardiana ja-
rosławskiego o. Pacyfika Iwaszki oraz ks. kanonika Kazimierza Burgiela – przez 
lata pomagającego w pracach duszpasterskich w parafii115.

Prace remontowe kontynuowane są od początku probostwa o. Tadeusza Paw-
łowicza. Nade wszystko trzeba było osuszyć teren wirydarza klasztornego oraz 
wykonać nowe tynki w tymże wirydarzu. Wykonano renowację drzwi wejścio-
wych do kościoła. Rozpoczęto też prace w kamienicy przy ul. Mniszej, należącej 
do klasztoru. Przed Wielkanocą 2016 r. udało się położyć posadzkę z czerwonego 

110 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 519.
111 (d), Zapiski z przeszłości, „Super Nowości” nr 114 (866) z 17 V 2000 r.; Remont kościoła 

w Przemyślu, „Super Nowości” nr 116 (868) z 19 – 21 V 2000. 
112 Archiwum klasztorne, Kronika klasztorna, k. 898.
113 Archiwum klasztorne, Kronika. Koło Ministrantów im. św. Stanisława Kostki przy parafii 

Św. Antoniego oo. Franciszkanów, b.s.
114 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 948.
115 Archiwum klasztorne, Kronika Ministrancka (od 2003 r.), b.s.; Archiwum parafialne, Kro-

nika parafialna, b.s. 
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i białego marmuru z Grecji w korytarzu łączącym kościół i klasztor, wokół wi-
rydarza. Korytarz odmalowano, odsłaniając zabytkowe malowidła z czasów sta-
ropolskich, do tej pory niewidoczne116. Doprowadzono do klasztoru ogrzewanie 
z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.  

Staraniem o. Elizeusza Górskiego rozpoczęto też odnowę obrazów znajdu-
jących się w klasztorze – m.in. osiemnastowieczny obraz przedstawiający św. 
Ludwika. Obecnie (po zmianie gwardiana) kontynuowane są kompleksowe pra-
ce remontowe chóru zakonnego, znajdującego się za ołtarzem głównym. Przez 
ponad sto lat korzystali z niego zakonnicy oraz nowicjusze. W roku 2018 została 
wykonana podłoga oraz wzmocnione i odrestaurowane ściany pomieszczenia. 
Wykonano także dwie drewniane podpory grożącego zawaleniem muru klasz-
tornego, do którego przylega ulica Mnisza. Innym projektem, który ma ogromne 
znaczenie dla klasztoru, a przede wszystkim dla działalności parafialnej, jest ge-
neralny remont budynku, w którym przez długie lata prowadzono katechizację. 
Prace ciągle trwają i zmierzają do udostępnienia pomieszczeń do działalności 
duszpasterskiej. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, nadzór przy remon-
cie dachu prowadzony był przez Urząd Konserwatorski 117.

Zgromadzenia zakonne

Poza wspólnotą zakonną składającą się każdego roku zazwyczaj z czterech-
-pięciu kapłanów oraz brata zakonnego (zob. aneks), w pierwszych latach funk-
cjonowania parafii w klasztorze mieścił się nowicjat (od roku 1958 r.)118. No-
wicjusze pełnili posługę przy ołtarzu i stawiali pierwsze kroki na drodze życia 
zakonnego. Co roku obłóczyny były okazją, aby wierni mogli przeżyć wraz z no-
wicjuszami ważne dla nich uroczystości i spotkać pełniących funkcję prowincja-
łów119. Po 21 latach funkcjonowania nowicjatu, został on z dn. 23 V 1981 prze-
niesiony do klasztoru w Zakliczynie. Jak jednak zaznaczył w kronice klasztornej 
o. Sułek:

Decyzja Zarządu Prowincji była słuszna, gdyż Przemyśl ma mało cel i musieli no-
wicjusze mieszkać po trzech – czterech, a zakonnicy mieszkali w bardzo małych 
celach. Przemyśl, placówka duszpasterska mocno ruchliwa, liczna grupa dzieci 

116 Archiwum parafialne, Kronika parafii św. Antoniego w Przemyślu, b.k.
117 Archiwum parafialne, Kronika parafii św. Antoniego w Przemyślu, b.k.
118 Schematyzm Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, Kraków 

2016, s. 109.
119 Przykładowo 10 II 1980 r. habity z rąk prowincjała, o. Anzelma Szteinke, otrzymali: Domi-

nik Baran, Tomasz Jerzy Kancik, Jerzy Kraj, Stefan Kraska, Bonawentura Zbigniew Nosek, Franci-
szek Szajer, Bogusław Tabiszewski, Daniel Tadeusz Tanacki, Edmund Jan Urbański, Maksymilian 
Jarosław Warchlewski; 1 III 1981 obłóczyn dokonał wikariusz prowincji o. Tadeusz Grabowski, 
a 22 I 1984  – prowincjał o. Anelzm Szteinke. Zob. Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru,  
k. 45, 65.
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i młodzieży uczęszczającej na katechizację i jak i „OAZA”, nie wpływał dodat-
nio na nowicjuszy – brak skupienia i kontakty, zawieranie znajomości itd. Trudno 
wszystkiego dopilnować przy najlepszej chęci120.

 
Pomimo przeniesienia nowicjatu do klasztoru w Zakliczynie, już po dwóch 

latach postanowiono zmienić decyzję. Od połowy stycznia 1983 r. w klasztorze 
przemyskim zamieszkało dwóch nastolatków z Małego Seminarium w Wielicz-
ce, którzy uczęszczali w Przemyślu do Liceum dla Dorosłych, a od sierpnia t.r. 
do miejscowej wspólnoty wysyłano młodzieńców – kandydatów na braci i tych, 
którzy po nowicjacie uzupełniali szkołę średnią; Zakliczyn pozostał miejscem 
dla nowicjuszy mających maturę. Juniorat braci został zamknięty w roku 1990121. 

Poza franciszkanami przy klasztorze i kościele do 29 XII 1973 pracowały 
siostry felicjanki. Pełniły posługę w kuchni, jako katechetki oraz organistki122. 
Zastąpiły je siostry serafitki – Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej. Jak 
zanotował o. Sułek w Kronice klasztornej pod datą 1 I 1974: 

Siostry Serafitki z ulicy Reymonta objęły od samego rana prace – w kuchni s. We-
nanta Bernasiewicz; organistka s. Łucja Czurik, katechetka s. Aldona Błaniasz. 
W związku z tym trzeba było pomyśleć o remoncie mieszkań sióstr na skrzydle na-
szego klasztoru od strony chóru organowego. Na tym korytarzu poprzednie Siostry 
Felicjanki nie miały ani wody, ubikacji ani łazienki. Przerobiono dawne dwie cele. 
[…] Z korytarza dawnego uzyskano pomieszczenie na łazienkę, muszlę klozetową 
i umywalkę. Doprowadzono wodę zimną i gorącą123. 

Siostry przez kilkadziesiąt lat mieszkania w budynkach klasztornych pełniły 
posługę jako katechetki, przygotowując dzieci do przyjęcia I Komunii św., oraz 
gotowały w kuchni. Pomagały sprzątać i stroić kościół oraz dbały o właściwą 
oprawę liturgii podczas świąt. Były obecne na wszystkich uroczystościach para-
fialnych. Już w pierwszych latach funkcjonowania parafii w punkcie katechetycz-
nym poza trzema ojcami pracowały trzy siostry124. 

Od samego początku istnienia parafii prężnie rozwijał się Ruch Światło-Życie 
(tzw. oazowy). Poprzez odpowiednią formację starano się – w myśl dyrektyw 
założyciela oazy ks. Franciszka Blachnickiego – formować dojrzałych i świado-
mych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnej wspólnoty Kościoła125. Oazę, 
początkowo głównie dla dziewcząt, prowadziła z wielkim oddaniem i powodze-

120 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 49.
121 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 61, 64; Schematyzm Prowincji Matki Bożej 

Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, Kraków 2016, s. 109.
122 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 18.
123 Ibidem. 
124 Zob. Aneks nr 2.
125 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 42.
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niem s. Metodia Ryszkiewicz, a po niej s. Honoria Pasionek. Praca dziewcząt 
polegała m.in. na wspólnych modlitwach i odbywaniu regularnych rekolekcji, 
na odwiedzaniu chorych i samotnych parafian, czytając im, robiąc zakupy czy 
wyświetlając przezrocza i puszczając nagrania z kazaniami papieża126. Ponadto 
młodzież zrzeszona w oazie uczęszczała na Msze św., niekiedy odprawiane przez 
zaproszonych gości (np. 19 XII 1979 był nim bp Tadeusz Błaszkiewicz), brała 
udział w dekanalnym Konkursie Wiedzy Religijnej czy wyjeżdżała na wakacje, 
organizowane przez parafię127. W pierwszych latach w pracach oazy pomagał  
o. Sułek128.

Za czasów przełożeństwa s. Leonii Kalandyk wykonano generalny remont 
pomieszczeń zamieszkałych przez siostry. Całość poświęcił 4 X 1996 prowincjał 
Zakonu Braci Mniejszych o. Adam Błachut (m.in. w obecności Matki Prowin-
cjalnej Nelli Szymkowiak)129. Pismem z 28 X 1999 abp Michalik pozwolił sio-
strom na urządzenie kaplicy zakonnej z prawem przechowywania Najświętszego 
Sakramentu130.

Z racji podpisania dekretu beatyfikacyjnego założycielki Zgromadzenia, 
matki Małgorzaty Łucji Szewczyk przez papieża Benedykta XVI w dn. 20 XII 
2012, siostry promowały jej osobę i dzieło aż do dnia beatyfikacji, która została 
przeprowadzona pół roku później131. Z powodu zmniejszenia się liczby powołań 
i decyzji władz zakonnych, siostry przestały pracować przy tutejszym klasztorze 
w 2014 r. 

Ojcowie sprawują też opiekę duchową nad klasztorem serafitek przy ul. Rey-
monta 12, odprawiając codziennie w tamtejszej kaplicy poranną Mszę św. Naj-
częściej posługę pełni o. Krystian Cholewa, który od 2012 r. jest kapelanem sióstr. 
Kapłani uczestniczą także w wielu ważnych wydarzeniach dla sióstr. W okresie 
wakacyjnym w kościele św. Antoniego odbywały się śluby czasowe czy wieczy-

126 Archiwum klasztorne, Kronika klasztorna, k. 46–47. 
127 Przykładowo w lecie 1979 r. pięćdziesięciopięcioosobowa grupa oazowa wyjechała na wa-

kacje do klasztoru w Dursztynie. Młodzieżą opiekowali się s. Metodia Ryszkiewicz, o. Kamil Łę-
towski i o. Antoni Szlachta. W dn. 7–12 II 1994  o. Teodor Knapczyk zorganizował dla chętnej 
młodzieży zimowisko w Zakopanem – zob. Archiwum parafialne, Kronika parafii, k. 8–9, dalej b.k. 

128 Po jego wyjeździe z Przemyśla opiekunami oazy, często wespół z siostrami serafitkami, byli: 
w l. 1984–1986 – o. Józef Przybylak, w l. 1986–1987 – o. Franciszek Szajer, w l. 1990–1993 –  
o. Nereusz Oszajca, od 1993 r. – o. Teodor Knapczyk. Pomimo iż Ruch Światło-Życie nie ma 
swego oddziału w parafii od lat 90. XX w., to np. 20 VI 2012  Mszę św. w kościele parafialnym 
dla członków oazy odprawił sufragan przemyski bp Marian Rojek. W dn. 14 VIII 2017 w klaszto-
rze gościli uczestnicy Oazy Ogólnopolskiej III stopnia, której przewodniczył ks. Mateusz Nowak 
z diecezji tarnowskiej. W turnusie przemyskim, poza Polakami uczestniczyli też Filipińczycy. Dla 
wszystkich obecnych o godz. 15:30 o. Cyprian Mazurek mówił o fenomenie św. Franciszka z Asy-
żu. Zob. Archiwum parafialne, Kronika parafialna, b.s.; Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, 
k. 44, 72, 88, 102, 129, 220, 417.

129 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 543.
130 Archiwum klasztorne, Kopia decyzji kierowanej przez abpa Michalika do Przełożonej Pro-

wincjonalnej Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej, Przemyśl 29 X 1999.   
131 Archiwum parafialne, Kronika parafialna, b.s.
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ste. Najczęściej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczy któryś z miejscowych 
kapłanów. Niekiedy głównymi celebransami są księża spoza miejscowej wspól-
noty132.

Z okazji studwudziestopięciolecia powołania zgromadzenia, w dn. 15 IX 2006  
uroczystą Mszę św. jubileuszową odprawił bp A. Szal w asyście m.in. ks. infułata 
Stanisława Zygarowicza, ks. prałata Stanisława Zycha, ks. prałata Władysława 
Kenara, ks. prałata Józefa Kiełbowicza oraz ks. prałata Józefa Bara – Wikariu-
sza Biskupiego ds. Zakonnych. Na uroczystości przybyły także siostry felicjanki 
z Matką Prowincjalną Elwirą Nieradką, siostry służebniczki z matką Zdzisła-
wą Uryć, władze zakonne sióstr serafitek z Matką Generalną Nelli Staszowską  
i s. Antoniną Zygat – przełożoną Prowincji Oświęcimskiej zgromadzenia133. 

 
Grupy parafialne

Wraz z fundacją klasztoru Braci Mniejszych w Przemyślu w 1637 r. powstała 
Kongregacja Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ), który historycznie jest 
Trzecim Zakonem Franciszkańskim. Franciszkański Zakon Świeckich należy do 
wielkiej Rodziny Franciszkańskiej. Zasadniczo składa się ona z trzech Zakonów: 
Pierwszy Zakon, zwany Braćmi Mniejszymi (męski zał. 1209); Drugi Zakon, 
zwany Ubogimi Paniami lub Ubogimi Klaryskami (żeński, zał. 1212); Trzeci Za-
kon Franciszkanów Świeckich (zał. 1221 r.)134.

Miejscowa Wspólnota FZŚ strukturalnie jest jedną z 26 wspólnot w regio-
nie przemyskim, który obejmuje archidiecezję przemyską, diecezje rzeszowską, 
sandomierską, tarnowską i zamojsko-lubaczowską. Region dzieli się na cztery 
okręgi – miejscowa należy do 1. Okręgu Jarosławskiego, który skupia siedem 
wspólnot135. Opiekę duchową nad wspólnotą sprawuje Prowincja Matki Bożej 
Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie, a bezpośrednio ojcowie asy-
stenci136 mianowani przez o. prowincjała, a posługujący w tutejszym klasztorze.

Zadaniem FZŚ jest szerzenie duchowości franciszkańskiej we współczesnym 
świecie, zainteresowanie tą duchowością współczesnego człowieka i niesienie 
wszystkim pokoju i dobra. Szczególny nacisk reguła kładzie na apostolat: przy-
kładu, słowa, pełnienia dzieł miłosierdzia oraz budowania świata bardziej bra-
terskiego i ewangelicznego. Tak jak św. Franciszek, jego świeccy naśladowcy 

132 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 85, 149, 464.
133 Archiwum klasztorne, Kronika Ministrancka, t. 3, b.s.
134 O początkach miejscowej wspólnoty FZS zob. o. A. Sroka, Franciszkański kościół, s. 54–55.
135 Archiwum klasztorne, T. Lachowicz, Czynna obecność FZŚ w historii Kościoła oraz udział 

miejscowej wspólnoty świeckich franciszkanów w życiu parafii OO. Reformatów w Przemyślu,  
s. 7 (mps)

136 Od czasów powołania parafii asystentami, tj. opiekunami byli: o. Zbigniew Sułek (1972–
1984, 1990–2009), o. Tymoteusz Warzybok (1984–1985), o. Stanisław Płachta (1985–1990),  
o. Arnold Potępa (2009 – VI 2011), o. Bonawentura Nosek (VII 2011 – VI 2013), od lipca 2013 r. 
– o. Zbigniew Rogowski.
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żyją zgodnie z regułą w łączności z Kościołem w posłuszeństwie Ojcu Świętemu 
i całej hierarchii kościelnej137.

Wspólnotą kieruje pięcioosobowy zarząd138. Odbywają comiesięczne dni skupie-
nia, które prowadzone są w obecnym chórze klasztornym (chór zakonny za ołtarzem 
głównym jest poddany gruntownej renowacji) i gromadziły, oprócz tercjarzy zrze-
szonych, czcicieli św. Franciszka i parafian zainteresowanych duchowością fran-
ciszkańską. W każdą niedzielę gromadzą się w kaplicy na wspólnych modlitwach 
(Liturgią Godzin) i wysłuchują konferencji o. asystenta. Organizują pielgrzymki, 
w okresie Bożego Narodzenia urządzają adorację Żłóbka i opłatek w refektarzu 
klasztornym z udziałem wszystkich zakonników. W życiu parafialnym zajmują się 
biednymi i chorymi. W minionych latach tercjarze gromadzili i rozdzielali odzież 
i dary żywnościowe dla potrzebujących parafian, a także zajmowali się kolportażem 
prasy katolickiej (rozprowadzano wówczas 100 egzemplarzy „Niedzieli” i 50 eg-
zemplarzy „Źródła”)139, zachęcając tym samym tercjarzy i parafian do pogłębiania 
wiedzy religijnej przez systematyczną lekturę prasy katolickiej. Prasę rozprowa-
dzano codziennie łącznie z niedzielą, głównie podczas rannych Mszy św. Obecnie 
tercjarze spotykają się  raz w miesiącu (w III niedzielę) na Mszy św. i spotkaniu 
modlitewno-formacyjnym, a także na nabożeństwie powołaniowym w poniedziałki 
i na adoracji Najświętszego Sakramentu w czwartki każdego tygodnia. Codziennie, 
poza niedzielą, siostry (miejscowa wspólnota jest mocno sfeminizowana) prowadzą 
w kościele koronkę do Miłosierdzia Bożego, podejmują obsługę lektorską jednej 
rannej Mszy św. w niedzielę, a także w dni powszednie w zależności od potrzeby140. 

Sprzyjającą okolicznością zachęcającą do wstępowania w szeregi FZŚ141 było 
organizowanie każdego roku trzech serii rekolekcji zamkniętych w Częstochowie 

137 T. Lachowicz, Czynna obecność FZŚ, s. 4.
138 Od lat 70. do 1997 przełożoną była s. Kazimiera Lewandowska; następnie: Maria Sereda 

(1997–2003), s. Krystyna Myśliwiec (2003–2009), s. Teresa Lachowicz (2009–2015), s. Agnieszka 
Czyżowska (2015–2018), a od 2018 r. – s. Krystyna Foremska. Radę miejscowej wspólnoty za 
okres 2009–2015 tworzyły: s. T. Lachowicz (przełożona), s. Renata Wojnarowicz (zastępca prze-
łożonej), s. Agnieszka Berezowska (sekretarka), s. Bożena Telewa (skarbniczka), s. Helena Roma-
nowicz (mistrzyni formacji), s. Ewa Frankowska (radczyni ds. chorych). Kapitule sprawozdawczo-
-wyborczej 28 XI 2015  przewodniczył asystent regionalny o. Jerzy Sylwestrzak ofm cap. Do rady 
FZS zostali wybrani: s. A. Czyżewska (przełożona), s. E. Frankowska (zastępczyni przełożonej),  
s. Anna Wiśniewska (sekretarka), s. B. Telewa (skarbniczka), s. H. Romanowicz (mistrzyni forma-
cji). Kapitule sprawozdawczo-wyborczej 1 XII 2018 przewodniczył asystent regionalny o. Kazimierz 
Stec. Nową Radę tworzą: s. Krystyna Foremska (przełożona), s. T. Lachowicz (zastępca przełożonej), 
s. H. Romanowicz (mistrzyni formacji), s. Krystyna Myśliwiec (sekretarka), s. Elżbieta Głogowska 
(skarbniczka). Zob. Archiwum parafialne, Kronika parafii św. Antoniego w Przemyślu, b.k.

139 Pierwszy numer „Niedzieli” z dodatkiem przemyskim wyszedł na początku kwietnia 1994 r. 
i parafia początkowo zobowiązała się do kolportażu 20 egzemplarzy – zob. Archiwum klasztorne, 
Kronika klasztorna, k. 395.

140 Zob. szerzej: W. Szczerba, Ruch franciszkański w archidiecezji przemyskiej, „Głos św. Fran-
ciszka” 1994, nr 7/8, s. 18–20.

141 W roku 1960 r. liczyła 60 profesów, zaś w 1972 (tj. w roku przybycia do klasztoru o. Sułka) 
tylko 34. Już po pięciu latach, w 1977 r. było 103 profesów, w 1983 r. – 131, w 1987 r. – 101, w 1989 r. 
 – 77, w 1990 r. – 70, w 1992 r. – 103. Zob. AAP, TPNG 202f/1 Przemyśl Reformaci (teczka 3).
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dla tercjarzy z terenu całej Polski. Prowadził je o. Mieczysław Kierzkowski142,  
jak również przemyscy duszpasterze, np. 12–15 VIII 1978 ojcowie Z. Sułek  
i T. Warzybok143. Niekiedy w klasztorze przemyskim odbywają się spotkania III 
Zakonu z okolicy, np. 9 V 2015 miejscowa rada organizowała II Kwartalny Dzień 
Skupienia dla członków okręgu nr 1, na który przybyło pięć wspólnot (z Jaro-
sławia, Lubaczowa, Wielkich Oczu, Przeworska i z parafii św. Marii Magdaleny 
z Przemyśla). W jego organizację zaangażowani byli o. Tadeusz Pawłowicz, oj-
ciec asystent i o. Franciszek Szajer z Jarosławia144.

Dwukrotnie, w dn. 31 V 1988  i 18 IV 1991 przemyską wspólnotę wizytował 
prowincjonalny asystent Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej o. Ludwik Kurow-
ski, gwardian z klasztoru w Wieliczce. Odprawiał dla tercjarzy Msze św., rozma-
wiał o ich problemach i wyzwaniach oraz wysłuchiwał sprawozdań z bieżącej 
działalności zarówno wspólnoty miejscowej, jak i tych działających na terenie 
Pogórza Przemyskiego (którymi opiekował się o. Szczerba)145.

Do listopada 2017 r., tj. w czterdziestoletnim okresie istnienia parafii przy tutej-
szym klasztorze, profesję wieczystą złożyło 109 osób (z czego zmarło 68 tercjarzy, 
jedna wyjechała). Wspólnota liczyła 40 profesów wieczystych, 1 profeskę czasową 
i jedną nowicjuszkę. Większość, bo ok. 80%, to osoby powyżej 65 roku życia. 
Profesi rekrutują się z 14 przemyskich parafii i 3 podprzemyskich  (Pikulice i Duń-
kowiczki). Parafię św. Antoniego reprezentuje obecnie 13 tercjarzy miejscowej 
wspólnoty, w tym 8 w bardzo podeszłym wieku – niewychodzących już z domu146.

Jednymi z najstarszych grup, działającymi na wiele lat przed założeniem pa-
rafii, są grupy modlitewne zwane Różami Różańcowymi. Każda grupa (róża) 
składa się z 20 osób, które codziennie odmawiają po jednej dziesiątce Różań-
ca świętego (Ojcze Nasz, 10 × Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu). Każdej Róży 
przewodzi zelatorka lub zelator, którzy są odpowiedzialni za zmianę tajemnic, 
kompletność grupy, a także za systematyczne odmawianie całego różańca przez 
róże. Różaniec jest odmawiany w intencjach ogólnych, najczęściej miesięcz-
nych, dotyczących całego Kościoła, parafii, misji, diecezji itp. lub w intencjach 
osobistych, za członków róży, za osoby, które prosiły o modlitwę lub sprawy, 
które polecono ich intencji. Róże Różańcowe są nie tylko wspólnotą modlitewną, 
ale i ludzką. Wspólnota ludzka to wzajemne wspieranie się członków róży w co-
dziennych sprawach zarówno osobistych czy rodzinnych, jak też w działaniu na 
rzecz wspólnoty parafialnej. W parafii św. Antoniego Róże Różańcowe spotykają 
się w pierwszą niedzielę miesiąca w kościele, o godz. 15:00 na Mszy św., która 
sprawowana jest w ich intencji, a następnie na konferencji formacyjnej, zmianie 
tajemnic i prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

142 T. Lachowicz, Czynna obecność FZŚ, s. 9–11.
143 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 42.
144 Archiwum parafialne, Kronika parafialne, b.s.
145 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 145, 245.
146 T. Lachowicz, Czynna obecność FZŚ, s. 10–11.
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W pierwszych latach funkcjonowania parafii działało siedem róż, którymi 
opiekował się o. Sułek (ponownie w latach 1990–2008)147. W 1992 r. – było ich 
sześć (dwie męskie i cztery żeńskie)148. Od tego czasu moderatorem jest o. Kry-
styn Kusy. Obecnie w parafii działa 10 róż: Róża Matki Bożej Częstochowskiej, 
Róża Imienia NMP, Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Róża Matki Bożej 
Anielskiej, Róża Matki Bożej Miłosierdzia, Róża św. Jana Pawła II, Róża św. 
Antoniego z Padwy, Róża Miłosierdzia Bożego, Róża Matki Bożej Fatimskiej, 
Róża św. Józefa (męska)149.

Rada Parafialna miała zostać powołana do życia po wizytacji 28 IV 1986  ks. dzie-
kana Mariana Burczyka150. Jak zaznaczył w sprawozdaniu za rok 1989 r. o. Płachta, 
była ona w stadium organizacji. Tymczasowo jej rolę pełniła kapituła klasztorna i za-
rząd Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, z którymi omawiano sprawy duchowe 
i materialne parafii. Trzy lata później w sprawozdaniu za rok 1992 r. o. Prokopiuk 
zaznaczył, że radę parafialną tworzyli członkowie III Zakonu, czyli de facto sytuacja 
się nie zmieniła151. Obecnie radę tworzą członkowie Akcji Katolickiej. 

Akcja Katolicka przy parafii św. Antoniego z Padwy została powołana 15 V 
2010. Aktywnych członków jest 11. Prezesem został wybrany Jerzy Golec, który 
pełni swą funkcje od początku powstania oddziału Akcji Katolickiej w parafii. 
Jak wynika ze statutu Akcji Katolickiej, asystentem jest każdorazowy proboszcz. 
Akcja Katolicka współpracuje z o. proboszczem na różnych poziomach i jest 
aktywna w licznych dziedzinach dotyczących sfery parafialnej i duszpasterskiej, 
organizując zbiórki na rzecz osób potrzebujących z parafii i spoza niej. Pomaga 
w organizacji Drogi Krzyżowej w czasie rekolekcji parafialnych. Czynnie po-
dejmuje współpracę z III Zakonem Franciszkańskim oraz wspólnotą Żywego 
Różańca. Oprócz zadań wynikających z odpowiedzialności za parafię i parafian, 
grupa Akcji Katolickiej podejmuje działania związane z realizacją zadań wyni-
kających ze statutu. Statut przewiduje angażowanie się przez członków grupy 
we wszelkiego rodzaju pielgrzymki organizowane przez duszpasterzy oraz dni 
skupienia lub rekolekcje152.

O właściwą jakość posługi duszpasterskiej dba nie tylko proboszcz i odpra-
wiający nabożeństwa kapłani (m.in. poprzez jakość kazań), ale i osoby świeckie. 

W pierwszych latach istnienia parafii organistką była s. Leonia Panasik, se-
rafitka. Od połowy 1983 r. do końca lutego 1985 r. obowiązki organisty pełnił 
br. Jacek Bęś, po którym przez dwa miesiące br. Benedykt Łącki153. W latach 

147 Archiwum klasztorne, Kronika klasztorna, k. 47, 220.
148 AAP, TPNG 202f/1 Przemyśl Reformaci (teczka 3).
149 Rozmowa z o. Tadeuszem Pawłowiczem, proboszczem parafii od 2011, Przemyśl, 15 III 

2019 r.
150 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 96.
151 AAP, TPNG 202f/1 Przemyśl Reformaci (teczka 3).
152 Archiwum parafialne, Kronika parafialna, b.s.
153 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 81, 83.
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1987–1992 organistą był Mieczysław Lis, a po nim, w okresie 1 IX 1992 – 31 
I 1998 Leszek Łach154. Następnie grał na miejscowych organach i animował 
śpiew p. Krzysztof Saj (1 II 1998 – 31 I 2009)155. Pod koniec lat dziewięćdziesią-
tych i na początku dwutysięcznych w zastępstwie na organach grali też Łukasz 
Miśko (uczeń I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu – obecnie dominikanin) oraz 
p. Bogusław Załęski. Następnie organistami byli: p. Walentyn Popadyn (1 II – 30 
VI 2009) oraz od 1 VII 2009 p. Lesław Żółty156.  

Ślub byłego prezesa ministrantów, Stanisława Cebeńki, 27 IX 1997 był okazją 
do pierwszego zaprezentowania się grupy wokalno-muzycznej, która stała się za-
lążkiem chóru, prowadzonego początkowo przez ucznia I LO im. J. Słowackiego 
w Przemyślu Łukasza Miśko – pomocnika organisty. Bezpośrednim impulsem 
do skupienia młodzieży wokół regularnych prób była wizytacja abpa Józefa Mi-
chalika 30 XI 1997. Był to dzień prezentacji nowego chóru, który na kilka lat 
zagościł w parafii. Śpiewał on podczas wszystkich najważniejszych uroczystości 
i dawał też koncerty kolęd i pieśni religijnych (pierwszy odbył się 11 I 1998)157. 
Opiekunami chóru byli o. Tadeusz Pawłowicz i s. Salomea Anna Koper, którzy 5 
II 1998 zorganizowali wraz z o. dk. Wacławem Bujakiem zimowy wyjazd inte-
gracyjny do Poronina, Zakopanego i Krakowa158. 

Kiedy z dn. 1 II 1998 obowiązki organisty przejął p. Krzysztof Saj, początko-
wo w parafii działały dwa chóry – młodszy, kierowany przez Ł. Miśko i starszy, 
złożony z profesjonalnych śpiewaków (uczniów, absolwentów i nauczycieli Ze-
społu Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu). 
Jednak już od świąt wielkanocnych 1998 r. podczas głównych uroczystości oba 
zespoły śpiewały razem159. Dzięki pracy K. Saja i zaangażowaniu wielu nowych 
osób, ostatecznie wyłonił się profesjonalny chór, który przyjął nazwę „Exultate 
Deo”. Już w 1999 r. na I VI Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Bę-
dzinie chór zdobył I wyróżnienie, a aranżacja K. Saja kolędy „Cicha noc” zdoby-
ła uznanie znanego kompozytora, przewodniczącego jury Romualda Twardow-
skiego. Podobnie jak poprzednio chór – poza śpiewem podczas świąt kościelnych 
– dawał też koncerty kolęd w kościele160.

154 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 136. Archiwum domowe p. Leszka Łacha, świa-
dectwo pracy.

155 Archiwum parafialne, świadectwo pracy K. Saja (kopia).
156 Archiwum parafialne, dokumenty różne.
157 Chór tworzyli w pierwszym okresie m.in.: Anna Baran, Anna Emilia Chudzio, Anna Foryś, 

Monika Gefert, Sabina Głowacz, Marlena Hałyk, Monika Jasina, Katarzyna Kozdrój, Aneta Jasina, 
Renata Koba, Anna Ramza, Ewa i Anna Roczniak, Ewa Pachuta, Łukasz Kornelak, Łukasz Miśko, 
Tomasz Pudłocki, Paweł Romanowicz, Witold Witkowski. Zob.: Archiwum klasztorne, Kronika. 
Koło Ministrantów, t. 1, b.s.; T. Pudłocki, Pamiętnik, t. 2, wpisy z 27 IX, 9 XI, 30 XI, 23 XII 1997, 
11 I, 6 II 1998 r.

158 T. Pudłocki, Pamiętnik, t. 2, wpisy z 6 i 8 II 1998 r.
159 T. Pudłocki, Pamiętnik, t. 2, wpis z 8 IV 1998 r.
160 T. Pudłocki, Koncert kolęd, „Pogranicze” nr 3 (451) z 18 I 2000. 
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Obecny chór parafialny działa od października 2016 r. Pierwsza prezentacja 
grupy miała miejsce podczas Wielkiego Postu 2017 r. Były to cotygodniowe spo-
tkania modlitewne, których centrum stanowiło Słowo Boże oraz refleksja nad 
tekstami liturgii niedzielnej, animowane przez śpiewy w duchu Taizé. Repertuar 
chóru to przede wszystkim utwory z zakresu muzyki liturgicznej i kościelnej, 
wielogłosowe, opracowane przez środowisko dominikańskie z Krakowa i Po-
znania. Podstawowym śpiewnikiem używanym przez grupę jest wydany przez 
krakowskich dominikanów: „Niepojęta Trójco” tom 1 i 2. Do chóru należą pa-
sjonaci muzyki, którzy mimo braku przygotowania teoretycznego wykazują się 
praktycznymi zdolnościami wokalnymi. Godne podkreślenia jest to, iż członko-
wie chóru poświęcają swój czas mimo rozlicznych codziennych obowiązków 
rodzinnych i zawodowych. Próby chóru odbywają się w każdy wtorek i piątek 
wieczorem w refektarzu klasztornym, opiekunem i dyrygentem jest o. Cyprian 
Mazurek161.

W latach 2001–2009, z inicjatyw proboszcza i gwardiana o. Damiana Bieńkow-
skiego, przy parafii działał zespół muzyczny San Damiano. Po raz pierwszy zapre-
zentował się podczas nabożeństwa ku czci św. Franciszka z Asyżu w składzie: o. D. 
Bieńkowski – gitara, Paweł Maciałek – organki, Mateusz Leszczak – skrzypce oraz 
Paulina Folwarska, Joanna Pierchajło i Patrycja Zybińska – śpiew162. We wrześniu 
2004 r. zespół nagrał płytę. Zespół wielokrotnie koncertował nie tylko w Przemy-
ślu, ale i różnych klasztorach franciszkańskich; brał także udział w Przeglądach 
Piosenki Religijnej w Przemyślu, zdobywając wyróżnienie163.

Jedną z najważniejszych grup parafialnych jest Liturgiczna Służba Ołtarza. 
Działała na wiele lat przed powołaniem parafii. Chłopcy posługujący przy oł-
tarzu rekrutują się głównie z parafii i uczniów uczęszczających do szkół na jej 
terenie. Opiekunami Koła Ministrantów i Lektorów im. św. Stanisława Kostki 
byli zazwyczaj młodsi ojcowie, którym pomagał zarząd koła z prezesem na cze-
le – odpowiadający za to, by podczas każdej Mszy św. była pełniona służba. 
Od czasów o. Samuela Bommersbacha koło posiada swoją księgę, a liczba mi-
nistrantów i lektorów, zwłaszcza w II połowie lat 90. i pierwszych latach dwu-
tysięcznych, sięgała ponad 50 osób164. Wynikało to z bardzo dobrej współpracy 

161 Skład chóru: soprany: Anna Panek, Agnieszka Lupa, Agnieszka Kojder, alty: Elżbieta Miry, 
Anna Flemming, Juliana Gosiewska, basy: Kazimierz Kielar, Piotr Panek, Adam Duniewicz, tenor 
– o. C. Mazurek. Rozmowa z o. Cyprianem Mazurkiem, gwardianem klasztoru, Przemyśl, 19 III 
2019.

162 Archiwum klasztorne, Kronika Koła Ministrantów, t. 2, b.s.
163 Archiwum parafialne, Kronika parafialna, b.s.
164 Na podstawie sprawozdań proboszczów z poszczególnych lat, wysyłanych do kurii biskupiej 

można określić liczbę osób, pełniących służbę przy ołtarzu. W roku 1978 było 35 ministrantów i 5 
lektorów, 1979 – 36 i 5, w 1980 r. – 41 i 4, w 1981 r. – 62 i 6, w 1982 r. – 76 i 5 lektorów, w 1987 r. 
– 27 i 4, w 1989 r. – 44 i 3 l, w 1990 r.  – 62 i 4, w 1992 r. – 25 i 2. Zob. AAP, TPNG 202f/1 Prze-
myśl Reformaci (teczka 2). Obecnie (2018) r. w parafii jest 16 ministrantów (prezes koła – Ernest 
Dziugiewicz) oraz 8 lektorów (prezes koła – Jakub Bojda).
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opiekunów koła165 z prezesami zarządu koła166. Nowi ministranci, po uprzednim 
przygotowaniu przez opiekuna i prezesa, zawsze byli i są przyjmowani w poczet 
liturgicznej Służby Ołtarza przez ojca proboszcza podczas uroczystej Mszy św. 
Osobną ceremonię ojciec proboszcz prowadził i prowadzi przy przyjmowaniu 
nowych lektorów. Swoje święto Liturgiczna Służba Ołtarza obchodzi 18 wrze-
śnia, w uroczystość św. Stanisław Kostki. 

 Dodatkowo, od września 1995 r. udało się zorganizować grupę ministrantów-
-seniorów, a więc dorosłych mężczyzn, którzy wyrazili chęć służenia przy Ołta-
rzu Pańskim. Pierwszymi byli panowie Jacek Rybienik i Jan Makara. Ten drugi 
przez wiele lat przewodniczy tej grupie, po dzień dzisiejszy pełniąc różne funkcje 
pomocnicze w klasztorze. Opiekował się nimi o. proboszcz Robert Prokopiuk. 

Poza służbą przy ołtarzu, ministranci pełnili różne dodatkowe funkcje, jak 
asysta przy tzw. kolędzie i pomoc w jej organizacji. Co roku, przynajmniej kilku 
z nich brało udział w Wielkopostnych i Adwentowych Dniach Skupienia, Fran-
ciszkańskich Dniach Braterstwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Kra-
kowie-Bronowicach Wielkich. Była to okazja do pogłębienia wiary, modlitewnej 
zadumy, ale i poznawania Krakowa, Wieliczki i okolic. Wewnętrzne Dni Sku-
pienia, połączone często z konkursami wiedzy ministranckiej, wprowadził od 
13 IX 1997 o. Mariusz Uniżycki. Koło służyło i służy integracji towarzyskiej 
i wyrabianiu właściwych postaw spędzania czasu wolnego. Już w pierwszych 
latach funkcjonowania parafii organizowano coroczne spotkania opłatkowe dla 
ministrantów i lektorów oraz ich rodziców167. Ponadto od drugiej połowy lat 90. 
dbano o organizację rajdów dla ministrantów168, dyskotek, ognisk integracyj-
nych, wyjść na wystawy muzealne, czy meczy w piłkę nożną, zarówno między 

165 Byli nimi m.in. o. Marcin Kordowisko, o. Franciszek Szajer (7 IX 1986–1987), o. Józef 
Kiełbasa (1987–1990), o. Zbigniew Reczek (4 IX 1990– 30 VI 1992), o. Arnold Potępa (30 VI 
1992 – 15 I 1993), br. Florencjusz Szyszka (15 I 1993 – 31 VIII 1993), o. Zbigniew Rogowski (1 IX 
1993 – 22 II 1995), o. Samuel Bommbersbach (23 II 1995 – 20 VI 1996), o. Tadeusz Pawłowicz (31 
VIII 1996 – 5 IX 1997 i 2 IX 1998 – 3 IX 1999; od 4 IX 1999 – 24 VI 2000 opiekun ministrantów), 
o. Mariusz Uniżycki (6 IX 1997 – 24 VI 1997), o. Eryk Hoppe (1 VII – 2 IX 1997; w okresie 4 IX 
1999 – 24 VI 2000 opiekun lektorów), o. Manswet Zawada (1 IX 2000 – 30 VI 2005 – opiekun 
ministrantów), o. Lech Dorobczyński (1 IX 2000 – 30 VI 2001 – opiekun lektorów), o. gwardian 
Damian Bieńkowski (1 VII 2001 – opiekun lektorów), o. Tomasz Michalak, o. Tomasz Kupcza-
kiewicz, O. Zbigniew Rogowski (1 IX 2013 – 31 VIII 2016), od 1 IX 2016  – o. Cyprian Mazu-
rek (ministrantami i lektorami – tymi drugimi tylko przez rok). Lektorami w r. szk. 2017/2018 –  
o. Krzysztof Sroka, a od 1 IX 2018 – o. Tadeusz Pawłowicz. 

166 Byli nimi w tym czasie: Stanisław Cebeńko, Witold Strzałkowski (1994–1997), Paweł Ge-
fert (8 II – 5 IX 1997), Tomasz Pudłocki (6 IX 1997 – 7 I 2000), Wincenty Gondek (8 I 2000 – 13 IX 
2002), Andrzej Kądziołka (od 14 IX 2002). Zob. Archiwum klasztorne, Kronika. Koło Ministran-
tów, t. 1, b.s.; Kronika Koła Ministrantów, t. 2, b.s.; Kronika Ministrancka (od 2003 r.), t. 3, b.s.

167 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 43.
168 Pierwszy taki rajd po okolicach Przemyśla zorganizował 27 IV 1997 br. Wacław Bujak 

i wzięło w nim udział 19 ministrantów. W kolejnych miesiącach i latach dreptano różnymi droga-
mi Pogórza Przemyskiego, wielokrotnie bywając zwłaszcza na trasach wokół Kalwarii Pacław-
skiej. W rajdach pieszych i rowerowych, poza ministrantami, brała udział starsza młodzież z parafii 
i z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. T. Groszkowskiego. 
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zawodnikami z koła, jak i z innych parafii169 – wiele tych form wprowadzano za 
czasów o. Tadeusza Pawłowskiego. Za czasów o. Mansweta Zawady ministranci 
mieli okazję wyjeżdżać w miejsca bardziej oddalone, a 15 z nich, przy wsparciu 
finansowym o. proboszcza Damiana Bieńkowskiego, wzięło udział w dn. 1–6 VII 
2002 w rekolekcjach w klasztorze w Dursztynie. W ostatnich latach ministranci 
i lektorzy mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z historią Przemy-
śla, zwiedzając Forty Twierdzy Przemyśl. Atrakcją zbył również ubiegłoroczny 
spływ kajakowy rzeką San. 

W roku 2005, z inicjatywy o. Pawła Sambora, założono przy parafii Mło-
dzież Franciszkańską (zwaną w skrócie FRA). Przez sześć lat była to jedna 
z najbardziej prężnych grup parafialnych. Zadaniem jej funkcjonowania był 
aktywne uczestnictwo w życiu parafialnym, ze szczególnym uwzględnieniem 
ducha franciszkańskiego. Podstawą działalności były piątkowe spotkania 
w duchu przyjaznej atmosfery i wzajemnego poznawania się poprzez przyjaźń 
i wiarę, a także oprawa Mszy św. FRA prowadziła zwłaszcza oprawę Mszy św. 
o uzdrowienie, które regularnie od wielu lat w kościele odprawia o. Józef Witko 
– poza członkami chórku na gitarze w tych latach grała Magdalena Józefowicz. 
Dużo pracy w rozwój tej formy adresowanej do młodych ludzi włożył o. Jacek 
Robak, a po nim o. Piotr Balcerzak (2008–2009), o. Jacek Biegajło (2009–
2011) oraz o. Mariusz Kurantkiewicz (w 2010 r.). Młodzież uczestniczyła we 
Franciszkańskich Dniach Braterstwa w Bronowicach Wielkich, Franciszkań-
skich Spotkaniach Młodych w Kalwarii Pacławskiej, nocnych pielgrzymkach 
do Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej. Niekiedy podejmowano dodatkowe 
inicjatywy, np. 28 IX 2007 dziewczęta uczestniczyły w spotkaniu z siostrami 
postulantkami z zakonu serafitek, a 10 XI 2007 w diecezjalnym Radia Fara 
o pracy FRA i o roli i znaczeniu św. Franciszka we współczesnym świecie 
opowiadali o. J. Robak oraz Joanna Płaziak, Joanna Hadała, Katarzyna Płaziak 
i Krzysztof Rejman – tworzący trzon grupy170.

W 1979 r. podjęto opiekę duchową nad chłopcami i młodzieżą męską z tzw. 
rodzin trudnych – rozbitych czy objętych problemami nałogów (zwłaszcza al-
koholowego). Wziąwszy pod uwagę niepokoje społeczne w ówczesnej Polsce, 
drastyczne załamanie się gospodarki państwa i ogromny wzrost spożycia alkoho-
lu w tych latach problem ten bynajmniej nie dotyczył tylko Przemyśla. W pracę 
z chłopcami zaangażował się o. Sułek oraz siostra Metodia Ryszkiewicz, przy 
czynnej pomocy kleryków seminarium przemyskiego. Organizowano dla nich 
nabożeństwa, spotkania integracyjne, dni skupienia, wspólne wycieczki czy wy-
jazdy wakacyjne. Wszelkie fundusze pokrywano z pieniędzy parafialnych171.

169 30 IX 2000  grupa ministrantów pod przewodnictwem o. M. Zawady i prezesa W. Gondka 
była na wycieczce w Jarosławiu, gdzie rozegrano mecz towarzyski z drużyną ministrancką z klasz-
toru franciszkańskiego św. Trójcy.

170 Archiwum klasztorne, Kronika Młodzieży Franciszkańskiej, b.s.
171 Archiwum klasztorne, Kronika klasztorna, k. 47.



235PARAFIA ŚW. ANTONIEGO ZAKONU FRANCISZKANÓW OFM (REFORMATÓW)...

W 2003 r. przy klasztorze założono grupę Anonimowych Alkoholików, która 
spotyka się regularnie na spotkaniach wewnętrznych oraz na nabożeństwach172.

Praca na rzecz lokalnego Kościoła, miasta i okolicy

Parafia św. Antoniego jest częścią archidiecezji przemyskiej173 i wchodzi 
w skład dekanatu Przemyśl I, który – poza omawianą – tworzą parafie: św. Mar-
cina w Krasiczynie, parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny w Nehrybce, parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego i bł. Jakuba 
Strzemię w Pikulicach, parafia pw. Matki Bożej Zbaraskiej w Prałkowcach, pa-
rafia w. św. Marii Magdaleny w Przemyślu (oo. franciszkanów konwentualnych), 
parafia archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego 
Jana Chrzciciela, parafia Najświętszego Serca Jezusowego i Świętej Teresy od 
Jezusa w Przemyślu (oo. karmelitów bosych). Ze względu na strukturę trudno 
się dziwić, że ojcowie pracujący przy klasztorze najwięcej pomagali i pomagają 
parafiom, wchodzących w skład dekanatu. 

Na czele dekanatu stoi dziekan, którym jest każdorazowy proboszcz parafii 
katedralnej174. Odpowiada on za przestrzeganie prawa i porządku w dekanacie 
oraz inspirowanie życia religijnego i duchowego. Ze względu na swoje położe-
nie, jak i charakter, nierzadko dni skupienia czy rekolekcje dla kapłanów dekana-
tu odbywały się w klasztorze. 

Najbardziej popularną formą pomocy, jaką udzielają kapłani z parafii św. An-
toniego, była i jest pomoc w konfesjonale. Sakramentu Pokuty i Pojednania wie-
lokrotnie klerykom w Seminarium Duchownym udzielali ojcowie Sułek i Płach-
ta175. Od września 2002 r. spowiednikiem sióstr felicjanek jest o. Krystyn Kusy176. 
Nierzadko kapłani odprawiają nabożeństwa na prośbę księży z dekanatu – czy to 
z powodu nadzwyczajnych wypadków w danej parafii (choroba, urlop), czy też 
zaproszenie do koncelebry podczas odpustów parafialnych. 

Ojcowie często głoszą rekolekcje nie tylko w parafiach w okolicy Przemy-
śla, ale i poza granicami archidiecezji przemyskiej. Już w pierwszym roku funk-
cjonowania parafii, w czasie Wielkiego Postu 1978 r., o. Tymoteusz Warzybok 
odprawił je w Kaszycach i Żurawicy, a o. Zbigniew Sułek w Ujkowicach oraz 
w parafii reformackiej w Krakowie-Azorach. Rok później o. Warzybok głosił re-

172 Archiwum parafialne, Kronika parafialne, b.s.
173 Została ona powołana bullą „Totus tuus Poloniae populus” (łac. Cały Twój lud w Polsce) 

Jana Pawła II z 25 III 1992, w ramach reorganizacji podziału administracyjnego Kościoła katolic-
kiego w Polsce.

174 Od czasów powołania parafii dziekanami byli: ks. Edward Prędki (1977–1985), ks. Marian 
Burczyk (1985–1995), ks. Stanisław Cebula (1995–2002) i od 2002 r. ks. Mieczysław Rusin.

175 AAP, TPNG 202f/1 Przemyśl Reformaci (teczka 2).
176 Archiwum parafialne, Kronika parafialna, b.s.
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kolekcje w Walawie, Krównikach i Ujkowicach177. Trudno przytaczać wszystkie 
przykłady, gdyż każdego roku miejscowi kapłani głosili rekolekcje czy prowa-
dzili misje św. przynajmniej w kilku parafiach diecezji przemyskiej. W kwietniu 
2011 r. o. Damian Bieńkowski głosił rekolekcje w Perth w Australii. W ostatnich 
latach, ze względu na obecność franciszkanów w Norwegii, do pomocy duszpa-
sterskiej oraz w celu wygłoszenia rekolekcji dla Polonii do Dramen i w Stavanger 
wyjeżdżali kilkukrotnie ojcowie: Tadeusz Pawłowicz, Eligiusz Górski, Zbigniew 
Rogowski i Cyprian Mazurek178. 

Wspólnota, ze względu na bliskość, utrzymuje żywe kontakty przede wszyst-
kim z dwoma klasztorami reformackimi, tj. w Jarosławiu i Bieczu. Wielokrotnie 
ojcowie pracujący w Przemyślu wcześniej posługiwali w tych placówkach lub 
z nich byli przenoszeni do pracy do stolicy archidiecezji przemyskiej. Ojcowie 
wielokrotnie pomagali też franciszkanom konwentualnym w sanktuarium w Kal-
warii Pacławskiej. Była to najczęściej posługa w konfesjonale, czy to w przypad-
ku spowiedzi rekolekcyjnej nowicjuszy, czy z powodu ważnych świąt kościel-
nych. Jako jeden z pierwszych w pomoc zaangażował się tam o. Teodor Knap-
czyk, a od kilku lat spowiednikami w sanktuarium okresowo są obecni gwardian 
o. Cyprian Mazurek i proboszcz o. Tadeusz Pawłowicz. 

Zarówno proboszczowie, kapłani, jak i wierni uczestniczą we wszystkich naj-
ważniejszych wydarzeniach kościelnych organizowanych na terenie miasta oraz 
archidiecezji przemyskiej. Ze względu na bliskość kościoła katedralnego, będące-
go równocześnie siedzibą dekanatu, ojcowie wielokrotnie uczestniczyli w różnych 
ważnych wydarzeniach (najczęściej w koncelebrze podczas świąt kościelnych czy 
pełniąc posługę w konfesjonale). Tak było np. gdy w dn. 12–13 I 1996 kościoły 
przemyskie nawiedziła figura Matki Bożej Fatimskiej.  Świeccy i zakonnicy z pa-
rafii św. Antoniego nieśli figurę ulicami miasta, a w drugi dzień kapłani prowadzili 
w katedrze trzykrotnie adorację przed obrazem Matki Bożej (ojcowie Knapczyk, 
Bommersbach i Rogowski dla młodzieży, ojciec Sułek i członkowie III zakonu – 
parafialną, a o. Prokopiuk – dziecięcą na ok. 30 tysięcy uczestników)179.

Również księża z dekanatu wspierali miejscowych duszpasterzy, głównie 
w pracach w konfesjonale w czasie spowiedzi dekanalnej w Wielkim Tygodniu 
czy dniach poprzedzających Boże Narodzenie. 

Ze względu na bliskość granicy z Ukrainą, przez wiele lat z parafii wysyła-
no wiele darów do klasztorów franciszkańskich. Wynikało to z faktu, że ojcowie 
uprzednio pracujący w Przemyślu zostawali misjonarzami w tym kraju (o. T. Paw-
łowicz, o. M. Uniżycki). W 1991 r. zbierano ofiary na odlanie dzwonów dla misji 
w Togo, które 5 XII 1991 przekazano za pośrednictwem o. Zdzisława Goraja180.

177 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 40, 43.
178 Archiwum parafialne, Kronika parafialna, b.s.
179 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 492.
180 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 273.
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Poza typowymi formami współpracy franciszkanie proszeni są niekiedy przez 
miejscowych ordynariuszy o dodatkowe zaangażowanie w prace na terenie mia-
sta i diecezji. 

Dużym zaufaniem bpa Ignacego Tokarczuka cieszył się o. Zbigniew Su-
łek – pierwszy proboszcz parafii św. Antoniego. Przykładowo w 1978 r. prze-
prowadził z polecenia ordynariusza wizytację kanoniczą Domu Generalnego 
Sióstr Opatrzności Bożej w Przemyślu181. Jesienią bp Tokarczuk zlecił o. Suł-
kowi referat z zakresu katechetyki, który był odczytywany podczas spotkań 
dekanalnych182.

O. Tymoteusz Warzybok, przez wiele lat pracujący w klasztorze, został mia-
nowany przez bpa Tokarczuka referentem do spraw Franciszkańskiego Zakonu 
Świeckich w diecezji przemyskiej. Od 1975 r. o. Warzybok współorganizował 
zjazdy członków III Zakonu w sanktuarium w Leżajsku, głosząc przez trzy dni 
rekolekcje. W obrębie pięciu dekanatów sąsiadujących z przemyskim wygłaszał 
konferencje do członków rodziny franciszkańskiej. Powoływał też, na zaprosze-
nie księży proboszczów, nowe placówki, udając się raz w miesiącu z konferencja-
mi do członków III Zakonu183. On też w dn. 15–18 V 1983 przeprowadził w domu 
rekolekcyjnym sióstr szarytek w Częstochowie rekolekcje zamknięte dla człon-
ków III Zakonu z całej Polski184. Po opuszczeniu Przemyśla przez o. Warzyboka 
w grudniu 1985 r. opiekę nad członkami Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej 
przejął o. Witalis Szczerba, który jeździł po Pogórzu Przemyskim, wygłaszając 
programowe kazania i przyjmując nowych kandydatów185. W II połowie lat 80. 
i w latach 90. XX w. było dziesięć parafii, w których działali tercjarze, będący 
pod opieką duchową o. Szczerby. Organizował on dla nich doroczne pielgrzym-
ski ŚRF do Leżajska186. W 2002 r., po chorobie i przeniesieniu o. Szczerby do 
Krakowa, minister prowincjonalny powierzył jego obowiązki o. Józefowi Przy-

181 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 40.
182 Takie spotkania odbyły się w 1980 r.: 3 XI w Przemyślu, 5 XI w Lesku, 6 XI w Krośnie 

i Miejscu Piastowym, 7 XI w Starej Wsi u jezuitów, 8 XI w jaśle u franciszkanów, 10 XI w Tarno-
brzegu u dominikanów, 11 XI w Jarosławiu w farze, 12 XI w Stalowej Woli, 13 XI w Rzeszowie 
w Drobiniance, 14 XI u bernardynów w Leżajsku. W każdym ośrodku była delegacja w osobach: 
bp Tokarczuk, bp. Błaszkiewicz, ks. Bronisław Twardzicki, oraz czterech prelegentów ks. Jan Sta-
nisz – wizytator nauki religii, ks. Tadeusz Koński – proboszcz parafii Przemyśl – Błonie, ks. Stani-
sław Krzywiński – kierownik Wydziału Duszpasterskiego w przemyskiej kurii oraz o. Sułek. Zob. 
Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 47.

183 Ze względu na swoje zaangażowanie w prace miejscowej wspólnoty franciszkańskiej,  
o. Warzybok został zaproszony do Ostrowa k. Radymna na poświęcenie nowego kościoła i plebanii 
11 XII 1983. Zob. Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 54, 59, 65.

184 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 63.
185 W latach 1974–1985 o. Warzybok erygował wspólnoty FZŚ w następujących parafiach: 

Buszkowice, Bolestraszyce, Dubiecko, Ostrów k. Radymna, Radymno, Sośnica Jarosławska, Orze-
chowce, Maćkowice i Wielkie Oczy. O. Szczerba powołał FZŚ w parafiach Grochowce i Wola 
Maćkowska. Zob. szerzej: W. Szczerba, Ruch franciszkański, s. 18–20.

186 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 151, 220.
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bylakowi, który pełnił je przez pięć lat187. Od tego czasu funkcję tę pełnią kapłani 
spoza Zakonu Braci Mniejszych.

Podczas swego krótkiego pobytu w Przemyślu (2000–2002) o. Lech Dorob-
czyński założył wraz z państwem Lucyną i Henrykiem Rudawskimi Przemy-
ski Chór Gospel. Chór od tego czasu koncertuje i organizuje Międzynarodowe 
Warsztaty Muzyki Gospel, w których uczestniczy również – mieszkający od lat 
poza Przemyślem – założyciel. Dzięki niemu i zaangażowaniu wielu innych osób 
przemyski ośrodek stał się jednym z ważniejszych miejsc promujących ten rodzaj 
muzyki188.  

Ze względu na kameralny charakter i dostępność świątyni kościół św. Anto-
niego to miejsce spotkań i nabożeństw dla wielu grup niezwiązanych ze wspól-
notą klasztorną i parafialną na co dzień.

W dn. 18 X 1984 Mszę św. w pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich od-
prawili w kościele św. Antoniego: o. Marceli Pasiecznik (który po drugim roku 
w Seminarium Duchownym w Przemyślu przeszedł do zakonu reformatów, był 
więźniem Dachau i Flossenburga i pracował w Polskiej Prowincji Franciszkań-
skiej w Pulaski w USA), ks. Antoni Pasterczyk z Rzeszowa, ks. prałat Zygmunt 
Gorzeński z Przemyśla, ks. Henryk Kieślicki z Przeworska, ks. Feliks Schu-
chart189. 20 IX 1986 Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ordynariusz tar-
nowski bp Jerzy Ablewicz. Była ona okazją do spotkania dla byłych i obecnych 
parafian z Pnikuta koło Mościsk (na Ukrainie), gdzie bp Albewicz był probosz-
czem. Poświęcił on tablicę dedykowaną zwycięstwu nad Tatarami pod Korma-
nicami, które w 1673 r. odniosły połączone siły przemyślan i pnikuczan, pod 
dowództwem gwardiana przemyskich reformatów o. Krystyna Szykowskiego190. 

14 IX 1996 w kościele nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej ta-
blicy ku czci harcmistrza Jana Kruka, pierwszego komendanta Szczepu Drużyn 
Harcerskich „K” w Przemyślu. Odsłonili ją przewodniczący komitetu dh Marian 
Kasprowicz w asyście druhów: Zdzisława Nowakowskiego, Henryka Sorockiego, 
Romana Taworskiego i Jerzego Winiarczyka. Mszy św. przewodniczył wiceoficjał 
Sądu Biskupiego ks. prałat Stanisław Czenczek, a koncelebrowali ks. Władysław 
Dec SDB i o. proboszcz Robert Prokopiuk. Podczas Mszy św. służyli harcerze191. 
W ostatnich latach parafia jest miejscem spotkań najmłodszych harcerzy, którzy 
dzięki zaangażowaniu ojców Pawłowicza i Mazurka odbywają w zabudowaniach 

187 Archiwum klasztorne, Kopia listu prowincjała o. Marka Wacha do o. Józefa Przybylaka,  
19 X 2002 r.

188 Archiwum parafialne, Kronika parafialna, b.k.
189 Zmarł on dosłownie kilka dni po zjeździe, tj. 24 X 1984 r. Archiwum klasztorne, Kronika 

klasztoru, k. 73.
190 W koncelebrze modlili się, poza reformatami, m.in. sufragan przemyski bp Bolesław Ta-

borski, ks. prałat Stanisław Zarych, ks. dziekan Marian Burczyk, ks. dr Julian Ataman, ks. Adam 
Michalski – proboszcz parafii na Kmieciach. Zob. Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru,  
k. 102–103.

191 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 549.
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klasztornych swoje zbiórki. W przeddzień setnej rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości (10 XI 2018) obaj zostali odznaczeni Honorową Odznaką Har-
cerstwa Przemyskiego podczas uroczystości pod pomnikiem Orląt Przemyskich 
za wydatną pracę na rzecz rozwoju harcerstwa przemyskiego192.

7 IX 1997 podczas Mszy św. o godz. 11:45 nastąpiło uroczyste przekazanie 
omoforu (paliusza arcybiskupiego) św. Jozefata Kuncewicza metropolicie prze-
myskiemu greckokatolickiego ks. abp. Janowi Martyniakowi. Relikwia ta przez 
dziesięciolecia przechowywana była w klasztorze franciszkańskim – niegdyś 
ważnym centrum propagowania unii w Rzeczpospolitej Obojga Narodów193. 
Stronę przekazującą reprezentował o. proboszcz Robert Prokopiuk, a państwową 
– wojewódzki konserwator zabytków Marek Gosztyła194.  

Kościół św. Antoniego w dn. 13 X 2010 był miejscem rozpoczęcia obchodów 
stuczterdziestolecia powstania Szkoły Podstawowej nr 5, leżącej na terenie pa-
rafii. Mszy św. o godz. 9:00 przewodniczył bp Adam Szal, a uczestniczyli w niej 
społeczność szkolna, władze miasta i licznie zaproszeni goście. Ojcowie zostali 
zaproszeni do wzięcia udziału w dalszych częściach obchodów, które odbyły się 
w Miejskim Domu Kultury, obok budynku szkoły195.  

  W Przemyślu 25 XI 2018 obchodzono rocznicę pięćsetpięćdziesięciolecia 
polskiego parlamentaryzmu. Po Mszy św. w katedrze marszałek Sejmu RP Ma-
rek Kuchciński wraz z gośćmi przybył do kościoła, by złożyć kwiaty przed tabli-
cą upamiętniającą postać Andrzeja Maksymiliana Fredry z Pleszowic – senatora, 
posła i marszałka Sejmu z 1652 r., pochowanego w kryptach świątyni. Czcigod-
nych gości witał gwardian klasztoru – o. Cyprian Mazurek. Wartę pełnili harcerze 
z 5 Drużyny Starszoharcerskiej z Przemyśla oraz Straż Marszałkowska196.

Dzięki zaangażowaniu ks. prałata Tadeusza Białego, diecezjalnego duszpa-
sterza młodzieży archidiecezji przemyskiej, od wielu lat kościół św. Antoniego 
jest miejscem gromadzenia się młodzieży akademickiej Przemyśla, zwłaszcza tej 
związanej z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską. Pierwsza Msza 
św. dla tej wspólnoty została odprawiona 3 XII 2006. Młodzi ludzie spotykają się 
na cotygodniowej, niedzielnej Mszy św. (najczęściej odprawianej przez ks. Bia-
łego), odbywają rekolekcje i angażują się w różne inicjatywy w mieście, diecezji 
i poza nią197. Przykładowo klasztor był miejscem wielu spotkań informacyjnych, 
a potem formacyjno-logistycznych dla osób, które wyjeżdżały na Światowe Dni 

192 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 1007.
193 W jakich okolicznościach omofor znalazł się w posiadaniu przemyskich reformatów zob.  

o. A. Sroka, Franciszkański kościół, s. 55–57.
194 Archiwum klasztorne, Kronika. Koło Ministrantów im. św. Stanisława Kostki przy parafii 

Św. Antoniego oo. Franciszkanów, b.s.
195 Archiwum parafialne, Kronika parafialna, b.s.
196 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 1008.
197 Spotkania kameralne środowiska akademickiego najczęściej odbywają się w Domu Katolic-

kim „Roma”. Rozmowa z ks. prałatem Tadeuszem Białym, Przemyśl, 25 III 2019.
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Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 r. Prowadzili je ks. Grzegorz Socha, 
moderator Diecezjalnego Centrum ŚDM AP oraz Maciej Orzechowski, odpo-
wiedzialny za kontakty zagraniczne w Diecezjalnym Centrum. Od października 
2018 r. w każdy drugi czwartek miesiąca po Mszy św. odbywają się Wieczory 
Zaufania. Program każdego obejmuje udział we Mszy św. oraz spotkania z inte-
resującymi osobami lub konferencje na wybrane tematy198.

Z refektarza klasztornego, poza wspólnotą zakonną i grupami parafialnymi, 
korzystają niekiedy inne grupy. Przykładowo 14 I 1990 o. Stanisław Płachta od-
prawił w języku esperanto Mszę św. dla grupy przemysko-rzeszowskiej (23 oso-
by), po której odbyło się spotkanie opłatkowe w refektarzu199. 24 I 1995 spotka-
nie opłatkowe pracowników banków w Przemyślu poprowadził w nim o. Teodor 
Knapczyk, a 23 I 1998  i 20 I 1999 – o. Robert Prokopiuk200.

Od kilku lat wspólnota klasztorna bliżej współpracuje z zarządem Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. 12 I 2012 Mszę św. w intencji żyjących 
i zmarłych członków TPN odprawił bp Adam Szal w asyście o. Pawłowicza. 
Następnie odbył się opłatek dla członków Towarzystwa w refektarzu klasztor-
nym i krótki program artystyczny, wykonany przez młodzież ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 pod opieką Agnieszki Łach i Ewy Świ-
tek. Podobne spotkanie odbyło się rok później, 17 I 2013 – Mszy św. ponownie 
przewodniczył bp Szal201. 25 VI 2016 środowisko skupione wokół Towarzy-
stwa zorganizowało w refektarzu klasztornym promocję książki dr Agnieszki 
Gocal pt. Twórczość kaznodziejska przemyskiego franciszkanina Konrada Ka-
walewskiego (1758–1832), Przemyśl 2016, wydaną staraniem TPN. W promo-
cji udział wzięło miejscowe środowisko intelektualne. Po promocji odprawiona 
została Msza św., której przewodniczył nowo wybrany metropolita przemyski 
abp Adam Szal w asyście ks. prałata Zbigniewa Suchego i o. Krystyna Kuse-
go202.

Kościół i klasztor rzadko goszczą w mediach lokalnych i regionalnych. Nie-
mniej jednak niektóre inicjatywy dostrzegane są na łamach miejscowej pra-
sy („Nasz Przemyśl”, „Życie Podkarpackie”). Tak było m.in., kiedy w okresie 
1999–2000, dzięki zaangażowaniu i pracy o. Eryka Hoppego, wyszło kilka nu-
merów biuletynu parafialnego „Nauczyciel Ewangelii” (nakład ok. 800 egzem-
plarzy). Pismo spotkało się nie tylko z pozytywnym odzewem wśród parafian, ale 
i zostało zauważone przez dziennik rzeszowski „Nowiny” (wyd. weekendowe, 
18–20 II 2000)203.

198 Archiwum parafialne, Kronika parafialna, b.s.
199 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 195.
200 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 453; T. Pudłocki, Pamiętnik, t. 2, wpis z 23 

I 1998.
201 Archiwum parafialne, Kronika parafialna, b.s.
202 Archiwum parafialne, Kronika parafialna, b.s.
203 Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 821.
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 11 VII 1990 w kościele ekipa amerykańsko-polska kręciła film dokumentalny 
pt. „The Other Side of Faith” (Druga strona wiary). To opowieść o losach Stefanii 
Burzmińskiej z domu Podgórskiej, która jako młoda kobieta uratowała w swoim 
domu przy ul. Tatarskiej 3 podczas II wojny światowej trzynastu Żydów. Film, 
dostępny dziś on-line na stronie Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie (https://
collections.ushmm.org/search/catalog/irn74213), pokazuje kościół św. Antonie-
go, w którym Burzmińska opowiada swoją historię – modliła się w nim, prosząc 
Boga i Najświętszą Panienkę o opiekę i wskazówki, w jaki sposób chronić ukry-
wających się w czasie zagrożenia204.

Zakończenie

Historia parafii, jak na zaledwie 41 lat swego funkcjonowania (1977–2018) 
jest niezwykle żywa – oddaje wielość inicjatyw duszpasterskich, podejmowa-
nych przez kapłanów pracujących w klasztorze, niejednokrotnie we współ-
pracy z władzami zakonnymi oraz z kapłanami diecezjalnymi. Zmieniająca 
się rzeczywistość w Polsce, ale i w Przemyślu oraz wychodzenie naprzeciw 
aktualnym potrzebom i wyzwaniom (średnia wieku jest coraz większa, przy 
zmniejszającej się liczbie wiernych) zmusza duszpasterzy do szukania nowych 
form pracy z ludźmi. Warto przypomnieć, że ze względu na swoją lokalizację 
kościół św. Antoniego nie pełni funkcji jedynie kościoła parafialnego. To po-
pularna świątynia, bo znajdująca się na głównych szlakach komunikacyjnych 
miasta. Ze względu na to, że jednonawowy kościół jest niewielki, przytulny, 
z wieczystą adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, panuje w nim 
atmosfera modlitwy205. Wpływ duchowości franciszkańskiej nie jest bez zna-
czenia – jest mocno zauważalny w podejmowanych pracach i wyrabianiu odpo-
wiednich postaw zarówno moralnych, jak i religijnych. Równocześnie użytko-
wanie zabytkowej świątyni i klasztoru, położonych w ruchliwej części miasta 
(przy dużym obciążeniu ruchu samochodowego oraz kolejowego) wymusza 
konieczność nieustannej troski o stan zachowania zabytków. Równocześnie 
warto zaznaczyć, że prowadzenie parafii  jest tylko jednym z wyzwań, których 
podjęli się miejscowi franciszkanie na przestrzeni prawie czterystu lat obecno-
ści w Przemyślu. 

204 Ekipa filmowa nakręciła Przemyśl (ulice: Franciszkańską, Kazimierzowską, Tatarską, Mic-
kiewicza, Dworskiego, Rynek, Plac Legionów – pod numerem 5 mieszkał jeden z ukrywających 
się Żydów, późniejszych mąż bohaterki) i przez kilkanaście minut pokazała wnętrze nawy głównej 
kościoła oraz jego fasadę. Z S. Burzmińską rozmawiał o. Szczerba, choć akurat ten fragment nie 
jest pokazany w filmie. Zob. Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 217.

205 Liczba gości, którzy każdego roku celebrują prywatne Msze św. (zwłaszcza w okresie wio-
senno-letnim) sięga kilkudziesięciu osób. Są to nie tylko kapłani, odwiedzający swoje rodziny 
w Przemyślu, ale i podróżujący pomiędzy Polską a Ukrainą (Archiwum parafialne, Księga gości, 
passim).
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Aneks 1

Skład osobowy zakonników pracujących w Przemyślu w latach 1977–2018 

Przełożeni:
o. Zbigniew Sułek (1972–1981 – gwardian klasztoru; 1977–1984 – proboszcz pa-

rafii i wikary klasztoru i ekonom; i od 1990 do śmierci w 2011 r. senior)
o. Tymoteusz Warzybok (1972–1985 – pracował w klasztorze: 1977–1984 – wi-

kary parafii, 1981–1985 – gwardian klasztoru; 1984–1985 – proboszcz 
parafii)

o. Stanisław Płachta (1985–1990 – gwardian klasztoru i proboszcz parafii; od 
2017 r. senior)

o. Robert Prokopiuk (1990–1999 – gwardian klasztoru i proboszcz parafii)
o. Damian Bieńkowski (1999–2008 – gwardian klasztoru; 1999–2011 – pro-

boszcz parafii)
o. Jacek Biegajło (2008–2011 – gwardian klasztoru i wikary parafii)
o. Tadeusz Pawłowicz (2011–2017 – gwardian klasztoru i proboszcz parafii; od 

2017 r. pozostał na stanowisku proboszcza; w klasztorze też w latach 
1996–2000)

o. Cyprian Mazurek (od 2017 r. gwardian klasztoru; od 2017 r. wikary parafii; 
w klasztorze od 2016 r.)

Kapłani:
o. Emil Brzuszek (1971–1981 magister nowicjatu), o. Krystyn Kusy (1972–
1973 wikary i wicemagister nowicjatu; w klasztorze nieprzerwanie od 1999: 
w l. 1999–2008 wikary klasztoru i parafii, od 2013 ekonom klasztoru), o. Fer-
dynand Sobanek (1972 i wicemagister nowicjatu od 1975)206, o. Mariusz Dę-
biński (1973–1978; 1977–1978 wikary parafii; 1983–1984), o. Walenty Gnida 
(1974–1976), o. Marcin Kordowisko (1976–1978, 1980–1983), o. Benedykt 
Kwaśny (1978–1985), o. Rajmund Kapteina (1978–1980 wicemagister nowicja-
tu), o. Kamil Łętowski (1978–1982 wikary parafii), o. Antoni Szlachta (1979–
1980), o. Roman Jezierski (1980–1984), o. Bogumił Jarosz (1981–1985), o. dk 
Edward Kolasiński (1981–1984), o. Antoni Chorzewski (1983–1986), o. Feliks 
Siedlecki (1984–1987), o. Witalis Szczerba (1984–2002; wikary parafii w latach 
1984–1990), o. Józef Przybylak (1984–1987; 2002–2007), o. Aureliusz Oszajca 
(1986–1989), o. Franciszek Szajer (1986–1987), o. Józef Kiełbasa (1987–1990), 
o. Roger Mularczyk (1987), o. Bonawentura Nosek (1987–1990; 2011–2013), 
o. Bogdan Reczek (1987–1992; od 1990 wikary parafii), o. Klaudiusz Michalski 

206 Od stycznia 1977 r. przebywał na leczeniu w Krakowie, przeniesiony na okres rekonwale-
scencji w klasztorach przy ul. Reformackiej, a potem na Azorach, gdzie zmarł 29 VI 1977 r. w Kra-
kowie – Archiwum klasztorne, Kronika klasztoru, k. 36.
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(1989–1991), o. Zbigniew Stec (1990–1992), o. Nereusz Oszajca (1990–1993; od 
1992 wikary parafii), o. Arnold Potępa (1991–1993), o. Berard Karpiński (1992–
1993), o. Zbigniew Rogowski (1993–1996 i od 2013 r.; w latach 2013–2017 wi-
kary parafii), o. Teodor Knapczyk (1993–1996 – wikary parafii), o. Bogusław 
Chodkiewicz (1993–1994), o. Samuel Bommersbach (1994–1996), o. Ernest 
Knop (1996–2002; wikary parafii 1996–1999), o. Rafał Herman (1996–1997), 
o. Mariusz Uniżycki (1997–1998), o. Eryk Hoppe (1998–2000), o. dk. Wacław 
Bujak (1996–2000), o. Krystyn Kusy (od 1999; 1999–2011 wikary parafii),  
o. Manswet Zawada (2000–2005), o. Lech Dorobczyński (2000–2002), o. Sal-
wator Budziński (2002–2008), o. Robert Konik (2002–2003), o. dk. Jacek Du-
dziński (2002–2003), o. Jerzy Kulpa (2003–2004), o. dk. Waldemar Adamczyk 
(2003–2005), o. Paweł Sambor (2004–2005), o. Jacek Robak (2005–2008),  
o. Błażej Sówka (2005–2006), o. Benedykt Kordula (2006–2007), o. Cezary Chu-
stecki (2007–2008), o. Wiktor Wilkosz (2007–2008), o. Arnold Potępa (2008–
2011), o. Piotr Balcerzak (2008–2009), o. dk. Jordan Dylewski (2008–2011),  
o. Marceli Kosim (2009–2011), o. Mariusz Kurantkiewicz (2010), o. Elizeusz 
Górski (2011–2017; wikary parafii 2011–2013), o. Korneliusz Kłósek (2011–
2014), o. Tomasz Michalik (2011–2012), o. Tomasz Kupczakiewicz (2012–
2014), o. Krystian Cholewa (od 2012), o. Zacheusz Baran (2012, 2014–2015),  
o. Krzysztof Sroka (2017–2018).

Bracia zakonni:
br. Feliks Siedlecki (1972–1978), br. Mieczysław Wojtowicz (1972–1975), br. 
Antoni Chorzewski (1975–1976), br. Tymoteusz Woła (1976–1978), br. Flo-
rian Mazurkiewicz (1978–1980), br. Antoni Wojtal (1978–1984), br. Benedykt 
Łącki (1981–1985), br. Jacek Bęś (1983–1985), br. Bronisław Zając (1983), br. 
Krzysztof Nowak (1984), br. Albert Pławecki (1984), br. Tadeusz Skorupski 
(1984), br. Salwator Wojtowicz (1984–1985), br. Gabriel Jurowski (1985–1986), 
br. Maciej Budzyński (1985–1986), br. Idzi Błędowski (1985–1987), br. Miro-
sław Kowalczyk (1985–1988), br. Samuel Juraszek (1985–1987), br. Sebastian 
Zabłotny (1985–1987), br. Nazariusz Szcząchor (1986), br. Michał Krawiec 
(1987–1988), br. Pacyfik Nowak (1987–1988), br. Jordan Soboń (1987–1988), 
br. Bogdan Piórkowski (1987–1988), br. Adrian Brzóska (1987–1989), br. Joel 
Gubała (1987–1990), br. Jonasz Zysle (1988–1990), br. Kacper Zieliński (1988–
1990), br. Benedykt Łącki (1990–1991), br. Florencjusz Szyszka (1991–1993), 
br. Alojzy Kuc (1993–1995), br. Florian Zawiślak (1995–1998), br. Jarosław Ki-
wior (1998–1999), br. Marek Stanik (1998–2002), br. Ambroży Nowak (2002), 
br. Adam Stanik (2002–2005), br. Daniel Kozak (2005–2011), br. Dominik Baran 
(od 2011), br. Florian Borsuk (2017–2018).
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Aneks 2

Spis sióstr serafitek pracujących przy klasztorze reformackim  
w latach 1974–2015

L.p. Imię i Nazwisko Posługa Data  
przybycia

Data 
 wyjazdu

1 s. Wenanta Katarzyna Bernasziewicz Prowadzenie 
kuchni

1.01.1974 27.08.1981

 2 s. Metodia Weronika Ryszkiewicz Katechetka 7.08.1976 11.08.1984
3 s. Leona Danuta Panasiak Organistka, 

katechetka
6.09.1976 1.07.1983

4 s. Marta Maria Skrzypa Pomoc 
kuchenna

1.09.1977 1.09.1978

5 s. Bolesława Eugenia Soja Pomoc 
kuchenna

7.08.1978 23.03.1979

6 s. Józefa Maria Rokosz Pomoc 
kuchenna

20.01.1979 3.08.1979

7 s. Zuzanna Karolina Kowal Pomoc 
kuchenna

1.08.1979 15.06.1994

8 s. Odona Genowefa Zwolińska Kierowniczka 
kuchni

28.08.1981 3.08.1987

9 s. Kinga Helena Czaja Katechetka 2.09.1981 1.09.1982
10 s. Maksymiliana Krystyna Kozubal Katechetka 28.08.1982 29.08.1983
11 s. Bernadetta Grażyna Ciupak Katechetka 30.08.1984 4.03.1986
12 s. Samuela Zofia Prajsnar Katechetka 16.08.1986 24.08.1989
13 s. Błażeja Janina Słomiana Kucharka 3.08.1987 19.08.1996
14 s. Elżbieta Zofia Tabor Katechetka 24.08.1989 29.07.1990
15 s. Inga Alicja Grab Katechetka 10.08.1990 4.08.1992
16 s. Jadwiga Anna Tabor Katechetka 30.08.1992 30.08.1993
17 s. Sylwia Elżbieta Bojda Katechetka 30.08.1993 20.08.1996
18 s. Cecylia Bogusława Stawarz Pomoc 

kuchenna
1.03.1994 1.07.1994

19 s. Aldona Małgorzata Kaleta Pomoc 
kuchenna

24.08.1994 24.08.1998

20 s. Stefania Beata Ząbkiewicz Kucharka 17.08.1996 28.08.1997
21 s. Leonia Maria Kalandyk Katechetka 19.08.1996 21.08.1999
22 s. Paulina Franciszka Morka Kucharka 18.08.1997 29.08.2004
23 s. Maryla Anna Katarzyna Kowalik Pomoc 

kuchenna
29.07.1998 25.05.1999
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24 s. Łucja Bogusława Węklar Katechetka 24.08.1998 27.08.2002
25 s. Frederika Ewa Gil Pomoc 

w kuchni
19.08.1999 24.08.2000

26 s. Rut Irena Wronka Katechetka, 
przełożona 
domu

20.08.1999 15.08.2001

27 s. Lidia Anna Pyryt Pomoc 
w kuchni

24.08.2000 23.08.2001

28 s. Ksawera Wiesława Szewc Kucharka, 
przełożona 
domu

14.08.2001 1.08.2007

29 s. Leonarda Anna Sawa Katechetka 22.08.2001 24.08.2002
30 s. Janina Marzena Mrozowicz Katechetka 21.08.2002 23.08.2005
31 s. Eliza Agnieszka Piotrowska Katechetka 27.08.2002 26.06.2004
32 s. Noela Barbara Majka Katechetka 13.08.2004 30.06.2006
33 s. Michaela Anna Markowicz Katechetka 22.08.2005 24.08.2007
34 s. Redempta Czesława Łuczak Pomoc 

w kuchni
30.06.2006 30.07.2007

35 s. Irena Alina Grzech Kucharka, 
przełożona 
domu

11.07.2007 10.07.2010

36 s. Maksymiliana Irena Olech Katechetka 8.08.2007 6.03.2008
37 s. Viktoria Mariola Komenda Kucharka 1.08.2007 18.08.2009
38 s. Diana Lucyna Gerlak Katechetka 10.08.2008 1.08.2010
39 s. Cecylia Bogusława Stawarz Pomoc 

w kuchni
28.08.2009 28.08.2010

40 s. Odona Genowefa Zwolińska Kucharka 30.07.2010 3.08.2014
41 s. Celina Stanisława Warchoł Pomoc 

w kuchni
27.08.2010 2.08.2011

42 s. Janina Marzena Mrozowicz Katechetka, 
przełożona 
domu

9.07.2010 30.06.2015

43 s. Jolanta Beata Żaba Pomoc 
w kuchni

21.09.2011 21.11.2012

44 s. Millena Janina Mężyk Pomoc 
w kuchni

21.11.2012 2.08.2014

45 s. Daniela Urszula Budziło Pomoc 
w kuchni

27.08.2014 30.06.2015

Źródło: Wykaz udostępniony przez o. Cypriana Mazurka.
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Pomnik o. Krystyna Szykowskiego. Fot. P. Michalski.

Kościół św. Antoniego widziany ze strony placu Na Bramie. Fot. P. Michalski.
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Wnętrze kościoła św. Antoniego w Przemyślu. Fot. P. Michalski.

Widok na plac Na Bramie i kościół św. Antoniego. Fot. P. Michalski.
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Zakonnicy pracujący w klasztorze w 2018 r. Od lewej o. Z. Rogowski, o. K. Cholewa, o. K. Kusy, 
o. C. Mazurek, br. D. Baran, o. T. Pawłowicz, o. S. Płachta. Fot. P. Michalski.

Klasztor franciszkański od strony ogrodu. Fot. o. Cyprian Mazurek.
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Abstract

Materials for the history of Polish military science  
and the Polish-Lithuanian Commonwealth’s relations with Moldavia.  

Six Polish documents from the 17th century

The paper presents sources unknown to Polish recipients on the 17th-century Polish-
-Moldavian relations. The materials were first published in the Bucharest annual “Revista 
arhivelor” in 1947. Their value is undeniable. The materials, which come from the Natio-
nal Archive in Suceava, confirm the military connections between the Polish-Lithuanian 
Commonwealth and Moldavia. They show examples of military support of Polish rulers by 
Moldavian boyars.

Keywords: the history of military science, Poland, Moldavia, Stanisław Jabłonowski, king 
John III Sobieski, Franciszek Gałecki, Augustus II the Strong

Słowa kluczowe: historia wojskowości, Polska, Mołdawia, Stanisław Jabłonowski, Jan III So-
bieski, Franciszek Gałecki, August II Mocny

W Archiwum Państwowym w Suczawie w zespołach I i II znajdują się doku-
menty odnoszące się do kontaktów polsko-mołdawskich w XVII wieku. Wybrano 
z nich sześć polskich, których istnienie autor niniejszego opracowania uprzednio 
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już sygnalizował1. Ich znaczenie i wyjątkowość została dostrzeżona już wcze-
śniej, m.in. w pracach historyka rumuńskiego Teodora Bălana (1885–1972). Ba-
dał on liczne dokumenty znajdujące się w zasobach m.in. Archiwum Państwowe-
go w Suczawie; te zaś, które sam zgromadził w toku własnych studiów, przekazał 
następnie, wzbogacając zasoby tej placówki.

Teodor Bălan urodził się w miejscowości Kaczyka (rum. Cacica). Znana 
była ona w tym czasie na Bukowinie i w Galicji z kopalni soli, której początki 
w 1791 roku dali polscy górnicy z salin w Bochni i Wieliczce2. Przybywali tu 
kierowani służbowo do pracy przez administrację austriacką. Kaczyka była 
wówczas jedną z wielu na Bukowinie polskich miejscowości3. Po Polakach 
najwięcej w Kaczyce mieszkało Rusinów, Rumunii stanowili tu niedużą spo-
łeczność, porównywalną z rodzinami niemieckimi, żydowskimi i węgierski-
mi. Po I wojnie światowej rozpoczęła się rumunizacja Kaczyki. Doprowadzi-
ła ona do zamazywania śladów polskości poprzez np. przeniesienie urzędów 
gminy i siedziby szkoły do sąsiedniej miejscowości Pârteşti de Sus, od za-
wsze prawie wyłącznie rumuńskiej. Kopalni soli groziła likwidacja. W tej tak 
bardzo polskiej Kaczyce urodził się i wzrastał przyszły historyk rumuński, 
pasjonat dokumentów archiwalnych i badacz przeszłości ziem mołdawskich, 
w tym wpływów polskich na tych terenach. T. Bălan po studiach historycz-
no-geograficznych na uniwersytecie w Czerniowcach (1904–1908) pracował 
jako nauczyciel historii w liceach, kolejno w Câmpulung Moldovenesc, Czer-
niowcach i Suczawie. W roku 1927 uzyskał stopień doktora na uniwersyte-
cie w Czerniowcach i został zatrudniony w katedrze historii jako wykładow-
ca. Pasjonował się badaniami archiwalnymi. Od 1924 roku był członkiem, 
a następnie dyrektorem (1933–1941) rumuńskiej Komisji Archiwów Państwo-
wych w Czerniowcach. Był autorem wielu opracowań historycznych4. Po II 
wojnie światowej T. Bălan zamieszkał w mieście Gura Humorului niedaleko 
swego miejsca urodzenia, gdzie zajął się gromadzeniem i opracowywaniem 
dokumentów historycznych. Władze komunistyczne nie pozwalały mu jednak 

1 M. Marynowski, Materiały do historii wojskowości polskiej oraz związków Rzeczypospolitej 
z Mołdawią w Zespole I i II w Archiwum Państwowym w Suczawie, „Rocznik Przemyski”, t. 51, 
2015, z. 1: Historia Wojskowości, s. 161. 

2 J. Piotrowicz, Kaczyka – salina i osada górnicza na Bukowinie. Z dziejów Polonii Kaczyckiej 
w XVIII–XX w., Wieliczka 1991; M. Marynowski, Polscy górnicy w rumuńskiej Kaczyce, Wieliczka 
2004.

3 M. Marynowski, Społeczność polska Kaczyki w świetle zasobów archiwalnych z Krakowa, 
Wieliczki i Bochni oraz wspomnień i dokumentów rodzinnych, „Studia i Materiały do Dziejów Żup 
Solnych w Polsce”, t. 24, 2005, s. 291–304.

4 Spośród około 50 jego publikacji warto wspomnieć: Forum nobilium din Bucovina (Cernăuți 
1927), Noui documente câmpulungene (Cernăuți 1929), Documente bucovinene. Vol. I. 1507–1653 
(Cernăuți 1933), Documente bucovinene. Vol. II. 1519–1662 (Cernăuți 1934), Documente bu-
covinene. Vol. III. 1573–1720 (Cernăuți 1937), Satele dispărute din Bucovina (Cernăuți 1937), Doc-
umente bucovinene. Vol. IV (Cernăuți 1938) Documente bucovinene. Vol. V. 1745–1760 (Cernăuți 
1939), Documente bucovinene. Vol. VI (București 1943), Şase documente polone din sec. al XVII-
lea referitoare la Moldova (1947), Documente bucovinene. Vol. VII–IX (Iași 2005–2006).
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swobodnie pracować naukowo, dlatego bardzo rzadko udawało mu się publi-
kować efekty swoich prac badawczych5.

W 1947 roku T. Bălan wydał w Bukareszcie w roczniku „Revista Arhivelor” 
sześć dokumentów w języku polskim, będących również podstawą niniejszej 
edycji. Autor dokonał także ich tłumaczenia na język rumuński, nie ustrzegając 
się jednak błędów w doborze właściwych słów lub ich brzmieniu. Autor poddał je 
wnikliwej analizie, podając wiele informacji dotyczących bojarów mołdawskich 
wymienianych w tych dokumentach6.

Spośród sześciu dokumentów polskich z XVII wieku dwa są podpisane przez 
króla polskiego Jana III Sobieskiego, jeden przez króla Augusta II Mocnego, dwa 
przez hetmana Stanisława Jabłonowskiego i jeden przez dowódcę wojsk polskich 
stacjonujących na Pokuciu, Franciszka Zygmunta Gałeckiego. Odnoszą się one do 
znanego żołnierza mołdawskiego Konstantego Turkuła (Constantin Turculeţ) i do 
Mołdawian: Izaaka i Gorgicy Goianów (Isac i Gheorghiţă Goian), Isara, Alexandra 
Ciurasza (Alexandru Ciuraş) i Arseniego Wołczyńskiego – nazywanych w doku-
mentach bojarami wołoskimi7. Pierwsi czterej znajdowali się na usługach wojska 
Rzeczypospolitej i starali się uwolnić posiadłości na terenie Mołdawii od obciążeń 
i innych obowiązków mających związek z przemarszem i postojami wojsk koron-
nych. Arseni Wołczyński został pozwany do sądu przez rodzeństwo Izaaka i Gor-
gicy Goianów pod zarzutem  przywłaszczenia  majątku, który do niego nie należał.

Wymienieni Mołdawianie są częściowo znani. W 1649 roku Isar posiadał 
wieś Kalinowce na ziemi czerniowieckiej (Călineşti, bardzo prawdopodobne że 
są to obecne Кальнівці niedaleko ujścia Czeremoszu do Prutu w Obwodzie Czer-
niowieckim) i część Łukawiec (Lucavaţ) na ziemi suczawskiej8. Jeżeli wymie-
niony jest tożsamy z Jonaszkiem Isarem, wówczas spotykamy go 15 VII 1667 
roku przy okazji wykonania decyzji wsi Mămăieşti9 (może chodzić o obecne 
Мамаївці nad Prutem w Obwodzie Czerniowieckim), następnie 20 X 1669 roku 
przy ustanowieniu decyzji wsi Verbăuţi10 oraz w 1680 roku, gdy jest świadkiem 
przy ugodzie11. W załączonym dokumencie z 1687 roku Isar, właściciel Kalino-

5  H. Mareci, Teodor Bălan (1885–1972): viața și opera, Iași 2003.
6 T. Bălan, Şase documente polone din sec. al XVII-lea referitoare la Moldova, „Revista Ar-

hivelor”, VII, 2, 1947, s. 330–342.
7 Rumuńscy historycy nazwę „Wołosi” wywodzą od pewnej części narodu rumuńskiego, 

określanej terminem „Vlahia”. Pojawienie się i przyjęcie nazwy „Mołdawia” nie jest według nich 
wynikiem rewolucji ideologicznej w sensie zbudowania narodu, lecz pokazuje próbę znalezienia 
zróżnicowania terminologicznego między krajami rumuńskimi. Interesujące jest, że w czasie po-
wstawania Mołdawii nie pojawił się etnonim (czyli nazwa danego narodu) odpowiedni do terminu 
Mołdawia. Z tego powodu ludność mołdawska, która zamieszkiwała Karpaty Wschodnie, nie była 
określana nazwą „Mołdawianie”, lecz „Wołosi”. W przeciwieństwie do sytuacji z innych regionów 
Europy, w Mołdawii etnonim „Mołdawianie” pochodzi od nazwy kraju, a nie odwrotnie.

8 Por. T. Bălan, Documente Bucoviniene, Vol. III, s. 31, nr 1.
9 Ibidem, s. 36. 
10 Ibidem, s. 44.
11 Ibidem, s. 72.
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wiec, jest jednym z bojarów wymienianych jako uwalniani przez hetmana Sta-
nisława Jabłonowskiego od kontrybucji, mianowicie przemarszu i postoju wojsk 
królewskich oraz aprowizacji dla wojska.

Rodzeństwo Izaak i Gorgica Goian posiadali wieś Zadowa. Przypuszczalnie 
wymawiało się nazwę tej wsi jako „Żadowa”, gdyż rumuński historyk w tłuma-
czeniu dokumentu z języka polskiego oraz w przypisie do dokumentu dokonał 
transkrypcji nazwy wsi na język rumuński, zapisał ją jako „Jadova”. Należy wie-
dzieć, że litera J, j w języku rumuńskim czytana jest jak polskie Ż, ż, stąd przy-
puszczenie, że nazwa wsi mogła być wymawiana właśnie jako Żadowa. W ory-
ginalnej pisowni dokumentu, jak drukuje go rumuński rocznik archiwalny z 1947 
roku, mamy polski zapis „pana Isara z Zadowy”. Coś zatem musiało skłonić ru-
muńskiego badacza, aby w rumuńskim tłumaczeniu użyć jednak litery J a nie Z, 
bo przecież w języku rumuńskim będzie to przeczytane jako Żadowa a nie Za-
dowa. Być może autor sugerował się innym historykiem, opracowującym doku-
menty z rumuńskich archiwów w początku XX wieku, Eudoxiu Hurmuzachim, 
który wydał wiele opracowań źródłowych. U niego właśnie pojawia się nazwa 
wsi zapisana jako Jadova. W połowie XVII wieku rodzeństwo Izaak i Gorgica 
Goian piszą mieszkańcom Bystrzycy (Bistriţa) o swoim sąsiedzie z Jadowej („un 
vecin al lor din Jadova”)12. Jednocześnie jeden z nich jest nazywany „Goianem 
z Jadowej” („Goian din Jadova”)13. 21 VIII 1687 roku Dumitraş Langă sprzedaje 
rodzeństwu Goian część wsi Comăreşti w ziemi suczawskiej14.

Aleksander Ciurar vel Ciurasz jest mniej znany. W inwentarzach z Archiwum 
Państwowego  w Suczawie zapisywany jest w obydwu formach brzmienia na-
zwiska. Polski dokument w oryginale podaje nazwisko Ciurasz. Możliwe, że na-
leżał do rodziny kmieci ze wsi Vilauce na ziemi czerniowieckiej15. Pewien Jan 
Ciurar (po rumuńsku zapisany jednak właśnie jako Ion Ciurar a nie Ion Ciuraş 
– a tylko ten ostatni zapis czytamy po rumuńsku Ciurasz, czyli zgodnie z zapisem 
w polskim dokumencie z 1697 roku) był kasztelanem16.

Konstanty Turkuł, który w omawianych dokumentach zapisany jest jako 
Konstanty Turcul, a w rumuńskich opracowaniach występuje też jako Constantin 
Turculeţ (Turkulec), jest dobrze znany. Był wojskowym, w którymś momencie 
rozpoczął służbę w polskim wojsku, gdzie z czasem został rotmistrzem (w do-
kumentach czasem występuje słowo „rohmistr”). W 1683 roku Petriceicu Vodă 
przybywający z Polski, wysłał pułkownika K. Turkula i dowódcę Baińskiego 
(Bainschi), aby schwytali Gheorghe Duca w Domneşti17. W 1687 roku K. Turkul 

12 E. Hurmuzachi, Documente, t. XV, cz. 2 (1601–1825), Bucureşti 1913, s. 1193, nr 2234.
13 Ibidem, s. 1177, nr 2194. Por. N. Iorga, Documente române din arhivele Bistriţei, t. I, 

Bucureşti 1899, s. 91, nr 114.
14 T. Bălan, Documente…., Vol. III, s. 81, nr 64.
15 Ibidem, cz. IV, s. 3, nr 1.
16 Ibidem, cz. III, s. 133, nr 107.
17 Cronica Neculce, t. I, oprac. A. Procopovici, Craiova 1942, s. 94.
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znajdował się w obozie Polaków, którzy najechali na Mołdawię. Jakiś czas sta-
cjonował we wsi Bănila18. Został także raz schwytany i uwięziony w monastyrze 
Galata. Udało mu się stamtąd zbiec i tak uratować życie19. Z powodu swej ru-
chliwości i szybkości w działaniu Turkul miał wielkie poważanie u Polaków. Jest 
nazywany „Il famosissimo capo valaco, fedelissimo e carissimo al Re” („Słynny 
dowódca wołoski, wierny i drogi królowi”)20.

Dekretem z 21 VI 1687 roku K. Turkul został mianowany przez króla Jana 
III Sobieskiego starostą czerniowieckim. Ludność ziemi czerniowieckiej została 
pouczona, aby wprost nazywać go „le juge et gouverneur” („sędzią i starostą”), 
a polskie władze miały go określać jako „Juge institué par Nous” („nasz ustano-
wiony sędzia”)21. Urząd starosty Czerniowiec Turkul utrzymał i po roku 1691, 
więc również po drugim najeździe Polaków na Mołdawię, mając prawo doradza-
nia w sprawach sądowniczych bojarom mołdawskim Ilie Moţoc (Eliasz Mocok) 
i Nicolai Murguleţ (Mikołaj Murgulec).

Zachowało się kilka dokumentów podpisanych przez K. Turkula jako staro-
stę czerniowieckiego. W 1696 roku potwierdził daninę przyznaną monastyro-
wi Wyżnica (Vijniţa), którą nadał Vasile Căzăcescul z braćmi22. Również w tym 
roku podpisał księgę sądową23. Dwa lata później, 24 VII 1698 roku, przy okazji 
konfliktu o wsie Ispas i Kympulung (Câmpulug), K. Turkul wyznaczył stronom 
„województwo z wieloma dziedzicami bojarami”24. W jednej z ksiąg sądowych 
z 4 XII 1718 roku wzmiankowane jest, że strony posiadają świadectwo z czasów 
„panowania Polaków na powyższych ziemiach od jednego gubernatora Gherma-
na i od rotmistrza Turculeţa”. Jednak dodano, że to świadectwo zostało dane „bez 
żadnego rozkazu pańskiego”25.

Rodzina Turkuł (Turkul) wyemigrowała do Polski, ale zachowała majątek 
w Mołdawii, ponieważ przynajmniej jeden z członków rodziny pozostał w Moł-
dawii. Majątek Turkułów przeszedł w obce ręce dopiero w XIX wieku26.

Rodzina Turkuł została nobilitowana do stanu szlacheckiego w Polsce w 1670 
roku, otrzymując herb Ostoja27. Także w najnowszej literaturze heraldycznej pol-
skiej występują wiadomości o nobilitacji rodziny Turkuł i przyjęciu herbu Ostoja 

18 Ibidem, s. 132.
19 Ibidem, s. 160.
20 E. Hurmuzachi, Documente, t. V, cz. 2 (1650–1699), Bucureşti 1886, s. 279, nr 430.
21 Idem, Documente, Suplement, t. II, cz. III (1641–1703), oprac. I. Bogdan, Bucureşti 1900,  

s. 166–167, nr 89.
22 T. Bălan, Documente…., Vol. III, s. 86–87, nr 69.
23 Ibidem, s. 89–90, nr 72.
24 Ibidem, s. 91, nr 3.
25 N. Iorga, Studii şi documente, t. 6, s. 129, nr 10. Ten dokument miał zostać opublikowany 

w całości w: T. Balan, Documente Bucoviniene, w cz. VII kolekcji dokumentów bukowińskich. 
26 T. Bălan, Documente…., vol. III, s. 63–64.
27 E. Szeliga-Żernicki, Der polnische Adel, t. 2, Hamburg 1900, s. 467.
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w roku 167628. Podobieństwo dat każe przypuszczać, że w tym okresie uzyskało 
nobilitację więcej osób rodziny tego rodu. W przypadku rodziny Turkuł należy 
raczej mówić o nobilitacji, a nie o indygenacie, nie mamy bowiem żadnych infor-
macji, żeby już w Mołdawii byli bojarami.

Mołdawianie z chorągwi rotmistrza Turkuła starali się zwolnić majątek od 
kontrybucji i innych obciążeń związanych z działaniami wojennymi. Przykła-
dowo 19 II 1687 roku bojarzy mołdawscy Izaak i Gorgica Goian stawili się we 
Lwowie przed hetmanem koronnym Stanisławem  Jabłonowskim i otrzyma-
li zwolnienie od wszystkich obciążeń związanych z przemarszem i postojami 
wojsk koronnych w swoich wsiach Kalinowce nad Czeremoszem i Zadową29.

W czasie najazdu polskiego w 1691 roku hetman Jabłonowski zwolnił ponow-
nie posiadłości (Zadowa) rodzeństwa Izaaka i Gorgicy Goian „od wszelkich (…) 
stanowisk, ciężarów, przechodów (…) y kontrybutiey”. Nikt nie miał prawa sta-
cjonować w ich wsiach, pobierać aprowizacji dla wojska lub zatrzymywać się na 
dłuższy lub krótszy czas30. W 1692 roku król Jan III Sobieski potwierdził te zwol-
nienia. Goianowie byli zwolnieni od wszelkich kontrybucji wojskowych, a żaden 
żołnierz nie miał prawa stacjonować, przechodzić ani pobierać aprowizacji w ich 
wsiach. W tym dokumencie król wspomniał zasługi i dobro wyświadczone od 
tych bojarów, którzy swoim chlebem utrzymywali żołnierzy31. Po śmierci So-
bieskiego jego następca, August II, potwierdził zwolnienia, rozszerzając nadanie 
także na kmiecia Aleksandra Ciurasza32.

Natomiast rodzeństwo Izaak i Gorgica Goian zwróciło się w 1692 roku do So-
bieskiego, prosząc o interwencję polskiej władzy sądowniczej w procesie, który 
mieli z bojarem Arsenim Wołczyńskim o wieś Kalinowce w ziemi czerniowiec-
kiej. Król posłuchał ich prośby i zarządził rozprawę, pisząc w związku z tym do 
Zygmunta Gałeckiego, komendanta armii polskiej stacjonującej na Pokuciu, do 
starosty czerniowieckiego Konstantego Turkuła i jego asesorów: Eliasaz Mocu-
ka (w dokumencie Ily Mocuk, medynicar, odpowiednik podczaszego) i pisarza 
Mikołaja Morguleca (w dokumencie Mikołay Morgulec, logofet) – bojarów wo-
łoskich. Król zarządził „commissyey naszey zlocaiąc (…) stronom podług prawa 
innotescentie [łac. oznajmienie – dop. M.M.] swoie wczesnie wydawszy, y one 
obwiesciwszy (…)”, przy czym pomimo nieobecności którejś ze stron nie będzie 
to stanowić przeszkody w wydaniu wyroku33. Komendant Gałecki podporządko-
wał się temu natychmiast i 1 II 1692 roku napisał do Arseniego Wołczyńskiego, 
wzywając go do Śniatynia. Ten przy rozprawie miał okazać dowody, na podstawie 

28 A. Wajs, Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty w zbiorach Archiwum Głównego 
Akt Dawnych w Warszawie, Warszawa 2001, s. 122.

29 Dokument nr 1.
30 Dokument nr 2.
31 Dokument nr 5.
32 Dokument nr 6.
33 Dokument nr 3.
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których podtrzymywał swoje roszczenia34. Z braku dokumentów nie wiadomo, 
jaki wyrok wydano w tej sprawie. Jednak proces ten pokazał, że przy rozstrzy-
ganiu nieporozumień wynikłych między obywatelami mołdawskimi, poddanymi 
„tymczasowo” (takiego słowa używa Bălan pisząc komentarze do dokumentów) 
prawodawstwu polskiemu, została ustanowiona rada sądowa, złożona ze starosty 
Czerniowiec i jednego lub więcej asesorów, pochodzących ze „zbiegłych” (słowo 
użyte przez Bălana) bojarów mołdawskich. Rozprawa toczyła się według oby-
czaju mołdawskiego, a proces odbywał się w języku rumuńskim35.

Treści przytoczonych niżej dokumentów pozwalają nam dziś poznać brzmie-
nie wybranych polskich dokumentów z końca XVII wieku, przechowywanych 
w archiwum w Suczawie. Ponadto ich opracowanie ponad pół wieku temu przez 
rumuńskiego archiwistę jest jednym z przykładów dorobku historiografii rumuń-
skiej, bardzo zainteresowanej na przełomie XIX i XX wieku badaniami źródło-
wymi relacji polsko-rumuńskich. Te, a także inne dokumenty wydane w Rumunii 
w licznych wydawnictwach źródłowych, są cennym przyczynkiem w dyskusji 
m.in. nad oceną historii relacji polsko-mołdawskich na przestrzeni wieków.

*  *  *

Dokumenty36

1.
Lwów, 19 luty 1687. Hetman Stanisław Jabłonowski zwalnia z obciążeń majątek 
Kalinowce należący do Isara oraz majątek Żadowa należący do rodzeństwa Iza-
aka i Gorgicy Goian (dokument oryginalny, papierowy)37.

34 Dokument nr 4.
35 Należy z ostrożnością podejść do tych ostatnich słów T. Bălana odnośnie rozprawy toczonej 

według obyczaju mołdawskiego i procesu odbywającego się w języku rumuńskim. Tym bardziej 
że we wcześniejszym akapicie podaje:  „Nie wiemy jaki wyrok wydano w tej sprawie, ponieważ 
brak dokumentów”. Nie możemy więc szukać porównań z innymi procesami. T. Bălan nie podaje 
żadnego podobnego przypadku rozprawy sądowej. Na pewno załączone dokumenty wzywające 
na proces spisane były w języku polskim. Wydaje się, że rumuński historyk celowo podkreśla 
występowanie tradycji i języka rumuńskiego na spornym obszarze Pokucia.

36 T. Bălan sam dokonywał edycji dokumentów, które trafiały do jego kolekcji, przekazanej 
później Archiwum Państwowemu w Suczawie. Dopiero jedenaście lat po jego śmierci opublikowano 
w Archiwum Państwowym w Suczawie Inwentarz, z którego można obecnie korzystać. Inwentarz jest 
w formie maszynopisu, a w tym samym roku ukazał się także drukowany katalog tych samych 
dokumentów. Noty inwentarzowe w drukowanej wersji są czasami obszerniejsze niż w maszynopisie, 
a obydwie wersje nie są pozbawione błędów literowych, zauważalnych zwłaszcza w przypadku polskich 
nazwisk, ale też nazw geograficznych. Ponadto polskie nazwiska zapisane zostały w inwentarzach 
w sposób niekonsekwentny, w rozmaitej rumuńskiej transkrypcji, co sprawia, że czasami w jednym opisie 
inwentarzowym to samo nazwisko ma dwie odmienne formy zapisu. Choć podobnymi niedociągnięciami 
cechują się też przepisane przez T. Bălana polskie dokumenty, które opublikowane zostały w jego 
tłumaczeniu, a interpunkcja wydaje się czasami niepewna, rumuński historyk konsekwentnie trzyma się 
przyjętej pisowni, co daje nadzieję, że starał się jak najwierniej przepisać treści dokumentów.

37 Por. notę inwentarzową M. Marynowski, Materiały do historii wojskowości polskiej…,  
s. 167, Zespół I, Dokument 99 (I/99).
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Stanislaw Ian na Iabłonowie Iabłonowski W[ojewo]da y Kneaz ziemm ru-
skich, hetman wielki Koronny, pruski, swiecki, bialocer[kiewski], [nieczyt.] kor-
sunski etc. starosta.

Ich[mościom] panom pułkownikom oberszterom, rotmistrom, obersztelejt-
nantom, porucznikom chorązym y ich namiesnikom z woysk Ich k[rólewskiej] 
M[o]sci y Rz[eczypospoli]tey polskiey y cudzoziemskiego zasiągu przy zalece-
niu powolnosci Moiey do wiadomosci donoszę. Iz chcąc nie w inakszey miec 
ochronie panow boiarow y dobra ich to iest Kalinowce pana pana Isara z Zadowy 
panow Goianow tylko iako moie wlasne dobra, o nych w moie biorę protek-
cya y od wszelkich rotmierskich władzą moią hetmanską uwalniam przechodow  
y consistenciey. I aby sie zaden w słuzbie woienney zostaiący w pom[ien]ionych 
dobrach stawac nocłegow popasow odprawowac stanciey chlebow pobocznych 
wybierąc podwód brac y innich zadnych niewazył się czynic exactiey ani ag-
grawaciey pod surowoscią artikulow woyskowych przykazuię y za naisurowszy 
ordynans, universał ten miec chcę y zalecam. A ktokolwiek z woyska Ich królew-
skiey M[o]ści y Rz[eczy] P[ospoli]tey sprzeciwiaiącym tey wyrazney woli moiey 
znaidzie takowy kazdy iako nieposłuzney y wiolator powagi moiey hetmanskiey 
bez wszelkiego personarum respectu sądzony y nieswłocznie magnis rigoribus 
karany bendzie.

Dzialosię we Lwowie, 19 February 1687-mo.
Iablonowski

W. Z. k[rólewski] H[etman] W[ojsk] k[rólewskich].
Universal ten osobliwie zalecam.

2.
Śniatyń, 4 listopad 1691. Hetman Stanisław Jabłonowski zwalnia z obciążeń ma-
jątki rodzeństwa Izaaka i Gorgicy Goian (dokument oryginalny, papierowy)38.

Stanislaw Jan na Jabłonowie Jabłonowski Woiewoda y general ziemm ru-
skich, hetman wielki Koronny.

Wiadomo czynie komu o tym wiedziec należy osobliwie ichmosciom panom 
rothmistrzom wołoskim, nie mniey wszelkim w sluzbie Iego Królewskiey Mo-
sci y Rzeczy Pospolitey woienney ludziom będącym iz maiąc respekt osobliwey 
zyczliwey w kazdych okazyach przyslugi y dowiadczoney przeciw Ich Królew-
skiey Mosci y Rzeczy Pospolitey wiernosci ichmosciow panow Goianow boia-
row woloskich, a do dalszych zachęcaiąc dowadow, dobra Ichmosciow w ziemi 
wołoskiey bedące, ktore iak w Ichmosci tak y w moiey zostaią protekcyi, od 
wszelkich władzą moią hetmanską uwalniam stanowisk, cięzarow przechodow 
ogorawaney y kontrybutiey na mnieyszych. Przykazuiąc surowo aby się zaden 
z ludzi woyskowych w dobrach Ichmosciow stawac noclegow popasow odpra-

38 Ibidem, s. 167, Zespół II, Dokument 1 (II/1).
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wowac, statiey wybierac, ani iakichkolwiek niewazył się intereszowac sposo-
bem, nic anic tam sobie niepraetenduiąc y do kontrybutiey iakichkolwiek niepo-
ciągaiąc pod ostrością sądu mego y artykulow woyskowych.

Dzialo sie w obozie pod Sniatynem, 4 Noembrie 1691.
Iabłonowski,

W. Z. K[rólewski] H[etman] w[ojsk] k[rólewskich].

3.
Jaworów, 30 styczeń 1692. Król Polski Jan III Sobieski ogłasza termin rozsądze-
nia sporu między bojarami Izaakiem i Gorgicą Goian mającymi spór o majątek 
Kalinowce z bojarem Arsenim Wołczyńskim (dokument oryginalny, papierowy, 
pieczęć wielka stemplowa wyciśnięta, przyklejona do papieru)39.

Jan III z bozey łaski król polski, wielki xiaze litewski, ruski, pruski, mazo-
wiecki, zmudzki, inflantski, wołynski, kyowski, podolski, podlaski, siewierski, 
smolenski y czerniechowski.

Urodzonemu y szlachetnym Franciszkowi Zygmontowi Gałeckiemu, kuch-
mistrzowi koronnemu staroscie bydgoskiemu, pulkownikowi y regimentarzowi 
naszemu woysk naszych y Rzeczy pospolitey na Pokuciu będących.

Konstantemu Turkulowi staroscie czernyowskiemu y rotmistrzowi naszemu, 
Ily Mocukowi medynicarowi, Mikołaiowi Morgulcowi logofetowi boiarom wo-
łoskim wiernie nam milym laską naszą krolewską urodzeni szlachetni wiernie 
nam mili.

Zachodzi pewna dyfferencya między szlachetnemi Izaakiem y Gorgicym 
Goianami bracią rodzony z iedney a szlachetnym Arsenim Wołczynskim boia-
rami wołoskimi z drugiey strony, w sprawie o pewną maiętnosc, Zakalinowcy 
nazwaną, w powiecie czernowieckim lezącą przez pomienionych szlachetnych 
Goianów szlachetnego Ich-temia boiara takze podolskiego kupioną, na którey 
pomieniony takze szlachetny Arsemi Wolczynski dziedzictwo sobie praetendue. 
My tedy chrząc tę sprawę pro iustitia ospokoic a maiac wierności w na[szą] pru-
dentiam et dexteritatem [łac. rozwagą i umiejętnością, MM] prawa takze y zwy-
czaiow imieietnosc nam zalecona y wiadomą pomienioną sprawę y rozsądzenie 
oney z temi umyslilismy iakoz y tym listem commissyey naszey zlocaiąc mieć 
chcemy y przykazuiemy abyscie czas miedzy sobą nato, naznaczywszy, stronom 
podług prawa innotescentie [łac. oznajmienie, MM] swoie wczesnie wydawszy, 
y one obwiesciwszy, absentia iednego, albo y dwóch non obstante [łac. pomimo, 
MM] ad tom[dok.uszkodzony]ci ziachawszy w prawa, documenta, do tey sprawy 
nalezące weyrzeli rossądzili y podług samey słusznosci y swiętey sprawiedłiwo-
sci iako nie mniey według praw stronom obedwum sluzących decydowali y onę 

39 Ibidem, s. 167, Zespół II, Dokument 2 (II/2). W Załączniku 3 widzimy zapis „Zakalinowce”, 
który należało by raczej pisać Za Kalinowce, z pewnością chodzi o ten sam majątek Kalinowce.
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uspokoili salvam iednali stronie oboicy a tera byse ukszywdzonę byc mieniła, do 
nas y sądow naszych, apellationem [łac. odwołaniem, MM] dopuscili znaczey nie 
czyniąc dla laski naszey y jurysdykcyey commisarskiey.

Dan w Iaworowie, dnia XXX msca stycznia, roku panskiego MDCXCII pa-
nowania naszego XVIII roku.

       Ian Krol

4.
Śniatyń, 1 luty 1692. Arseni Wołczyński mający konflikt z rodzeństwem Izaakiem 
i Gorgic a Goian o majątek jest wzywany do Śniatynia na rozsądzenie sporu (do-
kument oryginalny, papierowy, pieczęć okrągła mała wyciśnięta w czerwonym 
wosku)40.

Franciszek Zygmunt Gałecki kuchmistrz koronny, starosta bydgoski, pulkow-
nik y regimentarz woysk iego królewskiey Mosci y Rzeczy pospolitey na Poku-
ciu będących,

Konstanty[n] Turkul starosta czernieiowski y rothmistrz iego królewskiey 
Mosci,

Ily Mocuk medynicar, Mikołay Morgul logofet, boiarowie woloscy commis-
sarze jego królewskiey Mosci.

Tobie Arsaniemu Wołczynskiemu boiarowi woloskiemu na instantia [dok.
uszkodzony] prawne poparcie szlachetnych Izaaka y Gorgicia Goianow bracią 
rodzoną a to wzgledem pewnych między wami zachodzących trudnosci o dzie-
dzictwo maiętnosci Zakalinowcy nazwaney w powiecie czarnaweckim lezącey, 
iako się nie słuzsnym prawem do niey wdzierasz y dziedzictwo praetenduiesz, 
ten nasz, powagą naszą commissarską daemy pozew y obwieszczamy, abys za 
oddaniem tobie tych innotescenty [łac. formalności, MM] albo pozwu przed 
sąd nasz commissarski stanął, prawa albo praetensie iezeli iakie masz produ-
kował wiwiodł y probował, iakim sposobem do pomienioney maiętnosci Zaka-
linowcy nazwaney interessuiesz y pomenionych delatorow turbiuesz. Staway 
tedy koniecznie od położenia tey naszey innotescentiey do Sniatyna sądowi 
temu od nas naznaczonego y obranego mieysca, za niedziel dwie. Abys w tym 
sluchał naszego sądu y decizyey pod utratą wszelkich, iezeli które miec mozesz 
obron y praetensy. W czym sąd nasz według swiętey sprawiedliwosci postąpi 
y osądzi.

Dan w Sniatynie, dnia I February 1692.
       Fr. Gałecki.

40 Ibidem, s. 167–168, Zespół II, Dokument 3 (II/3). W dokumencie nr 4 widnieje zapis „Zaka-
linowce”, bardziej poprawnie Kalinowce, wieś Kalinowce w ziemi czerniowieckiej.
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5.
Jaworów, 30 września 1692. Król Polski Jan III Sobieski zwalnia z obciążeń wsie 
rodzeństwa Izaaka i Gorgicy Goian (dokument oryginalny, papierowy, pieczęć 
okrągła wielka stemplowa wyciśnięta, przyklejona do papieru)41.

Jan III z bozey laski krol polski, wielki xiąze litewski, ruski, pruski, mazo-
wiecki, zmudzki, inflantski, wolynski, kyowski, podolski, podlaski, siewierski, 
smolenski y czerniechowski.

Urodzonemu Konstantemu Turkulowi, staroscie czernyowskiemu y rotmystrzowi 
naszemu wiernie nam miłemu, laską naszą krolewską urodzony wiernie nam miły, 
maiąc doswiadczona on nam y Rzeczy Pospolitey od wielu lat stateczną wiarą y

zyczliwosc szlachetnych Isaka y Gorgicy Goianow braci rodzonych boiarow 
wołoskich, ktore nam y Rzeczy Pospolitey za szczęsliwego panowania naszego 
swiadczą, za opanowaniem ziemi wołoskiey, poslusznemi y zyczliwemi są nasze-
mi y Rzeczy Pospolitey poddanemi, czego w róznych okazyach y potrzebach, nie 
tylko my sami ale y iasnie wielmożny i[ego] M[ości] pan kasztelan krakowski, 
hetman wielki koronny y inni regimentarze nasi z woyskami przechodząc dozna-
wali y teraz doznawaią. Więc ze za temi przechodami poddani ich wielkie cierpią 
krzywdy y incommoda [łac. niedogodności, MM] tedy my ex innata clementia 
n[o]stra regia [łac. z naszej wrodzonej królewskiej łaski, MM], iako niemniey 
maiąc compassyą nad niewczasem onych wysz mianowanych szlachetnych Go-
ianow iak zyczliwych poddanych naszych y z poddanemi ich iako wszystkiemi 
dobrami ich, w osobliwą bieszemy proteccya y onych od wszelkich contribucyi 
zołnierskich przechodow y popasow takze iako y innych cięzarow od przecho-
dzących, tako od ustaw uwalniamy, a zatym po wiern[ości] i[ch] w[ielmożnych 
panów] miec chcemy, azeby ciz pomienieni Goianowie z poddanemi swemi od 
ustawy ktora sobie chorągiew w[ielmożnych] i[ch panów nic] vnih praetendit 
[łac. udaje, MM] tak teraz iako y na potym wolnemi byli gdyz dosc na nich 
cięzaru byc widziemy kiedy przeiezdzaiących tak z Woloch yako y do Woloch 
podeymuią y chlebem swoim karmią. Inaczy nie czyniąc dla laski naszey.

Dan w Iaworowie dnia XXX msca Wrzesnia, roku panskiego MDCXCII pa-
nowania naszego XVIII roku.

       Ian Krol

6.
Kraków, 8 października 1697. Król Polski August II zwalnia z obciążeń majątki 
Alexandra Ciurasza i rodzeństwa Izaaka i Gorgicy Goian (dokument oryginalny, 
papierowy, pieczęć okrągła wielka stemplowa wyciśnięta, przyklejona do papie-
ru)42.

41 Ibidem, s. 168, Zespół II, Dokument 4 (II/4).
42 Ibidem, s. 169, Zespół II, Dokument 8 (II/8).
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August II z Bozey laski Król polski, wielki xiązi litewski, ruski, pruski, ma-
zowiecki, zmudzki, inflantski, wolynski, kiiowski, podolski, smolenski, siewier-
ski y czerniechowski, dziedziczny xiąs saski, iulyiski, kliwiyski y Gor Angrii  
y Westphalii.

Urodzonemu Konstantemu Turkulowie, staroscie czerniewskiego y rotmi-
strzowi naszemu, wiernie nam milemu y laską nasą krolewską urodzony wiernie 
nam mily.

Maiąc doswiadczoną ku nam y Rzeczy pospolitey od wielu lat stateczną wiare 
y zyczliwosc szlachetnych Isaka y Gorgicy Goianów braci rodzonych, tudzesz 
szlachętnego Alexandra Ciurasz boiarów woloskich, którzy nie tylko za naia-
snieyszego antecessora naszego swiadczyli Rzeczy pospolitey ale tez y za szczę-
sliwego panowania naszego swiadczą nam y Rzeczy pospolitey tez wiare y zycz-
liwosc będac poslusznymi y zyczliwymi, od opanowania ziemi woloskiey są na-
szemi y Rzeczy pospolitey poddanymi czego w róznych okazyach y potrzebach 
iasnie wielmożni Ich m[ości] panowie hetmani tak wielki iako y polny, koronni 
y inni regimentarze nasi z woyskami przechodząc doznowali y teraz doznowaią. 
Więcze za tymi przechodami poddani ich wielkie cierpią krzywdy y incommo-
da [łac. niedogodności, MM], tedy my ex innata clementia n[ost]ra regia [łac. 
z naszej wrodzonej królewskiej łaski, MM] iako niemnie maiąc kompassyą nad 
niewczasem onych wzwysz mianowanych szlachetnych Goianów y Ciuraia, iako 
zyczliwych poddanych naszych y z poddanymi ich, iako wszystkimi dobrami ich 
w osobliwa bierzem protekcya, y onych od wszelkich kontribucyi zołnierskich 
przechodow y popasow takze iako y innych ciezarów ookazyach będących, takie 
od ustaw uwalniamy, a zatym po wiernosci i[ch] w[ielmożnych panów] miec 
chcemy, azeby ciz pomienieni Goianowie y Ciuray z poddanymi swymi od usta-
wy, ktorą sobie chorągiew W[ielmożnych] I[ch] W[ielmożnych] u nich praeten-
dit [łac. udaje, MM], tak teraz iako y na potym wolnymi byli, gdyz dosc na nich 
cięzaru bydz widziemy, kiedy przeiezdzaiących tak z Woloch, iako y do Woloch, 
podeymuią y chlebem swoim karmią inaczey nie czyniąc dla laski naszey.

Dan w Krakowie dnia osmego miesiąca pazdziernik roku MDCXCVII pano-
wania naszego pierwszego roku.

     
August Krol
      Mikolay Tomislawicz
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Wstęp

Każdy kto znał energię i żywotność Profesora Andrzeja Kazimierza Bana-
cha nie rozpoznałby go w okresie choroby, która trawiła go od wakacji 2017 r. 
Przez lata był bowiem uosobieniem wigoru, temperamentu i werwy. Niniejszy 
wspomnieniowy szkic ma na celu próbę oddania paru elementów jego osobowo-
ści, których doświadczyłem jako uczestnik jego zajęć w czasie swoich studiów 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, a które zapadły mi w pamięć. Naturalnie moje 
kontakty z Profesorem Banachem, który stał się nie tylko moim promotorem, 
przełożonym, ale i ostatecznie Mistrzem  trwały o wiele dłużej; w tym miejscu 
chciałbym jednak skupić się na pierwszym etapie naszej relacji – zatem przed 
moimi studiami doktoranckimi i w końcu podjęciem pracy w UJ. Kolejne lata po-
głębiły bowiem naszą znajomość i w końcu przyjaźń, nawet jeśli była ona niekie-
dy burzliwa. Obaj ceniliśmy w sobie szczerość, choć niekiedy trudno było nam 
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obu ją od drugiego przyjmować. To jednak rzadka cecha w relacjach międzyludz-
kich, a już tym bardziej na linii przełożony-podwładny. Moim pośrednim celem 
jest przybliżenie sylwetki Prof. Banacha1. Postaram się przede wszystkim jednak 
pokazać, co spowodowało, że z jednej strony Prof. Banach cieszył się ogromną 
popularnością studentów jako mówca i wykładowca uniwersytecki, a z drugiej 
strony jego „szkołę” mogli przetrwać tylko nieliczni. 

Artykuł ten oparłem w dużej mierze na spisywanym niemal codziennie Pa-
miętniku, który prowadzę od wielu lat i przechowuję w swoim archiwum domo-
wym. Prof. Banach wiedział o moim zwyczaju i niejednokrotnie żartował, że 
chciałby kiedyś poznać fragmenty, które spisuję – pytał, jaki portret mu wysta-
wię, kiedy Go zabraknie. Przede wszystkim nie sądziłem, że zabraknie Go tak 
szybko – nigdy bym nie przypuszczał, że tekst wspomnieniowy przyjdzie mi 
pisać zaledwie kilkanaście lat po tym, jak się poznaliśmy. Nie chciałbym jed-
nak, aby pamięć o Profesorze Banachu zbladła, gdyż był jedną z tych postaci, 
które na to nie zasłużyły. Stąd decyduję się na podjęcie trudu przybliżenia Jego 
postaci, nawet jeśli istnieje ryzyko, że brak dystansu czasowego spowoduje, że 
pewne charakterystyczne elementy Jego rysu nie zostaną ujęte w sposób w pełni 
oddający skomplikowaną osobowość Profesora. Z drugiej strony, trudno winić 
autora wspomnień, że pewne rzeczy zapamiętał w taki czy inny sposób lub że 
na gorąco zapisał pewne wydarzania ze swojego punktu widzenia. Studiując by-
łem człowiekiem młodym i pełnym pasji, ta zaś spowodowała, że zwróciłem 
na siebie uwagę Prof. Banacha. Postanowił zainwestować we mnie swój czas 
i energię, a ja zdecydowałem, że to On będzie moim głównym przewodnikiem 
po meandrach nauki. Wspólny czas to największy dar, którym możemy obdarzyć 
drugiego człowieka, nawet jeśli obdarowywany nie do końca je docenia w chwili 
trwania procesu. Refleksja i wdzięczność za ten czas i wszystko, co się z nim 
wiąże, najczęściej przychodzą za późno.  

*  *  *

Profesora Banacha poznałem osobiście w październiku 2001 r. Rozpoczy-
nałem drugi rok studiów w Instytucie Historii UJ. Naturalnie słyszałem o Nim 
wcześniej, był przecież prodziekanem Wydziału, ale w początkach mojego kształ-
cenia uniwersyteckiego niewiele miałem do czynienia z osobami decydującymi 
o polityce na szczeblu wydziałowym. Był to czas, kiedy po wygranym konkursie 
dla studentów pierwszego roku na najlepszą pracę ze średniowiecza myślałem, że 
wiekom średnim poświęcę moje studia. Równocześnie interesowały mnie czasy 
renesansu, a także zagadnienia kultury i oświaty wieków XIX i XX w. Wahając 

1 Zob. K. Stopka, Profesor Andrzej Kazimierz Banach, [w:] Amico, socio et viro docto. Księ-
ga ku czci profesora Andrzeja Kazimierza Banacha, red. T. Pudłocki, K. Stopka, Kraków 2015,  
s. 23–27; T. Pudłocki, Andrzej Kazimierz Banach – w służbie nauce i kulturze, „Nasz Przemyśl”, 
nr 5 (175), 2019, s. 41. 
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się w swoich wyborach, a nie mając większego rozeznania w dorobku profeso-
rów Instytutu Historii UJ, sądziłem, że profesor Julian Dybiec, znany młodszym 
studentom z tyle co wydanej obszernej monografii dotyczącej Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w latach 1918–1939, a także z bardzo charakterystycznego wy-
glądu a’la Abraham Lincoln, będzie moim najlepszym przewodnikiem. Tak się 
jednak złożyło przy zapisach październikowych, że terminy zajęć prof. Dybca 
zupełnie nie pasowały mi do grafiku. Postanowiłem zatem wybrać zajęcia profe-
sora, którego tematyka była zbliżona do tego, co wykładał ówczesny kierownik 
Zakładu Historii Oświaty i Kultury. Mój wybór był oczywisty i padł na profesora 
Andrzeja Banacha. Nic o Nim nie wiedziałem. Nie sądziłem, że przez kolejne 
lata to właśnie On tak mocno wpłynie na moje życie i wybór ścieżki zawodowej. 

Według ówczesnego systemu student przed wyborem dwuletniego semina-
rium miał obowiązek uczęszczania na dwa proseminaria – każde po 60 godzin. 
Na jedno z nich, tj. na proseminarium pt. „Wprowadzenie do warsztatu history-
ka”, oraz na wykład kursowy z XIX w. pt. „Kultura i nauka w służbie narodu pol-
skiego w latach 1795–1918” zapisałem się do Prof. Banacha2. Wybór był o tyle 
prostszy, że takiego samego dokonał mój starszy o dwa lata przyjaciel Marek 
Klara – student prawa i historii, który swoimi ogromnymi zdolnościami i łatwo-
ścią w przyswajaniu nauki jednym imponował, a wśród innych wzbudzał ogrom-
ną zazdrość. Obaj przyjaźniliśmy się od kilku miesięcy, a na zajęciach u Prof. 
Banacha stanowiliśmy zgodny duet. To na drugim roku, z wielu powodów, też 
i finansowych, postanowiłem pięcioletnie studia skończyć w cztery lata. Nigdy 
bym nie przypuszczał, że w tym wyborze taki kluczowy okaże się Prof. Banach 
– sam nigdy nie wstydzący się swego pochodzenia społecznego i ceniący tych 
studentów, którzy z przyczyn ekonomicznych nie mogli skupić się jedynie na 
studiach. 

Z moich notatek na bieżąco widać, że wykłady nowego profesora oceniałem 
jako „przeciekawe”, a przyszły Mistrz od razu zyskał moją sympatię. Najwy-
raźniej obopólną, skoro już po dwóch miesiącach odczuwałem docinki kolegów 
z bycia faworyzowanym. Po zdanym ustnym egzaminie, który odbył się w przed-
terminie 20 V 2002, zanotowałem, że wcale nie był on taki łatwy, zwłaszcza 
że wchodziłem do gabinetu po jednym z najlepszych studentów, tj. po Pawle 
Nowakowskim3. Dziekan miał bowiem zwyczaj przerywania odpowiedzi i dopo-
wiadania. Student, jeżeli egzaminatorowi nie przerywał i nie wchodził w dialog, 
kończył najczęściej ze słabą oceną. Metoda polegała na tym, aby nie recytować 
regułek czy dat, ale nieustannie przez kilkanaście minut wykazywać, że dostrze-
ga się powiązania i błyskawicznie łączy się procesy, wydarzenia i osoby. Egza-
minator po trzech pytaniach miał zatem widzieć, że student pewny jest tego, co 
mówi, nawet jeśli wymagało to konfrontacji z nim samym.   

2 Archiwum domowe autora (dalej: AD), Indeks studiów, nr albumu WH/IH/1197/2000. 
3 AD, „Pamiętnik”, t. 9, 20 V 2002 r.
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Był to czas, kiedy za namową Prof. Banacha postanowiłem starać się o przy-
jęcie do Collegium Invisibile Uniwersytetu Warszawskiego. To późniejszy Pro-
motor wystawił mi pierwszą opinię naukową i wskazał, bym na opiekuna w Col-
legium wybrał prof. Leszka Zasztowta – znakomitego historyka oświaty i kultury 
z Warszawy4. Obaj nie kryliśmy zadowolenia, kiedy zostałem jednym z dwudzie-
stu nowych studentów Collegium.

Nowy rok akademicki 2002/2003 zapowiadał się zatem udanie. Przyszłego 
Mistrza spotkałem już w dniu inauguracji. Pod datą 1 X 2002 r. zapisałem: 

[…] do instytutu wparował dziekan Banach i widząc mnie, na cały regulator przy 
wszystkich powiedział, ściskając mi rękę: „O, dzień dobry, panie Tomaszu. Dzięku-
ję Panu za kartkę z gór…”. I tu zaczął mnie wypytywać, czy sobie poradziłem i czy 
to aby nie niebezpieczne. Oznajmiwszy następnie, że w tym tygodniu seminarium 
nie będzie, wyleciał z budynku równie szybko, jak się pojawił5.

Dwuletnie seminarium magisterskie pt. „Kultura polska od XVI do XX wieku”, 
prowadzone przez Prof. Banacha, na które naturalnie z marszu się zapisałem, było 
okazją do bliższego wzajemnego poznania6. Zaczęliśmy od wstępnego wyboru te-
matów, a potem od referatów na różne tematy dotyczące historii oświaty i kultury 
w zakresie naszych zainteresowań. Zdarzały się zabawne sytuacje, gdy jedna z ko-
leżanek narzekała, że czas, który dostała, to za mało na przygotowanie referatu, 
a dziekan ripostował: „Hmmm, przez dwa tygodnie… Co to można zrobić przez 
ten czas? Pan Tomasz to by pewnie pół książki napisał”7. Było to nawiązanie do 
sytuacji, którą Mistrz przeżył ze swoim promotorem – prof. Henrykiem Baryczem. 
Dostał za zadanie opracowanie tematyki związanej z szesnastowieczną Francją na 
podstawie czyjejś korespondencji – prof. Barycza zupełnie nie interesowało, że 
jego wychowanek nie mówił po francusku; dwa tygodnie miały mu wystarczyć 
na opracowanie tematu. Tego jednak nikt nie wiedział, a koleżanka dostała temat 
w oparciu o literaturę polskojęzyczną, więc problemu z brakiem znajomości języka 
nie miała. Niemniej jednak takie stawianie sprawy przez prof. Banacha i niekiedy 
otwarcie porównywanie studentów do siebie nie zawsze znajdowało pozytywny 
oddźwięk wśród seminarzystów. Zresztą referowanie jakiegoś tematu nie było 
szczególnie trudne, choć niekiedy męczące – dziekan bowiem często przerywał, 
wtrącał swoje uwagi i sugestie, przez co rozbijał tok narracji. Prelegent lub pre-
legentka musieli być zatem maksymalnie skupieni, by nie wypaść z rytmu, gdyż 
komentarze do tego, co prezentowali, podawane były „na gorąco”. Dobrym studen-
tom to nie przeszkadzało, ale słabsi się gubili i peszyli. 

4 AD, „Pamiętnik”, t. 7, 23 XI, 7 XII 2001 r. 
5 AD, „Pamiętnik, t. 9, 1 X 2002 r.
6 AD, Indeks studiów.
7 AD, „Pamiętnik”, t. 9, 26 X 2002 r.
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Nasze relacje z Profesorem były już od tego czasu dość bliskie, ale – jak to 
bywa w przypadku dwóch mocnych charakterów – poza ogromnym szacunkiem 
i sympatią, zdarzały się spory. Należałem jednak do grona wiodącego, więc czu-
łem, że Promotor chce mnie sprawdzić. Część zatem ścięć było swoistego rodza-
ju sprawdzianem lub wynikała albo z jego przepracowania, albo z nerwowego 
charakteru; moje liczne wpadki też nie były tutaj bez winy.

Jako że studiowałem w tym czasie dwa kierunki (wówczas także filologię 
ukraińską) i dojeżdżałem na zajęcia do Warszawy do Collegium Invisibile, a sy-
tuację w domu rodzinnym miałem bardzo napiętą, więc nie zawsze mogłem za-
służyć na wysoką opinię, jaką miał o mnie Prof. Banach, na zajęciach seminaryj-
nych. Do pierwszego ścięcia między nami doszło 11 XII 2002. Wtedy odkryłem, 
że Prof. Banach miał zwyczaj ujawniania humoru w danym dniu po sposobie 
zwracania się do kogoś. Gdy mówił po imieniu lub „per panie [tu padało imię]” 
to znaczy, że wszystko było w porządku. Gdy przeskakiwał na nazwisko lub sto-
pień/tytuł był to sygnał, że sytuacja nie jest najlepsza. Tak było owego feralnego 
dnia, kiedy na mnie wypadło, bym przedstawił swoją propozycję pracy magister-
skiej. Wieczorem dałem upust swojej frustracji, notując w „Pamiętniku”:

Gdy wyjaśniłem, że chcę pisać o nauczycielach przemyskich [prof. Banach] czepiał 
się właściwie wszystkiego, że okres trzeba uzasadnić, że znów ten sam temat i że 
mógłbym zająć się czymś ambitniejszym, np. inteligencją Przemyśla w dobie auto-
nomii. Odparłem, że temat mnie przerasta i wysuwałem inne koncepcje. Skończyło 
się na tym, iż jestem kostyczny i archaiczny w sposobie myślenia, bo nikt dziś tak 
nie pisze i że jeszcze wrócimy do tego8. 

 
Kwestia mojego ciężkiego stylu i sposobu narracji była leitmotivem, który 

pojawiał się przez kolejne lata – bynajmniej nie tylko w okresie studiów magi-
sterskich.   

Dzięki mojej inicjatywie I semestr seminarium podsumowaliśmy konferen-
cją 13 I 2003 w Państwowej Szkole Zawodowej w Przemyślu. Dziekan dał mi 
w kwestii organizacji wolną rękę – inicjatywa wyszła z rozmów z mgr Grażyną 
Stojak, która w tym czasie zorganizowała w Muzeum Narodowym Ziemi Prze-
myskiej wystawę „Klasa starej daty”. Sesja naukowa pod honorowym patronatem 
JM rektora UJ prof. Franciszka Ziejki była jedną z imprez towarzszących wysta-
wie. Roznosząc zaproszenia do wzięcia udziału w inicjatywie pośród krakow-
skich przemyślan miałem też przyjemność poznać w połowie listopada 2002 r. 
dyrektor Archiwum Nauki PAN i PAU dr Ritę Majkowską9. I choć dyrektor Maj-
kowska ostatecznie nie wzięła udziału w sesji, to wydelegowała na obrady mgr 
Marzenę Włodek. 

8 AD, „Pamiętnik”, t. 9, 11 XII 2002 r.
9 AD, „Pamiętnik”, t. 9, 17 XI 2002 r. 
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Z Krakowa 12 stycznia wybraliśmy się pociągiem z prof. Banachem, który – 
w najlepszym humorze – bawił zgromadzone towarzystwo licznymi anegdotami. 
Było nas troje z seminarium: Joanna Elżbieciak, Maciej Gablankowski i ja, z pro-
seminarium Arkadiusz S. Więch oraz z seminarium prof. Juliana Dybca – Izabela 
Mucha. Wśród prelegentów byli przedstawiciele z Lublina, Rzeszowa oraz miej-
scowego środowiska10. Materiały ostatecznie ukazały się drukiem11, a konferen-
cja została zauważona przez miejscową prasę12. 

Dziekan Banach, reprezentujący rektora Ziejkę, w kolejnych tygodniach nie krył 
zadowolenia z organizacji inicjatywy – trochę „splendoru” spadło i na mnie, choć 
to kolega Więch, zdaniem Profesora, wypadł zdecydowanie najlepiej jako mówca. 
Chociaż Profesor nie został redaktorem tomu, to na siebie wziął przypilnowanie, by 
prace jego seminarzystów stały na jak najwyższym poziomie. Przez kolejne tygo-
dnie omawiał je z nami szczegółowo. Pod datą 19 II 2003 r. zanotowałem:

Maćkowi Gablankowskiemu po raz kolejny oberwało się za minięcie się z tema-
tyką, pomimo iż mówił, że pracę gruntownie poprawił. Jeżeli chodzi o mnie, choć 
rozprawkę przejrzałem, to podobno mam dość przyciężkawy i archaiczny styl, 
wskazujący na autora siedemdziesięcioletniego. Zdania są za długie i zbyt kwieci-
ste przez co styl traci na przejrzystości, a czytelnik się gubi. To poważny kłopot dla 
mnie, sygnalizowany już wcześniej przez profesora Starnawskiego13, z którym ewi-
dentnie coś muszę zrobić i to w miarę szybko. Dziekan apelował, bym nie bał się 
własnego stylu, ale bez starych formuł pisania, charakterystycznych dla przełomu 
ubiegłych stuleci. Podobno jednak warsztatowo stoję bardzo wysoko i w sposobie 
formułowania sądów i wniosków widać u mnie duże wyrobienie oraz znajomość 
nie tylko literatury, ale szeroko pojętych archiwaliów. To akurat ważny atut i dzie-
kan snuł tu szerokie dywagacje na mój temat, przestrzegając jednak przed zmanie-
rowaniem. […] Rozmawialiśmy też prywatnie o wyjazdach do Austrii i jego książ-
ce, którą na jesieni oddaje do druku, a także o sesji poświęconej bpi Pelczarowi, 
którą zlecił mu zorganizować rektor Ziejka z okazji majowej kanonizacji14.

Wyjazd do Przemyśla i praca nad tekstami stały się dla nas powodem do ści-
ślejszej współpracy. Mimo różnic w podejściu do badań – ja nie przestałem być 

10 AD, „Pamiętnik”, t. 9, 19 I 2003 r.
11 Między nauką a oświatą. Na styku szkolnictwa wyższego i średniego w Galicji na przełomie 

XIX i XX w. Materiały konferencyjne, red. L. Fac, Przemyśl 2003.
12 H. Lewkowicz, Między nauką a oświatą. Przemyśl: o nauczaniu i nauczycielach, „Życie 

Podkarpackie” nr 3 (1810) z 15 I 2003, s. 9. 
13 Profesor Jerzy Starnawski (1922–2012), długoletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego i Uniwersytetu Łódzkiego, opiekował się mną naukowo od 2000 r. i był – obok prof. 
Banacha, jednym z najważniejszych osób, które wycisnęły na mnie swoje piętno. Swoje relacje 
z nim opisałem w:  Jerzy Starnawski w pracach na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Prze-
myślu, [w:] Jerzy Starnawski (1922–2012). In memoriam, t. 1: Uczony, Mistrz, Przyjaciel, red.  
M. Wichowa, Łódź 2014, s. 420–443.

14 AD, „Pamiętnik”, t. 9, 19 II 2003 r.
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detalistą i zwolennikiem wąskich tematów badawczych – zaczynaliśmy się coraz 
lepiej rozumieć. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Dostałem w kolejnych 
tygodniach propozycję wystąpienia na uniwersyteckiej sesji dotyczącej Józefa 
Sebastiana Pelczara (1842–1924), rektora UJ i ordynariusza przemyskiego ob-
rządku łacińskiego. W dniu imienin tego błogosławionego, tj. 19 marca, tak opi-
sałem kolejne seminarium:

[…] dziekan zrobił nam dziś niespodziankę i seminarium odbyło się przy kawce 
i herbatce. [Marek] Klara referował dalej swój temat o relacjach między społeczeń-
stwem wiejskim a sądem gromadzkim, choć dziekan swoim zwyczajem co chwilę 
mu przerywał, dorzucając anegdoty o życiu naukowym i towarzyskim profesor-
skiego świata. A muszę przyznać, że się świetnie orientuje, podobnie jak i w obec-
nej sytuacji na scenie politycznej, non stop rzucając jakieś aluzje do danej osoby 
lub wydarzenia. […] wtedy przeistacza się w świetnego erudytę. A faktycznie jest 
nieźle oczytany, co wychodzi zwłaszcza przy omawianiu poszczególnych tematów, 
znacznie przecież różniących się od siebie. Wtedy faktycznie potrafi mi zaimpono-
wać. Inna rzecz, że i jego opowieści z życia profesorskiego są nadzwyczaj barwne 
i choć dziekan sypie nimi jak z rękawa, to nigdy nie zanudza słuchaczy. Bo i nie 
opowiada tylko o historykach, ale i prawnikach czy historykach Kościoła, którym 
dziś trochę nawrzucał ze względu na opieszałość PAT we współorganizacji sesji po-
święconej biskupowi Pelczarowi. A z ramienia rektora Ziejki właśnie dziekan jest 
głównym organizatorem i wcale nie dziwię się, że jest zaniepokojony, zwłaszcza 
że to już koniec marca, do sesji dwa miesiące, a on jeszcze wyjeżdża do Wiednia15. 

Sesja odbyła się w dn. 26–27 V 2003. Zgromadziła grono wybitnych histo-
ryków reprezentujących UJ, PAT oraz Archidiecezje Krakowską i Przemyską16. 
Prof. Banach nie krył zadowolenia nie tylko ze swego wystąpienia, ale i mojego. 
Byłem jedynym studentem, który się zaprezentował, a to on mnie polecił. Jak to 
stwierdził mój przyjaciel Marek Klara, jedna ze starszych sercanek uczestniczą-
cych w sesji miała mu powiedzieć po moim wystąpieniu: „Dobry referat, nic się 
nie spało”17. Materiały z sesji ukazały się drukiem18. Ze względu na perturbacje 
z tomem pokonferencyjnym, którego wydanie się przedłużyło, prof. Banach za-
proponował, bym tekst wystąpienia wydał w uczelnianych „Pracach Historycz-

15 AD, „Pamiętnik”, t. 9, 19 III 2003 r.
16 T. Pudłocki, Śladami świętego Biskupa, „Niedziela Przemyska” nr 24 z 15 VI 2003, s. 3. 
17 AD, „Pamiętnik”, t. 10, 7 VI 2003 r.
18 Święty Józef Sebastian Pelczar (1842–1924). Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskup 

przemyski, seria: „Studia do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego”,  
t. 17, red. A. Kubiś, J. Wołczański, Kraków 2005. Do wydawnictwa pokonferencyjnego złożyłem – 
za namową promotora – inny tekst, pt. Działalność społeczno-kulturalna biskupa Józefa Sebastiana 
Pelczara w ostatnich latach życia (1918–1924), [w:] Święty Józef Sebastian Pelczar (1842–1924). 
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskup przemyski, seria: „Studia do Dziejów Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego”, t. 17, red. A. Kubiś, J. Wołczański, Kraków 2005  
s. 511–524.
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nych”19. Poparł go do druku, ale – mimo moich próśb – nie przejrzał przed od-
daniem redaktorowi naczelnemu czasopisma, prof. Krzysztofowi Baczkowskie-
mu. Przy moim osławionym uwielbieniu dla faktografii i mało zgrabnym stylu 
trudno, by prof. Baczkowski nie miał uwag krytycznych do całości. Naturalnie 
przekazał je Promotorowi, który dopiero wtedy zabrał się za pracę nad tekstem. 
Najpierw klasycznie zmył mi głowę, uświadamiając, że jako autor ponoszę od-
powiedzialność za to, co ukaże się pod moim nazwiskiem, a potem uczciwie 
zaznaczył, co należy poprawić. Dziekan miał niesamowitą umiejętność wycho-
dzenia z najgorszych nawet sytuacji, zwłaszcza kiedy sam podkręcał nerwową 
atmosferę. Po prostu ni z tego ni z owego zmieniał taktykę postępowania z deli-
kwentem. Wobec mnie stosował tę metodę wielokrotnie. Tak było i tym razem. 
Miał się wtedy wyrazić:

„No, panie Tomaszu, proszę sobie wziąć do serca wszystkie uwagi i przemyśleć je. 
Cóż, stało się. Niech się pan tak nie przejmuje, jakoś to przeżyjemy”. Na pamiątkę 
dostałem jego recenzję, bym na jej podstawie wyciągnął właściwe konsekwencje 
ze swej pochopności w pisaniu20.

O tym, że mimo wielu uwag krytycznych i często napiętej sytuacji między 
nami, moje notowania w oczach Promotora wzrosły świadczy fakt, że zgodził 
się – na moją prośbę – przyjąć zaproszenie do udziału w sesji towarzyszącej 
obchodom trzystasiedemdziesięciopięciolecia założenia I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. Wraz z Lucjanem Facem, moim 
licealnym historykiem i jednym z głównych organizatorów obchodów, odebrali-
śmy Prof. Banacha wieczorem 14 IX 2003 z dworca i – korzystając z gościnności 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, zawieźliśmy do pokojów gościnnych 
uczelni. Następnego dnia rano Prof. Banach zwiedzał lokal Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk, zapisał się do TPN i uczestniczył w uroczystościach w szkole21. 
Promotor zrobił bardzo dobre wrażenie na przemyślanach i wielu przyjezdnych 
gościach, uczestniczących w obradach konferencji „I Liceum Ogólnokształ-
cące – tradycja i wkład w historię kultury i nauki Ziemi Przemyskiej w latach 
1628–2003”, zwłaszcza że uroczystości zgromadziły różnych oficjeli ze świata 
szkolnictwa, nauki i polityki, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym. 
Przedstawił referat: „Studia młodzieży chłopskiej na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w II połowie XIX w. do 1918 r. i kierunki ich karier zawodowych”. Udo-
wodnił w nim, że w omawianym czasie młodzież z powiatu przemyskiego o wie-
le częściej wybierała Lwów niż Kraków jako miejsce studiów i stamtąd czerpała 

19 Ukazał się jako: Rola bpa Józefa Sebastiana Pelczara w życiu kulturalnym Przemyśla, „Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2004, z. 131, s. 137–151. 

20 AD, „Pamiętnik”, t. 10, 15 I 2004 r.
21 AD, „Pamiętnik”, t. 10, 10 XI 2003 r.
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wzorce w dorosłym życiu. Sam z kolei nie krył swego zaskoczenia z rozmachu 
obchodów, które go bardzo mile zaskoczyły22. 

Mój ostatni, IV rok studiów, był dla mnie o tyle łatwiejszy, że poza stypen-
dium naukowym rektora dla najlepszych studentów, pobierałem też stypendium 
Ministra Edukacji Narodowej. To właśnie Prof. Banach, widząc, że stałe wspar-
cie finansowe jest mi niezbędne, by utrzymać się w Krakowie, zasugerował bym 
się o nie starał. W sprawach finansowych promotor był zawsze niezmiernie po-
mocny i wiedział, że nie samą nauką człowiek żyje. 

Prof. Banach nie tylko „twardo stąpał po ziemi”; uczulał nas na to, by uczest-
niczyć w ważnych wydarzeniach, jak sesje naukowe, wystawy, prelekcje itd., 
korzystając z bogatej oferty Krakowa i uczelni. Tym samym mieliśmy stale po-
szerzać horyzonty, wiedzę i warsztat. Sam był zaangażowany jesienią 2003 r. 
w organizację sesji i wystawy poświęconej biskupowi płockiemu Andrzejowi 
Noskowskiemu23.

Prof. Banach nie tracił jednak z oczu najważniejszego elementu naszej współ-
pracy. Stale naciskał, by główny owoc seminarium magisterskiego był jak najlep-
szy. Nie mogłem tego nie dostrzec:

Muszę przyznać, że mojemu promotorowi faktycznie bardzo zależy na tym, bym 
napisał bardzo dobrą pracę magisterską. Dziś przegadaliśmy po seminarium z dobrą 
godzinę, omawiając wiele kwestii, związanych również ze studiami doktoranckimi. 
Dziekan polecił mi skupić się na pracy, by – jak to określił – był to majstersztyk. 
Odradzał zaangażowanie w działalność Koła24 i branie na siebie prezesury; propo-
nował też zawiesić też na ten okres pisanie kolejnych artykułów, bo tych podobno 
mam aż nadto. Nie obeszło się też bez najnowszych plotek […]25.

Niestety, droga do napisania pracy magisterskiej nie była usłana różami. 
Chociaż prof. Banach cenił to, że pół wakacji spędziłem w archiwach i biblio-
tekach lwowskich, rozszerzając kwerendę i zbierając pierwszorzędne materiały 
do powstającej dysertacji, to już przedstawienie przeze mnie 4 XI 2003 r. planu 
pracy wzbudziło jego ostrą krytykę. Odczułem ją boleśnie. Promotor bowiem 
na plan

[…] rzucił tylko okiem i zjechał mnie ile tylko można, że jestem zmanierowany 
i protekcjonalny w używaniu wszędzie łaciny; gdy próbowałem argumentować, 
oberwało mi się, że jestem potwornie uparty i że ze mną nie da się w ogóle dys-

22 T. Pudłocki, Obchody 375-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemy-
ślu, „Rocznik Gimnazjalny. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu” nr 
8 (87) 2004 [druk 2005], s. 108–120.

23 AD, „Pamiętnik”, t. 10, 26 X 2003 r.
24 Koło Naukowe Historyków Studentów UJ.
25 AD, „Pamiętnik”, t. 10, 9 X 2003 r.
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kutować. Zbity z tropu, poprosiłem, by dziekan podzielił się swoimi uwagami po 
dokładnym przeczytaniu planu, ale dopiero w czwartek na seminarium26.

Dwa dni później odbyło się pamiętne seminarium, które było dla mnie jednym 
z najtrudniejszych doświadczeń podczas studiów i doskonałą lekcją pokory. Do 
tego wydarzenia w gronie świadków wracaliśmy jeszcze przez lata. Tak je opisa-
łem w Pamiętniku:

Dziekan odbił na ksero mój plan i rozdał wszystkim, tj. Asi Elżbieciak, Maćkowi 
Gablankowskiemu, Marcinowi Wcisło i Maćkowi Beldze. Jeżeli nieraz słyszałem 
o zażartej dyskusji, to tym razem nie zostawiono na mnie suchej nitki. Dziekan 
każdy komentarz wykorzystywał i wytaczał coraz cięższe działa w coraz dłuższych 
wywodach, grożąc mi nawet dwukrotnie wyrzuceniem [z seminarium]. Właściwie 
jego gwałtowna reakcja, tym razem jednak bardziej uargumentowana, była dla 
mnie zaskoczeniem, zwłaszcza że zrozumiałem, że faktycznie plan jest niewła-
ściwy i wymaga przerobienia gruntownego, stąd przyjmowałem sądy. Ostatecznie 
skończyła się ta tyrada dość zaskakująco. Dziekan oświadczył nagle, że jednak 
jestem reformowalny i da się ze mną współpracować, po czym poprosił, bym zo-
stał po zajęciach. Ja zaś podziękowałem wszystkim za cenne uwagi, bo faktycznie 
nasunęło mi się sporo rzeczy w trakcie wywodów. Gdyby jednak forma przekazu 
była łagodniejsza, mniej nerwów by mnie całe zajście kosztowało, zwłaszcza że 
dyskusja po seminarium wyglądała kompletnie inaczej. Dziekan w zapalczywości 
słownej oświadczył mi nagle, że celowo podkręcił śrubę na seminarium, ale to dla-
tego, iż zależy mu na tym, bym napisał dobrą pracę27. 

Po co po latach przytaczać tak dokładnie wydarzenia, które dotyczyły zale-
dwie kilku osób? Świadczą o tym, że choć wielokrotnie Prof. Banach nie umiał 
zapanować nad swoimi cechami charakteru (nerwowością, wybuchowością i tar-
gającymi go sprzecznymi uczuciami), to jednak nie miał złych zamiarów. Uwa-
żał, że jeżeli ktoś ma talent i jest pracowity, a nie jest łatwy w przyjmowaniu jego 
sugestii, trzeba zastosować bardziej drastyczne środki perswazji. Za takiego czło-
wieka uważał mnie – sądził, że moje przeżycia rodzinne oraz wrodzona emocjo-
nalność mogą być właściwie ukierunkowane, tak by wykorzystać moje predys-
pozycje i oddanie nauce. Naturalnie przyjęta metoda powodowała, że zrażał do 
siebie wielu ludzi, którzy cenili jego profesjonalizm, oczytanie i doświadczenie, 
ale już nie – formę przekazu. Ja, mimo wieku, zdawałem sobie sprawę, że i sam 
mam porywczy charakter (choć lepiej go tłumię), ale ceniłem sobie to, że ktoś 
chce we mnie inwestować i docenia moje walory intelektualne. Stąd przyjmo-
wałem uwagi promotora jako służące tylko memu dobru, choć może nie podane 
w najlepszy sposób. Profesor Banach nie krył już w tym czasie, że zależało mu, 

26 AD, „Pamiętnik”, t. 10, 4 XI 2003 r.
27 AD, „Pamiętnik”, t. 10, 8 XI 2003 r.
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aby dwóch jego wychowanków zostało przyjętych do Zakładu Historii Oświaty 
i Kultury – starszy ode mnie mgr Michał Jurecki, który prowadził od kilku lat 
ćwiczenia do jego wykładu (i z którym sam miałem konwersatorium z historii 
Polski XIX w.) oraz ja28. Był to czas, kiedy dziekan wielokrotnie powoływał się 
na tradycje i dzieje zakładu, opowiadając o swoich poprzednikach i ich osiągnię-
ciach naukowych. Trudno było nie dostrzec, że jego macierzysta jednostka leżała 
mu na sercu i zależało mu na jej rozwoju. 

Inna rzecz, że z moich notatek wynika, że choć może należałem do krnąbrnych 
studentów, to już w połowie kwietnia – na dwa miesiące przed obroną – oddałem 
promotorowi pięć z dwunastu planowanych rozdziałów pracy, która ostatecznie 
miała prawie dwieście stron29. Okazało się, że tym razem efekty były dużo lep-
sze. Na kolejnym seminarium miałem jedynie zmienić sposób cytowania, pamię-
tać o inicjałach przed nazwiskami, gdzieniegdzie zrezygnować ze zbytniej szcze-
gółowości lub nadmiernego komentarza. To, że podstawa archiwalna pracy była 
solidna, to wiedziałem, ale uwagi o dużo lepszym stylu mocno podniosły mnie na 
duchu. Wynikało z nich, że jednak może coś da się w końcu coś zrobić z moją pię-
tą achillesową30. Szybko oddałem pozostałe części pracy i w tzw. międzyczasie 
zaangażowałem się w inne inicjatywy studenckie i wziąłem udział w dwóch wy-
jazdach zagranicznych. Były to moje ostatnie dni na studiach. Nieubłaganie zbli-
żała się obrona. Zanim do niej doszło 26 V 2004 r. mieliśmy ostatnie seminarium 
magisterskie. Obecni byli, poza mną: Maciej Gablankowski, Joanna Elżbieciak, 
Marek Klara, Marcin Wcisło, Marek Zapał – tylko ten pierwszy i ja zdecydowa-
liśmy bronić się w czerwcu; pozostali przełożyli obrony na wrzesień31.  

Jeszcze przed obroną wiedziałem, jakie są wrażenia promotora z lektury:

[…] dziekan jest bardzo zadowolony z mojej magisterki. Wstrzymał się jeszcze 
z oceną do opinii prof. Dybca, ale podobno ma mi dać 5. Najważniejsze jest jed-
nak to, że zgodził się na zmianę tematu pracy doktorskiej. Będzie to „Inteligencja 
w Przemyślu w latach 1918–1939”32.

Termin egzaminu magisterskiego ustalony został na 23 VI 2004 na godz. 
15:00. Od promotora dostałem do opracowania temat „Lwowski ośrodek aka-
demicki w dobie autonomii”; od recenzenta – „Nauka i oświata w dobie stalini-
zmu”33. Obrona odbyła się w dziekanacie Wydziału Historycznego UJ, a prze-

28 AD, „Pamiętnik”, t. 10, 9 I 2004 r.
29 AD, „Pamiętnik”, t. 11, 15 IV 2004 r.
30 AD, „Pamiętnik”, t. 11, 22 IV 2004 r.
31 AD, „Pamiętnik”, t. 11, 27 V 2004 r.
32 AD, „Pamiętnik”, t. 11, 14 VI 2004 r. Ostatecznie tematyka doktoratu uległa poszerzeniu 

i objęła również okres autonomiczny.  
33 AD, „Pamiętnik”, t. 11, 15 VI 2004 r.
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wodniczył jej wicedyrektor Instytutu Historii dr hab. Stanisław Sroka. Zgodnie 
z przewidywaniem broniliśmy się tylko we dwóch, tj. Maciej Gablankowski i ja. 
Na korytarzu kibicowali członkowie rodzin i przyjaciele obu magistrantów

 Dziekan nie krył zadowolenia z przebiegu egzaminu i – już po jego zakończe-
niu – chętnie pozował z dwoma wychowankami i ich gośćmi do zdjęć. Po kilku 
miesiącach praca ukazała się drukiem, co było dla nas obu, Mistrza i wychowan-
ka, powodem do kolejnej satysfakcji34. Dla mnie zakończył się etap studiów i roz-
poczynał się nowy rozdział w życiu. Nie do końca wiedziałem, co mnie w nim 
czeka. Wiedziałem, że muszę znaleźć pracę zawodową i rozpocząć przygotowa-
nia do egzaminów wstępnych na studia doktoranckie. Przyszłość wydawała się 
bardzo niepewna. Wiedziałem jednak, że bez względu na to, co przyniesie, poza 
rodziną i gronem oddanych przyjaciół był chociaż jeden człowiek na uczelni, 
który zrobi wszystko co w jego mocy, aby pomóc mi pozostać częścią Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego dłużej niż do tej pory. Tym człowiekiem był mój Promotor 
– może daleki od ideału, ale wierzący w moje siły i możliwości i wspierający 
mnie na różne sposoby. 

Zakończenie

Kiedy na III roku studiów porównywałem mistrzów, którzy wpłynęli na mnie, 
napisałem:

[…] I dziekan Banach. Z nim to jest trudno. Bo nie jest on typem mistrza, dopiero 
ma zadatki na stanie się nim. Jest w kwiecie wieku profesorskiego; nie za młody, 
nie za stary. Wychowanek świetnej szkoły profesora Barycza. Dziekan to elokwen-
cja, prezencja, furia w mowie, a właściwie lawina słów, niespokojność, gorączka. 
Ostatnio też troska o detal, styl – nie tylko słowo, ale i czyn. Z niecierpliwością 
czekam na jego najnowszą książkę, która ma się ukazać na jesieni. Chciałbym też, 
by kiedyś przestał pełnić funkcje prodziekańskie i sięgnął po wielkość Barycza 
[…], bo ma ku temu zadatki35. 

Myślę, że moje zdanie w wielu punktach pozostało niezmienne przez następ-
ne lata. Prof. Banach wiedział, że w moim przekonaniu obowiązki administracyj-
ne na uczelni, którym oddawał się z pasją i niezmordowaną energią, odbiły się 
na jego pracy naukowej. Nie był zadowolony, kiedy ośmielałem się Mu w chwi-
lach szczerości mówić, że przy jego talentach i gładkim stylu mógłby o wiele 
więcej napisać. Zły był, kiedy sugerowałem, że powinien spisywać wspomnie-
nia. Jestem mocno przekonany, że z Jego zacięciem gawędziarskim, humorem 

34 Praca wyszła drukiem jako: Blask szarości… Życie codzienne w I Państwowym Gimnazjum 
im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu w latach 1918–1939, Przemyśl 2004.

35 AD, „Pamiętnik”, t. 9, 21 II 2003 r.
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i swadą, przy ogromnym znawstwie Uniwersytetu Jagiellońskiego i rozlicznych 
znajomościach, pozostawiłby po sobie rzecz wartościową, która cieszyłaby się 
powodzeniem u wielu pokoleń czytelników. Mistrz wolał jednak opowiadać to, 
co zasłyszał lub czego doświadczył – nie spisywał swoich wrażeń. Pozostawił też 
stosunkowo nieliczny dorobek36, z czego zdawał sobie sprawę pod koniec życia, 
pracując nad ostatnią, nieukończoną monografią o Collegium Kołłątaja. A jed-
nak, choć teksty te nie oddają w pełni jego szerokich horyzontów, oczytania i głę-
bokiej znajomości dziejów kultury polskiej XIX i XX w., to przecież są wśród 
nich rzeczy niezmiernie cenne czy wręcz pionierskie. Poza swoimi głównymi 
osiągnięciami, dotyczącymi dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego wycho-
wanków pochodzenia chłopskiego, to przecież on zapoczątkował współczesne 
badania przynajmniej w trzech tematach: szkolnictwie polskim dla wychodźców 
z Galicji i Bukowiny w czasie I wojny światowej, osławionym centusiostwie 
krakowskim oraz w studiach młodzieży zagranicznej na UJ w czasach najnow-
szych37. Niestety, długoletnia choroba, cukrzyca, z którą zmagał się przez wiele 
lat, dała o sobie znać ze zdwojoną siłą dwa miesiące po mojej promocji habilita-
cyjnej38. Nikt z nas nie sądził, że Prof. Banach tak szybko jej ulegnie i przedwcze-
śnie przyjdzie nam Go żegnać 11 IV 2019 r. 

36 Zob. m.in.: Bibliografia publikacji prof. dra hab. Andrzeja Kazimierza Banacha za lata 
1972–2014, [w:] Amico, socio et viro docto. Księga ku czci profesora Andrzeja Kazimierza Bana-
cha, red. T. Pudłocki, K. Stopka, Kraków 2015, s. 11–22. 

37 Zob. A.K. Banach, Bułgarzy na studiach w Uniwersytecie Jagiellońskim (od czasów Odro-
dzenia do 1970 r.), Kraków 1990; idem, Szkolnictwo polskie dla wychodźców z Galicji i Bukowiny 
w monarchii austro-węgierskiej w czasach I wojny światowej, „Przegląd Historyczno-Oświaty”  
R. 36: 1993, nr 1–2, s. 15–36; idem, Centusie krakowscy – charakter czy konieczność, [w:] Roz-
rzutność i skąpstwo w tradycji kulturowej i rzeczywistości, red. J. Tazbir i A.K. Banach, Kraków 
2005, s. 83–104.

38 Promocja odbyła się 20 VI 2017 r. i była jedną z ostatnich uroczystości uniwersyteckich, 
w których uczestniczył.
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[MEDIAEVAL RUS`: PROBLEMS OF TERMINOLOGY, 
ED. MYROSLAV VOLOSHCHUK AND VITALIY  

NAGIRNYY, IVANO-FRANKIVSK–KRAKOW 2018, 
355 P., IL.] 

The publication under review is the compilation of the articles dealing with the 
different aspects of terminology which is used in the process of researches on the 
history of mediaeval Rus’. It contains the reports having been presented during the 
international scientific conference Colloquia Russica that took place in May 25–27, 
2007 in Ivano-Frankivsk. It was organized with the support of Vasyl Stefanyk Pre-
carpathian National University of Ivano-Frankivsk and National Reserve „Ancient 
Halych” in Halych. The historians having taken part in that event made a conclu-
sion that in modern historical science there still were some problems considering 
the using of outdated historical cliché. Also they raised a question of appropriate-
ness of modern political terms regarding mediaeval states and suggested to define 
more exactly the content of mediaeval definitions. As a result of such discussion 
this compilation was created. Its aim was to answer the main questions about me-
diaeval terminology and state formation, as well as to try to regulate the use of 
historical definitions in the context of investigations on Rus’ history. The historians` 
belonging to various national historical schools – Ukrainian, Belarusian, Polish, 
Serbian, Slovakian, Hungarian – just raises the importance of this work.

All the articles of the compilation can be divided into several logical cate-
gories dealing with some particular terminological problems. In particular one 
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can define the articles considering the general aspects of historical terminology, 
appropriateness and special features of its use in the context of researches on the 
history of mediaeval Rus’. Also there are some works analyzing the state termi-
nology, political terms dealing with the state name in general or with the names 
of its particular lands, law definitions, names of its power and administrative 
structures which can be found in mediaeval narrative sources and considering 
Rus’ history. Moreover, some of the researches focus their attention on special 
problems of Russian mediaeval terminology (church, town, etc.).

Considering the articles that can arouse great interest in terms of general his-
torical terminology in the context of researches on mediaeval Rus’ one can mark 
out the investigation by a Ukrainian historian Leontiy Voytovich Problems of 
historical terminology of Mediaeval Rus’: the military hoverment, feudalism, 
principality, volost, lehr, benefice, fief. According to his article absence of the 
generally accepted historical terminology is one of the main reasons of the crisis 
that is experienced by modern historical science, especially mediaeval history. In 
mediaeval investigations the researches often use the same terms inlaying quite 
different concepts for them. From the author`s point of view the most difficult 
terms are the military government, feudalism, principality, volost’, lehr, benefice, 
fief. That`s why the historian gives some particular examples from the written 
sources and makes the attempt to specify their meaning. 

The analysis of the term fragmentation considering Rus’ history is given in 
the article by Marta Font Problems of terminology in the comparative analyses 
of Rus’ and its Western neigbours. Dividing her investigation into two parts the 
historian pays great attention to the terminology of Eastern-Slavic history, tries 
to clear the meaning of the term fragmentation which can be named the determi-
native phenomena of Rus’ existence. Moreover she raises the question of lega-
cy rights of Rus’ princes according to the data of narrative sources. Within her 
research Marta Font suggests a schematic analysis of the terms volost – power 
– patrimony – princedom – principality – udel comparing their meaning in his-
torical dictionaries and narrative sources. A great attention is given to so called 
Principality Right – the principle of seniority that was saved in Rus` during the 
centuries. In the second part of the article the author gives some examples of in-
correct interpretation of several events from Hungarian history.

The problem of interpretation of the term fragmentation though in a quite dif-
ferent context is given in the article by a Belarusian historian Stsiapan Tsemushau 
Feudal, appanage or political fragmentation of ancient Rus’: dispute about termi-
nology. According to his investigation character of the feudal fragmentation in the 
Western European world is radically different from the political fragmentation in 
the Eastern Slavic world. The author considers it to be totally wrong to assimilate 
such processes in Western and Eastern Europe only on the basis of the external 
semblance of triumph of centrifugal tendencies, leading to their identification. In 
this regard Stsiapan Tsemushau underlines the necessity of a clear differentiation 
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of the concepts of feudal fragmentation and political fragmentation as two state 
decentralization options specific to the Middle Ages, respectively, in the Western 
and Eastern European regions. The author refuses appropriateness of the term ap-
panage fragmentation usage to the pre-Mongol period of history of Rus’. Having 
analyzed the main historiography tendencies of the 18th–20th cc. dealing with this 
problem the author sees it appropriate to use the term political fragmentation in the 
context of studies of political decentralization of mediaeval Rus’. 

Vadym Aristov in his article Old Rus’ historiography: terminological things 
conducts the critical analysis of the key terms applied to Rus’ historiography. The 
term letopis’ is its focus. In the author’s opinion, this word and its derivatives 
cannot adequately describe the written sources of Rus’. Vadym Aristov offers 
another conceptual apparatus which better corresponds to observable facts and 
allows to integrate Rus’ historiography into the context of Mediaeval Europe.

Yevhen Rominskyi’s article Terminological aspects of the study of the Me-
diaeval Rus’ legal legacy: between law, history and source also deals with the 
features of general historical terms. The author makes an attempt to determine the 
correlation between authentic Old Rus’ terms and modern terms that are used for 
their explanation. In particular Yevhen Rominskyi raises the problem of scientific 
mythologization of both mediaeval („ustav”, „pravda”) and contemporary scien-
tific (law, custom) terms and modernization of historical phenomena through the 
usage of contemporary terminology laden with modern meanings. 

An important part of the compilation is the articles dealing with the analysis 
of ethnonyms and geographical and political indication of state formation during 
Rus’ existence.

Within this category one can mark out the article by a Russian investigator Alek-
sandr Musin „The Ruin of the Rus’ Land”. Mediaeval thesaurus and its modern in-
terpretations: on the evolution of ethno-political conceptions in the Eastern Europe of 
the 12th–16th centuries. The first part of the research deals with the contextual analysis 
of mediaeval concepts and such terminology as rus’, rusin, rus’ki, Rus’, Ruthenus, 
Russia/ Ruthenia and especially Rus’kaya zemlya/ Rus’ Land/ Terra Russiae as well 
as their contents in different regions of Eastern Europe and the changes of their mean-
ings during the Middle Ages. Another important subject is the change of the attitude 
of the Eastern European societies to the neighbouring people on the way of transition 
from Rus’ to the Muscovy based on different types of mediaeval written sources of 
the 12th–16th centuries.  The author makes a conclusion that in Muscovy the new con-
cept of „new Rus’ Land” was invented when the Muscovite princes were supposed to 
have exclusive dynastic rights on the whole territory of Eastern Europe.

This block is continued by the research of a Belarusian colleague Aleksey Mar-
tyniouk Some remarks about the conditions and mechanism of the origin of the phe-
nomenon „Rus’ land in the narrow sense of word”. The article deals with a historical 
phenomenon known from Rus’ sources of the second third of the 12th – the first half 
of the 13th cc. and having received the name „Rus’ land in the narrow sense of the 
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word” in historiography. Analyzing the main tendencies in historiography on this 
problem the author points out that the main part of modern historians see a reflection 
of the realities of the 9th and 10th centuries, the period of Rus’ formation, in relation 
to the Principality of Kyiv and some contiguous territories. The author offers his 
view on the historical conditions and mechanism of the origin of this phenomenon 
considering it in the context of the political development of Rus’ in the 12th century. 
Moreover he raises the question of the primary meaning of the term „Russian land” 
– narrow (Kyivan land and some neighboring lands) or wide (the territory of the 
Rurikids state in general). The author concludes that at first the term „Rus’” charac-
terized the territory of all Eastern Slavs who were united under the Rurikids’ power. 
As for the territorial phenomenon „Rus’ land in the narrow sense of word” it is the 
creation of the 12th century which illustrates decentralization of Russian state and 
marks the creation of a polycentric state system among the Eastern Slavs.

Here one should also mention the article by Martin Homza Russians – Rus’ 
and Hungarians – Hungary. An Attempt to Parallel. The article compares the 
evolution of the terms Rus’ (country), Russians (members of the country`s elite) 
and Hungary (country), Hungarians (members of the country’s elite) and aims to 
overcome their stereotypical interpretation by nowadays historians which stems 
from automatic anticipation of the 19th – the beginning of the 20th century.

The article by a young Belarusian historian Philip Padbiarozkin „Russi” and „Rus-
sia” in the ethnic and geographical conception of Albert Krantz analyses the context 
in which Albert Krantz uses the mentioned above terms in his work „Wandalia”.

An object of great interest is the investigation of a Ukrainian scientist My-
roslav Voloshchuk By the language of the sources? Terminological aspects of 
the historiographical state nominations on the example of the Galician land of 
the 10th – 14th centuries. The article deals with the review of the terminological 
nominations of the state formations in the borders of the historical Galician land 
in the 10th–14th centuries. Domination of historiographical nominations (Gali-
cian Rus’, the Galician-Volhynian principality, the Galician-Volhynian state, the 
South-Western Rus’, Red Rus’, etc) in scientific literature which sharply disso-
nant with their historical names (Galician land, Galicia), based on the sources, 
are emphasized. The author shows the necessity of the anthropologization of the 
study and suggests to use the terms „the state of Rostislavoviches”, „the state of 
Romanoviches”, „the kingdom of Rus’” which clearly and uncritically correlate 
with the evidence of written sources and sphragistical material.

An interesting but discursive is the article by a Belarusian author Aliaksandr 
Zimnitski „Lithuania” / „The Land of Lithuania”: the transformation of percep-
tion on the pages of the Galician part of the Galician-Volhynian Chronicle. The 
historian considers the Galician-Volhynian Chronicle to be the narrative source 
that allows to analyze the transformation of Lithuania’s perception in the notion 
of the chroniclers of the middle of the 13th century. From this point of view at first 
the term „Lithuania” meant a tribe that took part in military events and which 
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gained political features in addition to ethnic and geographical ones. However 
the interpretation of the data concerning the meaning of the term „Lithuania” in 
the tables seems to be ill-grounded. As well some definitions used by the author 
require their explanation and more correct use. 

A Polish historian Norbert Mika in his article Rus’ in mediaeval Silesian sourc-
es (until the end of the 13th century) investigates the relations between Silesia 
and Rus’ that were mentioned in written sources (military, cultural, economic). 
According to his research this process was especially brightly documented after 
the invasion of the Tatars (Mongols) in the end of the first half of the 13th century 
and appearance of a number of Rus’ people (mentioned as „Ruthenus”) in Silesia. 
Not all the mentions of Rus’ and events related to that country survived in their 
original form, having been often copied from the texts which had been written 
outside of Silesia. However, the author makes a suggestion that Silesian authors 
knew local traditions very well and retold them in the narrations without paying 
attention to the Polish writing commenting on the same events.

The problem of the name of the local territory in the borders of mediaeval 
Rus’ is discussed in the article by Djura Hardi The issue of the first mention of the 
Galicia in the intitulation of the Hungarian kings. He raises the discursive ques-
tion about the possibility of  Bela III to be the first Hungarian king who included 
Galicia to his title in 1189 in contrary to general historiographical position about 
Andrew II to do that in 1206.

Andriy Stasiuk in his work Rus’ and Galicia in Latin Church terminology of the 
13th – the beginning of the 15th centuries (on the materials of the papal correspon-
dence) also tries to analyze the contents and the context of origin of the terms „Rus’” 
and „Galicia” on the pages of Papal bulls of the 13th – the beginning of the 15th centu-
ries according to the „geographical” and „church” principles of correlation. 

An important question gaining attention of historians is the terminology of 
administrative and social groups of mediaeval Rus’ as well as the problem of 
genealogy of the ruling dynasties. 

Igor Danilevskiy in his article „Boyars”: historiographical tradition vs evi-
dences of ancient Rus’ sources deals with the definition of the named above term 
and historical terminology in general. According to the text special historical ter-
minology can be divided into three large groups. Within the first category one 
can distinguish universal nomenclature terms borrowed from related social dis-
ciplines (state, class, feudalism). The second one is determinative terms formed 
in the historiographical tradition for the conventional designation of historical 
realities, which do not correspond to the concepts from historical sources (the 
Empire of Carl the Great, Kyivan Rus’, the First Bulgarian Kingdom, etc.). The 
next one is specific nomenclature terms, taken directly from historical sources 
(feud, serf, prince, etc.). With a concrete practical example taken from historical 
sources (Rus’ Justice), the author shows the problem of correct use of the „bo-
yars” lexeme as a scientific term.
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This direction of study is continued by the article of Andrii Blanutsa „Starosta”/ 
„namestnik” / „derzhavtsa” in the Grand Duchy of Lithuania (at the turn of the 
15th – the beginning of the 16th centuries): terminology, status, authority in which he 
considers the existence of terminological confusion in determining of these terms 
in the Lithuanian Metrica and also shows the possible ways to solve this problem.

The particular problems of mediaeval Rus’ history are analyzed in the article 
by Oleksandr Holovko City in the Life of Princely Rus`: problems of metodology. 
The author points out the necessity of complex consideration of an early mediaeval 
city as phenomena that includes social-administrative, military, spiritual features as 
well as to analyze the development of the cities in the context of state formation. 

Within this part one can also mark out an article by Vasyl Petryk „Arx” or 
„civitas” – definition of the terms in historical and urban studies of mediaeval 
Rus’. The reseach deals with the problem of using the terms „horod” (city) and 
„misto” (town) in Ukranian language during the historical and urban explorations 
of the settlements on the territory of Rus’ of the 10th–14th cc.

The discussive questions of Rus’ princes’ titles are considered in the research 
of Olga Kozachok Titles of the Rus’ Princes of the Political Fragmentation Pe-
riod in the Byzantine Narratives: Archon, Philarh, Diepon, Hegemon. The autor  
investigates the titles used by the Byzantine authors for naming the Princes of 
Rus’ during the period of political fragmentation. The main attention is focused 
on the titles of Kyivan, Galician and Suzdal rulers the mentionings of which can 
be foud in the narrative sources. The author makes the conclusion that the system 
of contrast of the princes based on the titles can`t reflect the real hierarchy neither 
in Byzantine emperors conception, nor in Rus’ princes` self-identification.

The same direction of researches is also shown in the article of Dariusz Dą-
browski On the need of werification and unification of the nomenclature and 
genealogical terminology used in research on the Rurikovich’ genealogy. The in-
vestigation consisting from three parts discusses the necessity of correct nomenc-
lature and terminology in reseaches on the Rurikids’ genealogy and proposes 
solution for writing dates and nicknames based on narrative sources.

The terminology of religious space of Rus’ is considered in the article by Ihor 
Skochylyas Eparchy/cathedra, parish/predel: terminological problems of the re-
searches of the Eastern Christianity (the example of the Galician (Lviv) diocese 
of the 12th – 16th centuries). The author pays great attention to the Eucharistic 
model of the sacred space of Rus’ self-organization and tried to define the termi-
nological language of the Kyievan Metropolitan.

In conclusion we should say that the mentioned above compilation can be 
considered to be an important contribution to the development of modern hi-
storical science. The authors of this book tried not only to discuss long-overdue 
problems of incorrect using of historical terminology, its moderning but also sug-
gested some particular examples of correct mediaeval definitions. 
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MEDIEVAL HALYCH IN A NEW BOOK SERIES

In 2016, in Ivano-Frankivsk, Ukraine, a new book series was launched, un-
der the title Halych (Ukr. Галич), which was facilitated by the assistance of the 
Centrum Studiorum Mediaevalium of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National 
University in Ivano-Frankivsk and a local publisher, Lilea-NV. The series’ main 
editor is Prof. Myroslav Voloshchuk from the Precarpathian National University. 
As their main goal the editors chose publishing academic texts and sources on 
the history of that city on the Dnister River, from the earliest times until today1.

The basic unit of the series is an annual2. Each of the so far published volu-
mes has the same structure. It includes academic articles, source publications 
and reprints of already published but unavailable to Ukrainian readers, older and 
newer studies. By 2019 three volumes of the annual had been published, which 
are worth presenting to the readers from outside the Ukrainian academic circle. 
In this review, due to my own interests as well as academic competences, I will 
discuss only those texts which concern the medieval history of Halych, though in 
each of the volumes they are just part of the content.

*

Halych: Collective volume, vol. 1, ed. M. Voloshchuk, Ivano-Frankivsk: 
 Lilea NV, 2016, 216 p., il. [Галич: збірник наукових праць, вип. 1, за ред. 

М. Волощука, Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2016, 216 с., іл]. 
Volume 1, which inaugurates the whole series, includes 10 original texts and 

4 reprints. Three articles are concerned with the history of the mediaeval Halych: 
by Bohdan Tomenchuk, Myroslav Voloshchuk and Andrii Stasiuk – authors who 
are already renowned for their academic achievements. 

1 Speaking of Halych, it needs to be remembered that from the mid-14th century the main city 
centre was situated in the area of today’s village called Krylos. From the second half of the 14th 
century the administrative centre moved to the area of today’s town of Halych situated on the right 
bank of the Dnister River, ca. 6 km away from Krylos.   

2 Within the series also monographs on Halych are published. So far four of them have appeared. 
However, analyzing them would go far beyond this review.  
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The article that opens Volume 1 is one by an Ivano-Frankivsk archaeologist, 
Bohdan Tomenchuk, titled Ancient Halych in the latest investigations of Galician 
archaeological expedition. It distinguishes three basic stages of the city’s deve-
lopment: the pre-annalistic one (i. e. from before any written records about the 
city), the annalistic one (the 12th–13th cc.), and the late medieval. I need to note 
that the stages have been presented unevenly. The first and the last ones are just 
short outlines. The second (annalistic) one has been shown in more details. The 
author discusses the city structure, with particular attention to princely and bishop 
residences at the city castle (dytynec) and the main residences of the ruling family 
in the suburbs of Halych. He proposes a thesis that originally, the Rostyslavych 
residence was situated in the place of the later starost castle on the Dnister, later 
it was moved to the Spas’ke Horodyshche on the Limnycia River and it was only 
in the mid-1150s that the main residence of the Halych princes became a castle in 
Krylos. Tomenchuk dates the end of its role as residence to the mid-13th century. 
I can fully agree with that estimate as it was based on long-term field research of 
the Ivano-Frankivsk archaeologist.

The focus of an extensive study by Myroslav Voloshchuk, Live-giving Cross 
of our Lord Jesus Christ in the history of medieval Halych (on the margin of Elż-
bieta Dąbrowska and Aleksandr Mayorov’s studies) is the coronation reliquary of 
Polish monarchs – reliquary of the Holy Cross – and its possible appearance in 
Halych. The author has thoroughly analyzed the arguments of Elżbieta Dąbrow-
ska and Aleksandr Mayorov that the relic appeared in Rus’ at the turn of the 12th 
and 13th centuries; he thoroughly supports the conclusions drawn by those resear-
chers. Following their reasoning, Voloshchuk believes that the relic appeared in 
Rus’ as a result of the marriage between Roman Mstyslavych, Prince of Halych 
and Volodymyr in Volhynia, and his Byzantine bride of an unknown name; she 
either came from the Emperor’s family or was related to it. Voloshchuk expresses 
an interesting, and, it seems, justified opinion, that the cross, although it stayed 
at Roman’s court, did not belong to the Prince himself but was private property 
of his wife. The author also attempts to establish how long the cross remained in 
Halych and where it was kept. In his opinion, the relic was there for no longer 
than a decade and it was taken to Volhynia at the beginning of the second decade 
of the 13th century, after Roman’s widow had eventually left the town. The author 
thinks that in Halych the cross was kept in St. Panteleimon Church, built (or com-
pleted) under Roman Mstyslavych. Although the chronology does not raise our 
objections, it is hard to accept the opinion that the cross was kept in that church. 
Since the author believes that the cross was private property of Roman’s wife, it 
would have been kept in their princely residence. 

Another researcher from Ivano-Frankivsk, Andrii Stasiuk, published the text 
On the question of one of the names of Halych in the 14th century, where he in-
dicated an untypical name for Halych featuring in a registry of provinces and 
vicariates of the Franciscan Order of the late 14th century. The author attempts to 
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explain the name „Galciff/Galaf”, which is not present in other sources, with its 
Armenian, or perhaps Karaim, origin. He bases his discussion mainly on analogi-
cal varieties of the Armenian names of Lviv and Suceava and Sniatyn in Pokut-
tya. Another argument that could be used to support this supposition, was omitted 
by Stasiuk. What I mean here is the order of geographical names in the analyzed 
Franciscan document. The „Galciff/Galaf” name appears there after Lviv, Horo-
dok and Kolomyia, but before Sniatyn, which gives us a good reason to situate it 
in the Halych region and identify it with Halych.

Halych: Collective volume, vol. 2, ed. M. Voloshchuk, Ivano-Frankivsk:  
Lilea NV, 2017, 288 p., il. [Галич: збірник наукових праць, вип. 2, за ред. 

М. Волощука, Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2017, 288 с., іл]. 
The second of the reviewed volumes includes 15 articles and 4 reprints. The 

main part of the works in this book – 10 articles – deals with the Middle Ages. 
One can divide them into three categories. The first category includes papers of 
archaeological nature. It starts with a study by Bohdan Tomenchuk, Archeology 
of late medieval Halych as a „church city” and religious centre of Halychyna 
(mid-13th century – 1785). It is a kind of continuation of the outline of the main 
stages of the city’s development presented in the first volume. This time the au-
thor only briefly describes the development of the city under the Rostyslavych 
and Romanovych families (the 12th–13th cc.) and focuses on the functioning of 
the former capital of the Halych Principality as a religious centre (with a detailed 
description of its architectural structure) in the late Middle Ages and the modern 
era. What is noteworthy is an interesting, though unsupported by serious argu-
ments assumption about Daniel Romanovych’s place of birth; according to the 
author it was supposed to be „the city of Panteleimon”, i. e. the princely court of 
Roman Mstyslavych, situated in the suburbs of Halych, not far from the Dnister 
River.

This category also includes articles by: Ihor Koval – The seal of the Metro-
politan of Kyiv Kyrylo (1225–1233) from Halych and Aleksandr Musin and Ivan 
Myroniuk – Cloth seals of Tournai from Halych and trade of the Western Euro-
pean textiles in Eastern Europe during 14th–15th centuries. The former introduces 
into academic literature an unknown lead seal of the Kyiv metropolitan Kyrylo I 
found in the ruins of the Dormition Cathedral in Halych in the autumn of 2014. 
In Koval’s opinion, the seal might have appeared in Halych along with Kyrylo’s 
letter of 1228, when the Kyiv metropolitan acted as a mediator in the conflict be-
tween the Romanovych and Kyiv and Chernihiv princes over Chortoryisk. That 
date seems justified, however, I think the date could have been determined even 
more accurately. As I attempted to show elsewhere3, the Romanovych and their 

3 V. Nagirnyy, Polityka zagraniczna księstw ziem halickiej i wołyńskiej w latach 1198(1199)–
1264, Kraków 2011, p. 194 (Series: Rozprawy Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU, vol. 12).
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rivals made peace most probably in the spring/summer of 1228. It was then that 
the Kyiv Prince’s emissaries were sent to Daniel’s court with a proposal to end 
the conflict peacefully. It seems logical that they might have brought the letter 
from Kyrylo I with the mentioned seal. 

In their paper, Aleksandr Musin and Ivan Myroniuk describe cloth seals from 
the Flemish town of Tournai, found in Eastern Europe. From my point of view, 
the most interesting are three seals of that kind, discovered in the princely Halych 
(now the village of Krylos). All of them are dated to the 14th century. Now they 
are parts of private collections and are unavailable to researchers. One needs to 
give a great credit to the authors of that publication for introducing the mentioned 
seals into academic literature as well as publishing photos of them with the de-
scription of their physical and chemical properties. 

Another category is devoted to the „stone archive”, i. e. St. Panteleimon 
Church. That church is not only the oldest extant monument in the princely Hal-
ych but also the only monument in today’s Ukraine on the walls of which a great 
number of inscriptions in Ruthenian, Latin, Polish and Armenian have been pre-
served, dated from the end of the 12th century until the end of the modern era. The 
following articles are devoted to this monument: Piruz Mnatsakanyan, Armenian 
inscriptions from St. Panteleimon Church in Halych; Viacheslav Korniienko, Of-
fice documents of Mstyslav Mstyslavovych, prince of Halych, on the walls of St. 
Panteleimon Church; Vasyl Slobodian, Andrii Husak, An outline of life at the turn 
of the 12th–13th centuries from St. Panteleimon Church walls near Halych. 

Piruz Mnatsakanyan touched upon (very superficially) the inscriptions in Ar-
menian on the church’s portal and the version about their provenience. In fact the 
author discussed only the views existing in Armenian historiography. In her opin-
ion the most probable one is the version put forward by Oganes Khalpakhchyan 
back in the 1970s. According to it, in the 15th century St Panteleimon Church 
could for a time belong to the Armenians and it was then that Armenian inscrip-
tions could have appeared on the portal. This hypothesis is interesting but there 
is no documentary evidence of the possible Armenian ownership of the church, 
which tells us to approach it with caution.

Viacheslav Korniienko presents the results of his long-time epigraphic re-
search of St Panteleimon Church. He analyzed four Cyrillic inscriptions on the 
church walls and concluded that they were documents of the judicial adminis-
tration of the Halych Prince Mstyslav Mstyslavych, dating to the first half of the 
1220s, which is quite convincing.

The Lviv researchers Vasyl Slobodian and Andrii Husak polemicize with the 
Moscow historian Alexey Gippius over the meaning of one of the oldest Cyril-
lic inscriptions in St Panteleimon Church and they suggest their own, different 
interpretation. Slobodian and Husak also suggest dating the inscription to the 
end of the 12th – the first half of the 13th centuries. In order to establish that, they 
compared the shapes of letters in the analyzed inscription with the shape of letters 
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in other Cyrillic epigraphs of that period. They did not utilize the illustrations 
of the original inscriptions but a table with outlines of the letters made by Boris 
Rybakov back in 1964. This argumentation has a weak point: it is obvious that 
the shapes of individual letters in epigraphs in different regions of Rus’ could be 
different; besides, that largely depended on the structure of the material (stone) 
in which they were carved. Therefore the letters, carved at the same time and 
even by the same scribe, could differ depending on the structure of the stone. 
That is why, establishing the chronology of the inscription, it seems essential 
to compare the shapes of its letters above all with the shapes of letters in other, 
dated epigraphs from St Panteleimon Church, like e.g. the mentioned inscriptions 
Korniienko dates to the first half of the 1220s. This is what is definitely missing 
from the work of the Lviv researchers.

In the third category there are texts concerning political and social life of 
mediaeval Halych, both the princely town of Krylos and the new administrative 
centre on the Dnister River. Yaroslav Knysh in his work The Halych tragedy of 
the Ihor dynasty once again returns to the problem of determining the number of 
the Igorevych hanged by the Halych boyars in 1211. The Lviv historian proves 
that only two Igorevich were killed by the Halych boyars – Roman and Sviato-
slav, as well as the latter’s wife, Yaroslava, with two young sons. The third Ig-
orevych, Rostyslav, is regarded by Knysh to be a legendary figure. The thesis he 
puts forward is ambiguous. Undoubtedly, one has to acknowledge that the Halych 
boyars hanged only Roman and Sviatoslav Igorevych4. Yet there are no grounds 
for claiming that at the same time Sviatoslav’s wife and his two children were 
killed by them, too. This assumption is based on the information from later chron-
icles and the 18th-century Russian historian Vasiliy Tatishchev. However, early 
Rus’ chronicles do not provide grounds for this hypothesis. Moreover, as Oleksiy 
Tolochko demonstrated, Tatishchev did not use any unknown Rus’ chronicles and 
may not be considered a reliable source5. I therefore believe that the claim about 
the hanging of Sviatoslav’s wife and his two children does not find support in the 
sources.

In an extensive article Prince and king Danylo Romanovych in Halych city life 
of the 13th century, Myroslav Voloshchuk eventually solves the problem of the 
use of the nickname „Halytskyi” with reference to the ruler of Galicia and Vol-
hynia and King of Rus’, Daniel Romanovych. Voloshchuk proves that his con-
temporaries never called Daniel „Halytskyi”, only Daniel Romanovych, Prince 
of Halych and Volodymyr, or King of Rus’. On those grounds, he ultimately 
rejects Daniel’s nickname „Halytskyi”, commonly used in historiography. I fully 
agree with Voloshchuk’s theses and I would like to draw researchers’ attention to 

4 This approach dominates in the recent literature, cf.: ibidem, p. 160 and footnote 86 (there also 
a review of the literature). 

5 Cf.: А. П. Толочко, „История Российская” Василия Татищева: источники и известия, 
Москва 2005.
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the fact that there are a lot more examples of such inaccurate epithets connected 
with the Ruryk dynasty, which require putting right6. An example can be the Hal-
ych Prince Yaroslav Volodymyrovych commonly called Osmomysl (one who has 
eight thoughts or eight ways of thinking). That prince was given that name only 
in The Tale of Igor’s Campaign, which is literary work, where loose treatment of 
historical facts is acceptable, and, incidentally, whose authenticity has been ques-
tioned7. In Rus’ chronicles contemporary to the Halych Prince he is only called 
Volodymyrkovych (as a young person) or Yaroslav Volodymyrovych.

In another two publications from the category under discussion, Andrii Stasi-
uk (The Magdeburg law in Halych: on the 650th anniversary of the first mention 
of urban law) analyzes the first written record of 1367 about the Magdeburg law 
in Halych, and Marcin Klemenski (Students from Halych at the Krakow Univer-
sity in the 15th century) describes biographies of four students from the Halych 
region who took up studies at the Krakow University.

Also the article by Andrii Fedoruk, The siege of Halych in 1387 in the light of 
native historiography is concerned with mediaeval themes. It presents the state of 
research on the title problem in Ukrainian historical science and is placed in the 
source-and-historiography category. The author comes to a (justified) conclusion 
that in Ukrainian historiography, starting from the first half of the 19th century 
until the beginning of the 21st century, the question of Polish expedition to Halych 
in 1387 did not find sufficient reflection and remains on the margin of academic 
interest.

 Halych: Collective volume, vol. 3, ed. M. Voloshchuk, Ivano-Frankivsk: 
Lilea NV, 2018, 296 p., il. [Галич: збірник наукових праць, вип. 3, за ред. 

М. Волощука, Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2018, 296 с., іл].
This volume includes 10 articles and 4 reprints. The history of mediaeval 

Halych in the third volume has been presented in six studies, by Bohdan To-
menchuk, Aneta Gołębiowska-Tobiasz, Oleksandr Holovko, Leontiy Voytovych, 
Nazarii Khrystan and Andrii Stasiuk.

Bohdan Tomenchuk’s article, Archeology of the pre-annalistic Halych as a 
cultural and religious centre of the „Great White unbaptized Croatia” (on the 
question of the founding of Halych in the second half of the 10th century) is the 
third part of an extensive study on the main stages of Halych development (cf. 
his publications in the previous volumes). The author focuses here on the earliest 
period of the city’s history, called „the pre-annalistic” one, embracing the time up 
to the 11th century. Based on his long field research, he defends the thesis that in 
the 10th century Halych was the main administrative centre of the „Great White 

6 For more on this cf.: V. Nagirnyy, op. cit., p. 12.
7 For a review of discussions on the origins and authenticity of The Tale, cf.: T.Hodana, 

Najnowsze spory o autentyczność „Słowa o wyprawie Igora”, „Przegląd Rusycystyczny”, 2011, 
no. 3, p. 5–32.
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Croatia”, destroyed at the end of that century by the troops of the Kyiv Prince 
Volodymyr Sviatoslavych. The archaeologist offers a new interpretation of the 
Halychyna’s tomb and its role in the city. Based on his own excavations from the 
first half of the 1990s he concludes that it did not only serve as the burial place 
of famous people but it also played the role of an important worship place in 
pre-Christian Halych.

Aneta Gołębiowska-Tobiasz, representative of the University of West Bohe-
mia in Pilsen, published an article  A causation to the „ethnic” interpretation of 
the early medieaval nomadic graves from Krylos. In the focus of her attention 
there are relics from late kurgans (burial mounds) of nomadic people in Krylos, 
introduced into academic literature in the first half of the 20th century by Yaroslav 
Pasternak. The author challenges the Ukrainian archaeologist’s thesis about iden-
tifying the burials with early Magyar graves of the era of „regaining the home-
land”. In her opinion, the funeral architecture of the kurgans as well as their con-
tent, are evidence that they used to belong to the representatives of Asian Turks, 
most probably the Oghuz or the Pechenegs. Gołębiowska-Tobiasz supposes that 
the kurgans were burial places of the famous people who had accepted the Mag-
yar „fashion” or had assimilated with the Magyars. The author dates the kurgan 
burials to the end of the 8th – the second half of the 11th centuries.

The Kyiv historian Oleksandr Holovko titled his paper Princely Halych: ar-
gumentative issues of the city’s emergence and development as the capital of the 
Land Principality. Chronologically, the paper embraces the end of the 10th – the 
13th centuries. According to the author, the structure of the city of Halych even-
tually took shape in the 12th–13th centuries, when there appeared the division into 
the „Little” (residences of princes and bishops) and „Great” (boyars’ and towns-
men’s area) Halych. His work is of a general and descriptive nature and its main 
shortcoming is relying mostly on written sources and extensive historiography 
and omission of very rich archaeological data concerning the development of 
mediaeval Halych.

The title of the article by the Lviv historian Leontiy Voytovych suggests its 
main theme: When was the Dormition Cathedral destroyed in Halych? Voy-
tovych analyzes all the preserved written records containing information about 
the major church of the mediaeval Halych – the Dormition Cathedral, built in the 
mid-12th century. The researcher rejects the thesis popular in historical discourse 
that the church was destroyed by the Mongols. He is right to notice that on ac-
count of both written sources and archaeology it is not possible to talk about the 
destruction of Halych and the church taking place in the winter of 1240/1241. 
According to Voytovych, the first documented evidence that the church was in 
ruin dates back to the 1590s. It is the letter of the Kyiv metropolitan Michael Ro-
goza of 25 February 1595 that says the church sustained severe damage as a result 
of a fire. The historian connects that fire with the Tartar invasion of the Halych 
region in July 1594, which seems very probable. According to Voytovych, lack of 
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information about the further fate of the church allows us to assume that after the 
1594 fire the church was not rebuilt but pulled down to obtain building material. 
Therefore the destruction of that monument should be dated to not earlier than 
the end of the 16th century. 

The young historian from Chernivtsi, Nazarii Khrystan, in his article, „Нашъ 
Галичъ”: The constructing image of Danylo Romanovych in the historical nar-
rative of Galician Russophiles looks at the process of appearance and later devel-
opment of the image of Daniel Romanovych in the works of Halych Russophiles 
in the second half of the 19th century. In his discussion, he focuses on the phe-
nomenon of creating the image of the Prince as a „local Western Ukrainian ruler”. 
I consider as very apt the author’s conclusion that giving Daniel the nickname 
„Halytskyi” was more of an ideological than historical nature and was supposed 
to „tear away” the Halych region from Polish history. One must also fully agree 
that the image of a valiant, kind and wise Daniel „Halytskyi” created by Halych 
Russophiles is completely different from historical facts.

Andrii Stasiuk in his contribution Document of the Halych Land Chancellery 
of the 15th century on the property relations of local nobles publishes another 
document concerning the history of Halych in the 16th century. It is an act that 
appeared in the Halych district office in 1557 and is now kept in the National 
Archive in Krakow. The document confirms the sale of the Sarnyky village (Ukr. 
Сарники, today a village in the Rohatyn district, Ivano-Frankivsk oblast (region) 
to the nobleman Michał Złotnicki in 1472.

*

Apart from the main articles, noteworthy are also texts placed in all three volu-
mes in the category „Halych in foreign publications. Reprints”. It includes trans-
lations into Ukrainian of texts published before and placed in different works. The 
reprints which explore mediaeval history of Halych are as follows: 1) Volume 
1: Olena Vorobiova, The relief of the dragon from Halych; Leszek Bednarczuk, 
Historical and linguistic mysteries of Halych; Márta Font, Halych in the Arpad 
dynasty policy (excerpt of the author’s article); Nataša Prochazkova, Titulature of 
the Galician King Koloman (excerpt of the author’s thesis); 2) Volume 2: Olena 
Vorobiova, Oleksii Tits, Analysis and restoration of the Dormition Cathedral of 
the 12th century in Halych; Ivan Mohytych, Results of the research of St. Pante-
leimon Church near Halych; Roman Mohytych, History of the restoration of St. 
Panteleimon Church of the late 12th century near Halych; Mykhailo Karher, On 
the history of Halych architecture of the 12th–13th centuries; 3) Volume 3: Oleg 
Ioannisyan, A new date on one of the monuments of 12th-century Halych archi-
tecture; Pavel Rappoport, Rus’ architecture of the 10th–13th centuries. Catalogue 
of monuments. Galicia (excerpt of the author’s monograph); Ivan Mogytych, 
Roman Mogytych, Peculiarities of stone building techniques and architectural 
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forms of the Galician, Volhynian architecture (10th–14th centuries); Małgorzata 
Smorąg-Różycka, Church art of Galician, Volhynian Rus’. The artistic symphony 
of the Byzantine-Rus’ and Romanesque tradition (excerpts of the author’s artic-
le). By introducing this form of publication, the series editor wished to present to 
the Ukrainian reader „the academic legacy of the 19th–20th-century authors who 
researched the history, architecture and art of Halych”. This seems to be useful, 
although the introduction to the first volume seems to be missing the criteria 
according to which texts for reprinting have been selected. Considering that the 
mentioned texts are only reprints and have already been published before (some 
even over forty years ago), there is no need to discuss them here in more detail.

To sum up, one needs to indicate that the crucial place in the reviewed annual 
is occupied by the history of mediaeval Halych. Out of 35 authors’ texts publi-
shed in the first three volumes, 19 are studies devoted to Middle Ages, and so are 
all the 12 reprints. Undoubtedly, the new book series initiated in Ivano-Frankivsk 
will contribute to the better knowledge of the history of the former capital of the 
Halych region, and it ought to be acknowledged as an interesting and important 
academic initiative.





ROCZNIK PRZEMYSKI t. 55 
 HISTORIA z.1 (22) 2019

JOLANTA WĄSACZ-KRZTOŃ (Rzeszów)
orcid.org/0000-0001-6487-8291

RECENZJA: „PRACE HISTORYCZNE.  
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU  

JAGIELLOŃSKIEGO” NR 144 (2017) Z. 2 KSZTAŁTY 
GALICYJSKICH TOŻSAMOŚCI POD RED. A. ŚWIĄTKA, 

WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU  
JAGIELLOŃSKIEGO, KRAKÓW 2017,  

S. VII–VIII, 215-428

Opublikowany w 2017 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
drugi zeszyt „Prac Historycznych” nosi tytuł Kształty galicyjskich tożsamości. 
Tom przygotowany pod redakcją Adama Świątka obejmuje dwanaście artyku-
łów, poruszających problematykę tożsamości narodowej w zaborze austriackim. 
Zbiór jest pokłosiem seminarium dotyczącego XIX wieku, odbywającego się 
w latach 2014–2015 w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pu-
blikacja, której celem było syntetyczne ujęcie podjętej problematyki, pozwala 
spojrzeć szeroko na zagadnienie tożsamości narodowej i etnicznej mieszkańców 
dawnej Galicji. Autorzy skupili swoją uwagę na problemach tożsamości Pola-
ków, Rusinów, Ormian i Żydów, a także żołnierzy c.k. armii austro-węgierskiej, 
chłopów, drobnej szlachty i inteligencji.

Publikację  rozpoczyna artykuł Andrzeja A. Zięby (UJ Kraków), Polacy gali-
cyjscy czy Polacy w Galicji? Refleksje na temat przeobrażeń tożsamości polskiej 
w zaborze austriackim, który został podzielony na trzy części. W pierwszej au-
tor sprecyzował pojęcie galicyjskiej mitologizacji, wskazując, iż dotychczasowe 
ujęcie koncentrujące się na galicyjskości Polaków, a nie polskości w Galicji, jest 
– jego zdaniem – błędne. Snując rozważania nad pojęciem „Polaka galicyjskie-
go”, które – jako zaborowy stereotyp – nie przekształciło się w trwały fakt kul-
turowy, podkreślił znaczenie kultury polskiej w procesie przemian tożsamościo-
wych. W drugiej części artykułu autor podkreślił, iż duża część badaczy opiera 
się na przyjęciu dogmatu o „nowoczesności” narodów, który nie tylko utrudnia 
dostrzeżenie odmienności, ale i zależności wewnętrznych w procesie zmian toż-
samości Polaków w XIX wieku.  Ponadto sprecyzował definicję „tożsamości na-
rodowej” jako typu więzi wspólnotowej, „która była nie tylko kulturowa, ale też 
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polityczna” (s. 223). W ostatniej, trzeciej części artykułu, przedstawiono problem 
Mazurów, czyli rzymskokatolickich chłopów mieszkających w Galicji Wschod-
niej, traktując ich jako „osobną kategorię tożsamościową” i „swoistą mniejszość 
etniczną” wschodniej części Galicji (s. 231).

Artykuł Mateusza Drozdowskiego (Tychy) Primum non nocere…? Tożsamość 
zwolenników orientacji austro-polskiej w okresie I wojny światowej jest anali-
zą przemian tożsamości narodowej polskich polityków, będących zwolennika-
mi tzw. rozwiązania austro-polskiego. Większość z nich była członkami partii 
krakowskich konserwatystów. Po wybuchu I wojny światowej koncepcję roz-
wiązania austro-polskiego promował Naczelny Komitet Narodowy, utworzony 
jako tło polityczne i logistyczne Legionów Polskich. M. Drozdowski, analizując 
postawy trzech polityków: Władysława Leopolda Jaworskiego, Leona Bilińskie-
go i Michała Bobrzyńskiego, którzy w latach 1914–1918 odegrali kluczową rolę 
we wszystkich próbach realizacji i promocji idei austro-polskiej, podjął próbę 
odpowiedzi na pytanie: jak scharakteryzować i określić ich tożsamość? Analiza 
materiałach źródłowych pozwoliła mu wysnuć wniosek, iż ocena Jaworskiego, 
Bilińskiego i Bobrzyńskiego jako patriotów austro-polskich wydaje się całkowi-
cie uzasadniona. 

W artykule Kwestia tożsamości wśród ruskich elit politycznych w Galicji 
Marian Mudryj (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki) odniósł się do 
konieczności poznania pojęcia „elit politycznych” w odniesieniu do ruchu ukra-
ińskiego w Galicji w XIX wieku. Artykuł podzielony na pięć mniejszych podroz-
działów rozpoczyna wyjaśnienie pojęcia „ruskie/ukraińskie elity polityczne” (s. 
257–260). Autor zwrócił uwagę na to, iż ruskie środowiska polityczne, charak-
teryzujące się dużą płynnością, brakiem ukształtowanej struktury organizacyjnej 
i sprecyzowanych poglądów, sprzyjały rozwojowi jednostek (np. bracia Barwiń-
scy, Julian Romańczuk czy Iwan Franko), które odgrywały w nich ważną rolę. 
W kolejnej części pracy omówiono zagadnienie austrorusiństwa jako wariantu 
tożsamości i zarazem postawę polityczną Rusinów galicyjskich, popieraną przez 
hierarchów Cerkwi greckokatolickiej. W dalszych dwóch podrozdziałach przed-
stawiono orientacje narodowo-polityczne ruskich elit politycznych w Galicji w II 
połowie XIX wieku oraz rywalizację o centrum dla ukraińskiego ruchu na prze-
łomie XIX i XX stulecia, zaś w ostatnim podrozdziale dylematy duchowieństwa 
greckokatolickiego, dotyczące sprawy rządów i ich przyszłego charakteru (ary-
stokratycznego lub demokratycznego). Charakterystyka ruskich elit politycznych 
w Galicji w XIX wieku pozwoliła autorowi uchwycić ich tożsamość nie tylko na 
polu narodowym, ale również społecznym. Autor stwierdza, że kwestia tożsa-
mości omawianych elit miała też wymiar zewnętrzny, czyli była uzależniona od 
działań środowisk polskich, wiedeńskich i ukraińskich. Same zaś elity musiały 
zmierzyć się z rozwiązaniem nie tylko kwestii tożsamości narodowej, ale także 
dylematów ideologicznych, które często balansowały na granicy tradycji i nowo-
ści, konserwatyzmu i demokracji.
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Kontynuacją rozważań o tożsamości Rusinów galicyjskich w XIX wieku jest 
artykuł Ołeny Arkuszy (Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypjakewycza NAN 
Ukrainy we Lwowie) zatytułowany Rusini galicyjscy drugiej połowy XIX –  po-
czątku XX wieku. Między ukraińskim a wszechruskim wariantem tożsamości na-
rodowej. Autorka przedstawiła formowanie nowoczesnej tożsamości narodowej 
Rusinów mieszkających w Galicji jako trwały i złożony proces, który wiązał się 
ściśle z kształtowaniem nowoczesnych tożsamości narodowych Polaków i Ro-
sjan, a także ich działań zmierzających do włączenia Rusinów galicyjskich do 
swoich projektów narodowotwórczych. Ołena Arkusza stwierdziła, że do istot-
nych elementów, które wpłynęły na uformowanie nowoczesnej tożsamości na-
rodowej Ukraińców w Galicji, należy zaliczyć proklamowanie prawa do samo-
istnienia bytu narodowego, oddzielenie się Polaków i niechęć do traktowania 
dawnej Polski jako swojej ojczyzny ideologicznej, a także utożsamiania siebie 
z jej kresami (s. 298). Autorka podkreśliła, iż przełomem dla ukraińskiego ruchu 
narodowego były lata 90. XIX wieku, które w jej opinii stanowią  początek trans-
formacji tożsamości narodowej Rusinów galicyjskich. 

Pojęcie gente Rutheni, natonie Poloni w Galicji stało się treścią artykułu 
Adama Świątka (UJ Kraków). Autor szukał w tekście odpowiedzi na pytanie: 
od kiedy termin był używany w przestrzeni publicznej Galicji? Jest to o tyle 
ważne, iż stanowi punkt wyjścia dla dalszych dociekań dotyczących tej grupy 
o dwutorowej tożsamości; pozwala też odpowiedzieć na wiele szczegółowych 
pytań, jak np. kiedy Rusini narodowości polskiej podjęli próbę spełnienia swoich 
żądań politycznych i jak byli postrzegani w polsko-ruskim społeczeństwie Gali-
cji. Odwołując się do renesansowego pisarza Stanisława Orzechowskiego, który 
jako pierwszy użył pojęcia gente Rutheni, natonie Poloni, autor zauważa, że choć 
miał on ruskie korzenie, podkreślał przywiązanie zarówno do Rusi, jak i do Pol-
ski. W I połowie XIX wieku rozpatrywane pojęcie istniało i odnosiło się przede 
wszystkim do szlachty, także drobnej i średniej, do rodzącej się dopiero inte-
ligencji czy greckokatolickiego duchowieństwa (s. 307). Zmiany przyniósł rok 
1848, kiedy ostatnia grupa (choć niecała) wybrała własną drogę, która miała ją 
wynieść na szczyt elity narodowości ruskiej. Powstanie Soboru Ruskiego, organu 
skupiającego przede wszystkim polskich ziemian z Rusi i inteligencję obrządku 
greckokatolickiego, nie zdołało jednak umocnić pozycji „Rusinów narodowości 
polskiej”. Ostatecznie zniknęli oni w procesie historycznym, ponieważ nie udało 
im się stworzyć wyraźnej ideologii ani rozwinąć zwartej elity reprezentującej 
swą grupę w przestrzeni publicznej. Co prawda wybitne jednostki prezentujące 
dwuszczeblową tożsamość funkcjonowały w społeczeństwie galicyjskim, jednak 
w polskiej polityce traktowano je raczej przedmiotowo niż podmiotowo.

W tematykę rozważań nad kształtami tożsamości mieszkańców Galicji wpisu-
je się artykuł Tomasza Gąsowskiego (UJ Kraków) Żydzi galicyjscy w poszukiwa-
niu nowej tożsamości. Już na początku autor podkreślił, że pojęcie „tożsamość” 
jest wieloznaczne i kryje w sobie różne treści. W artykule podjęto problematykę 
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tożsamości zbiorowej – społecznej, rozpatrując ją w aspekcie kulturowym i na-
rodowym. Autor przyjął, iż ogólną przyczyną przemian tożsamości galicyjskich 
Żydów były przede wszystkim dziewiętnastowieczne procesy modernizacyjne. 
Proces przemian tożsamościowych nasilił się w czasie autonomii Galicji, a kon-
stytucyjne równouprawnienie Żydów w monarchii austro-węgierskiej wzmocniło 
tendencje emancypacyjne nowych żydowskich elit (s. 328). Rozpoczął się proces 
akulturacji, a tym samym określenia swojej tożsamości. Powstałe z końcem XIX 
wieku nowe ideologie, a zwłaszcza nacjonalizm i socjalizm, przyniosły kolejne 
zmiany w procesie kształtowania tożsamości Żydów galicyjskich. Nacjonalizm 
żydowski w wymiarze tożsamościowym sprawił, iż spora część Żydów zaczę-
ła się uważać za przedstawicieli narodu mającego prawo do własnego państwa. 
Z kolei socjalizm żydowski miał likwidować konflikty społeczne i raz na zawsze 
rozwiązać „kwestię żydowską” (s. 331). Kończąc rozważania o Żydach galicyj-
skich poszukujących nowej tożsamości, T. Gąsowski poruszył wątek „galicyj-
skiego życia po życiu” i trwania elementów galicyjskiej tożsamości. Zwrócił też 
uwagę na to, iż tematu nie można ograniczać tylko do obszaru Galicji i do okresu 
upadku monarchii habsburskiej. 

Tematykę Tożsamości Ormian w Galicji przedstawił w swym artykule 
Krzysztof Stopka (UJ Kraków). Ormianie stanowili niewielką wspólnotę etnicz-
ną wyróżniającą się obrządkiem liturgicznym, pamięcią historyczną i ścisłymi 
więziami krewniaczymi (s. 336). W I połowie XIX w. mieszkało ich w Galicji 
ponad 3 tysiące (według szacunków od 3269 do 3483), natomiast według danych 
statystycznych z 1910 roku było ich ok. 1467 (według spisów kościelnych 2681 
osób). Jedyną instytucją edukacyjną przekazująca ormiańskie dziedzictwo kultu-
rowe stał się wiedeński klasztor Mechitarystów. Ormianie żyli w Galicji we wła-
snym kręgu towarzyskim i w kręgu spraw polskich. Do połowy wieku XIX nikt 
nie podejmował publicznych rozważań nad ich tożsamością. Dopiero ukazanie 
się broszury Głos do ziomków obrządku ormiańsko katolickiego (Lwów 1861) 
zapoczątkowało polemikę na ten temat. Podjęli ją ks. Aleksy Prusinowski, Win-
centy Pol oraz ks. Izaak Mikołaj Isakowicz, ówczesny wikary ormiański w Sta-
nisławowie. Rozważania nad tożsamością Ormian prowadził też Robert Rosco-
-Bogdanowicz, bogaty ziemianin spod Brzeżan. Syntezy wszystkich  stanowisk 
dokonał arcybiskup ormiański Józef Teodorowicz. Odnowił on więź ze społecz-
nością ormiańską  na całym świecie oraz, co istotne, na trwałe zaangażował swą 
wspólnotę w sprawę polską. 

Niezwykle interesujące przemyślenia o tożsamości narodowej żołnierzy ar-
mii austro-węgierskiej prezentuje Michał Baczkowski (UJ Kraków). Jego artykuł 
Tożsamość narodowa żołnierzy armii austro-węgierskiej rozpoczyna się od py-
tania: Czy armia austro-węgierska była wielonarodowa czy też ponadnarodowa, 
a może wręcz niemiecka? Pytanie to nurtowało bowiem nie tylko oficerów i sa-
mych żołnierzy tej armii, ale także kolejne pokolenia badaczy dziejów monarchii 
habsburskiej. W I połowie XIX wieku popularnością cieszyła się idea „cesarska”, 
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oznaczająca negację tożsamości polskiej, utożsamianej z „panami, czyli szlachtą 
oraz z duchowieństwem i mieszczaństwem” (s. 360). Jej triumf przypadł na rok 
1846 i wiązał się ściśle z rabacją chłopską. W okresie Wiosny Ludów galicyjscy 
rekruci także zachowali lojalność wobec cesarza. Sytuacja zmieniła się po ogło-
szeniu Konstytucji grudniowej, która, wprowadzając zasadę równouprawnienia 
narodów i języków w Austrii, osłabiła czy wręcz podważyła ideę „cesarskiej” 
armii, czyniąc ją armią wielonarodową. Kolejnym krokiem do położenia kre-
su „cesarskiej” tożsamości żołnierzy było wprowadzone w 1868 roku ograni-
czenie służby wojskowej do trzech lat. Wybuch I wojny światowej i związana 
z nią mobilizacja były ostatnią manifestacją tożsamości „cesarskiej”, ponadto 
przyśpieszyły narastający od II połowy XIX wieku proces samoidentyfikacji żoł-
nierzy. Niezwykle cenne wydają się przykłady literatury pamiętnikarskiej, które   
M. Baczkowski przytacza w swym artykule. Źródła te, traktowane przez badaczy 
często marginalnie, są wielką skarbnicą informacji na temat tożsamości żołnierzy 
armii austro-węgierskiej.

Poczucie tożsamości mieszkańców małego miasta galicyjskiego (w drugiej 
połowie XIX wieku) przedstawiła Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski). Cha-
rakterystyka tożsamości „klasowej” i zawodowej, stosunków wyznaniowo-na-
rodowościowych, pozwoliła uchwycić niezwykle wierny obraz społeczności 
małych miast galicyjskich. Z pewnością wyróżniała je zróżnicowana struktura 
społeczna. Mieszkańcy tworzyli ściśle zhierarchizowaną społeczność, w której 
wszyscy tworzyli wspólnotę wyłącznie z członkami ich własnej grupy społecznej. 
Analizując skład społeczny małych miast, Jadwiga  Hoff podkreśliła, iż  znaczny 
odsetek mieszkańców stanowiła ludność żydowska; w Galicji Zachodniej  było 
to od 33 do 37%, zaś w Galicji Wschodniej ponad 44%.  Ludność obrządku 
greckokatolickiego utożsamiana zwykle z Rusinami/Ukraińcami dominowała we 
wschodniej części kraju, stanowiąc w okresie autonomii około 30%. Najmniej 
liczną grupą w małych miastach galicyjskich byli rzymscy katolicy, utożsamiani 
głównie z Polakami, których odsetek wynosił od 23 do 26%.  Zarówno chrze-
ścijanie, jak i Żydzi tworzyli odrębne społeczności, których wzajemne kontakty 
krzyżowały się głównie na gruncie ekonomicznym.  W Galicji Wschodniej, gdzie 
jedna trzecia populacji obejmowała Rusinów, zarówno oni, jak i Polacy, ale także 
Żydzi, mieli silne poczucie „lokalnej wspólnoty”, co skutecznie zmniejszało na-
pięcia etniczne. Rozprzestrzenianie się idei narodowych w ostatnich latach XIX 
wieku niestety zmieniło tę sytuację, wpływając na znaczne osłabienie dotychcza-
sowych więzi w sąsiednich społecznościach lokalnych (s. 380). Wskutek tego 
już na przełomie XIX i XX wieku mieszkańcy małych miast Galicji Wschodniej 
przestali być „miejscowymi”; stawali się albo Polakami, albo Ukraińcami, co 
pokazała wspólna przyszłość. 

Problemy tożsamości szlachty galicyjskiej omówił Krzysztof Ślusarek (UJ 
Kraków). Artykuł Drobna szlachta w Galicji – problem tożsamości społecznej 
porusza wątek prób, jakie z końcem XIX wieku podejmowała drobna szlachta, 
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aby przetrwać w tradycji szlacheckiej i zachować własną tożsamość społeczną. 
W XIX wieku drobna szlachta stała się warstwą pośrednią, która nie należała już 
do szlachty ziemskiej, ale też nie mogła być zaliczana do chłopów.  Sytuacja ta 
prowadziła do licznych konfliktów.  W wielu galicyjskich wioskach szlacheckich 
doszło do starć między drobną szlachtą a bogatymi ziemianami. Postępujące ubo-
żenie szlachty i utrata przywilejów skutkowały stopniowymi  przeobrażeniami 
zmierzającymi do upodobnienia się tę części szlachty do ludności chłopskiej, 
głównie w sensie materialnym i prawnym. Pamiętając jednak o wcześniejszych 
niebezpieczeństwach, za wszelką cenę starano się odróżnić się od chłopów, i to 
pod każdym względem. Stąd też podkreślanie własnej odrębności i manifesto-
wanie uprzywilejowanej pozycji społecznej, nacisk na kultywowanie tradycji 
(noszenie stosownych strojów, styl codziennego życia, zarządzania majątkiem), 
co niestety przynosiło negatywne skutki: wzajemną niechęć, a nawet wrogość 
w stosunku do mieszkających w tej samej wsi chłopów (s. 398). 

Tematykę przeobrażeń świadomości ludności chłopskiej podejmuje Tomasz 
Kargol (UJ Kraków). Artykuł Świadomość chłopów w Galicji w pierwszej po-
łowie XIX wieku. Zarys problematyki zwraca uwagę czytelnika na samo pojęcie 
„świadomość”, od którego Autor rozpoczyna rozważania. Ważnym elementem 
w świadomości chłopów galicyjskich było poczucie lojalności wobec władzy/
monarchy  i obowiązków wobec  państwa. Chłopi nie czuli się członkami żad-
nej większej wspólnoty, państwowej czy narodowej. Uważali się za „cesarskich” 
lub „tutejszych” (s. 405). „Tutejszość” oznaczała z pewnością przynależność do 
lokalnej wspólnoty – rodziny,  ale też gromady czy parafii. Autor zauważa, iż 
pomimo obojętności na sprawy państwowe i narodowe chłopi mieli świadomość 
zmienności epoki, a także  świadomość systemu ekonomicznego, w którym funk-
cjonowali. Z pewnością stan świadomości chłopskiej w I połowie XIX wieku 
zależał od warunków materialnych i kultury. Podjęty przez Autora wątek jest 
zasygnalizowaniem problematyki, która wymaga dalszych badań i weryfikacji. 
Należy podkreślić, że jest to niewątpliwie ważna myśl, która być może pozwoli 
zmienić funkcjonujące stereotypy i mity dotyczące chłopa galicyjskiego. 

Refleksje nad przeobrażeniami tożsamości mieszkańców Galicji zamyka ar-
tykuł  Pawła Jakubca (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), który 
jest kontynuacją  rozważań o świadomości chłopów galicyjskich. W publika-
cji „Dwie dusze” – czyli ewolucja tożsamości społecznej i narodowej ludności 
chłopskiej Galicji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku scharaktery-
zowano  tożsamość chłopów w latach 1848–1918. Autor zwraca uwagę na to, 
że dzięki tradycji historycznej, przynależności językowej i kulturowej doszło do 
ukształtowania się tożsamości społecznej, jak i świadomości narodowej chłopów, 
choć był to proces długotrwały. Wielką rolę w tym procesie odegrały mity naro-
dowe dotyczące insurekcji kościuszkowskiej, likwidujące częściowo negatywny 
obraz zacofanego chłopa cesarskiego. Ogromną rolę w uświadamianiu chłopów 
odegrali też pionierzy i działacze ruchu ludowego, jak Jakub Bojko, ks. Stanisław 
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Stojałowski, Maria i Bolesław Wysłouchowie, nauczyciele, politycy, księża, spo-
łecznicy. Nie bez znaczenia w kształtowaniu świadomości chłopów pozostawał 
rozwój oświaty, prasy i publicystyki ludowej, zakładanie organizacji społeczno-
-ekonomicznych, kulturalno-oświatowych i religijnych.

Reasumując,  kolejny zeszyt „Prac Historycznych” pt. Kształty galicyjskich 
tożsamości pod red. Adama Świątka porusza niezwykle ważny problem tożsamo-
ści mieszkańców Galicji, ukazując równocześnie specyfikę tego regionu, a przede 
wszystkim jego wielokulturowość. Autorzy w sposób syntetyczny przedstawili 
nie tylko stan dotychczasowych badań, ale – co ważne –  wyznaczyli obszary, 
w jakich należy podjąć dalsze studia w zakresie poznania procesów narodowo-
ściowych dawnej Galicji. Charakterystyka poszczególnych grup społecznych, 
ich rozumienia własnej tożsamości zarówno etnicznej, jak i narodowej, została 
uzupełniona omówieniem projektów ideowych, światopoglądowych i politycz-
nych, które pojawiały się wśród poszczególnych wspólnot. Niewątpliwie wielo-
stronne ujęcie tematyki stanowi o wielkiej wartości poznawczej całej publikacji. 
Nieco ciężka niekiedy warstwa narracyjna i językowa, wynikająca być może ze 
złożoności omawianej problematyki, nie powinny stanowić przeszkody w zagłę-
bieniu się czytelnika w niezwykle interesującą lekturę przedstawiającą rozważa-
nia o tożsamości mieszkańców Galicji.   
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Historia sportu, kultury fizycznej, wychowania fizycznego oraz turystyki 
w Polsce jest jednym z mniej popularnych wątków w naukach historycznych. 
„Białe plamy” są uzupełniane w  tych obszarach dopiero w ostatnich latach. Na-
leży zwrócić uwagę na ten fakt w kontekście dużego zainteresowania tematyką 
wśród badaczy zagranicznych, zwłaszcza z kręgu historiografii anglosaskiej oraz 
niemieckiej. W badaniach polskich dziejów kultury fizycznej i sportu szczegól-
nie dużo zaniedbań dotyczy okresu międzywojennego, co spowodowane jest 
oczywistymi motywami politycznymi z czasów Polski Ludowej. Z tego powo-
du należy z dużym uznaniem i radością przyjąć kolejną publikację, poświęconą 
niezwykle ważnemu aspektowi społecznemu, czyli aktywności najliczniejszej 
mniejszości narodowej II Rzeczpospolitej, Ukraińców, w kontekście kultury fi-
zycznej. Książka, choć wydana kilkanaście lat temu, warta jest przypomnienia, 
bo – moim zdaniem niesłusznie – chyba nie do końca została zauważona w lite-
raturze przedmiotu. 

Autorem książki jest Stanisław Zaborniak, profesor związany z Uniwersy-
tetem Rzeszowskim, którego głównym obszarem badawczym są dzieje kultury 
fizycznej. W przeszłości był związany czynnie ze sportem, uprawiał lekkoatlety-
kę i piłkę nożną w barwach rzeszowskiej Resovii. Do jego najważniejszych pu-
blikacji należą między innymi Lekkoatletyka na ziemiach polskich w latach 1867 
do 1918 (Rzeszów 2004) oraz Rozwój chodu sportowego kobiet w Polsce w la-
tach 1926–2004 (Rzeszów 2008). Oprócz tego Zaborniak wydał pokaźną liczbę 
artykułów naukowych traktujących o historii sportu oraz kultury i wychowania 
fizycznego, a także jest redaktorem licznych publikacji zbiorowych.

Recenzowana książka Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach pol-
skich (1868–1939) składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów oraz zakończenia. 
W ramach każdego z rozdziałów umieszczono podrozdziały, w liczbie od czte-
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rech do pięciu. Oprócz tego autor zamieścił spis treści w języku ukraińskim oraz 
pięciostronicowe podsumowanie całej lektury, również po ukraińsku. Praca ogó-
łem liczy 544 strony i została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rze-
szowskiego w 2007 roku.

We wstępie autor opisuje ogólne zagadnienia związane z sąsiedztwem Pola-
ków i Ukraińców na badanym obszarze, którym jest dawna Galicja Wschodnia 
oraz Wołyń (warte podkreślenia są różnice między tymi obszarami, wynikające 
m.in. z odmiennej polityki władz międzywojennej Polski). Zaborniak uwypukla 
rożne warunki kształtowania się kultury fizycznej ludności ukraińskiej na Woły-
niu, Galicji, Bukowinie, Zakarpaciu i nad Dnieprem oraz fakt, że Polacy i Ukra-
ińcy wzajemnie motywowali się do tworzenia organizacji związanych z kulturą 
fizyczną (s. 10). Przyjęta chronologia nie budzi zastrzeżeń: rok 1868 związany 
jest z okólnikiem Rady Szkolnej Krajowej dotyczącym obowiązku prowadzenia 
zajęć z ćwiczeń cielesnych w szkołach oraz początkiem działalności organiza-
cji  „Proświta”, z kolei rok 1939 to oczywista data wybuchu II wojny światowej  
(s. 16).

Materiał źródłowy zgromadzony przez autora obejmował nie tylko archiwa-
lia ukraińskie (głównie z Kijowa, Lwowa oraz pomocniczo z Iwano-Frankow-
ska, Łucka i Tarnopola), ale też polskie (Archiwum Akt Nowych w Warszawie, 
Centralne Archiwum Wojskowe, zespoły Starostwa Powiatowego w Archiwum 
Państwowym w Krakowie oraz archiwa regionalne w Przemyślu i Rzeszowie). 
Wartościowym elementem tej części książki jest bardzo dokładna analiza zwią-
zanej z tematem literatury międzywojennej spisanej po ukraińsku (s. 14–15). 
Dodatkowo szeroko w pracy wykorzystano źródła drukowane (np. prasę) oraz 
korespondencję  (s. 20–21). Co ciekawe, autor zwrócił uwagę na fakt, że ponie-
waż temat był cenzurowany w okresie sowieckim, publikacje dotyczące sportu 
pojawiały się wśród diaspory emigracyjnej, a ze względu na to, że były spisywa-
ne w oparciu o archiwa domowe i wspomnienia byłych sportowców, mają one 
niekiedy wartość materiału archiwalnego (s. 13).

Rozdział I pt. Ludność ukraińska na ziemiach polskich do 1939 r. jest podzie-
lony na cztery podrozdziały. Część ta ma charakter wstępny i w sposób ogólny 
prezentuje sytuację polityczną oraz kulturalną największej mniejszości narodo-
wej II Rzeczpospolitej. Cały opis jest związany z kluczowymi przemianami spo-
łecznymi drugiej połowy XIX wieku oraz okresu międzywojennego.

W podrozdziale 1 (Rozmieszczenie ludności ukraińskiej) autor przywołuje 
dane statystyczne dotyczące wyznania oraz języka ojczystego mieszkańców Ga-
licji Wschodniej w okresie autonomii galicyjskiej oraz w czasach międzywojen-
nych. Zaznaczono przy tym, że jeszcze pod koniec XIX wieku stosunki między 
społecznością łacińską oraz grecką były dobrosąsiedzkie (s. 31). Poruszone zo-
stało również zagadnienie bardzo skomplikowanej sytuacji językowej. Według 
badaczy ukraińskich nie zawsze można utożsamiać osoby używające języka pol-
skiego z osobami narodowości polskiej, zwłaszcza że ludność unicka też posłu-
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giwała się językiem polskim. Maluje się tu klasyczny obraz obszaru pogranicza  
(s. 34). W podrozdziale drugim (Status prawno-polityczny mniejszości ukraiń-
skiej) autor podkreśla ważną rolę, jaką w ugruntowaniu ukraińskiej tożsamości 
narodowej odgrywały organizacje oświatowe i kulturowe, dla których inspiracją 
była twórczość np. Tarasa Szewczenki. Najważniejszą spośród nich była „Pro-
świta”, która liczyła w 1914 roku 77 filii, 2944 czytelnie oraz zrzeszała blisko 
200 tys. członków (s. 54). Podrozdział trzeci (Główne kierunki ukraińskiej ak-
tywności społecznej w warunkach sprawowania władzy austriackiej i polskiej do 
1939 r.) dotyczy powstawania, a następnie funkcjonowania różnych organizacji 
i zrzeszeń ukraińskich na analizowanym terenie. Więcej miejsca autor poświę-
cił czasom międzywojennym, zwracając choćby uwagę na to, że w okresie II 
Rzeczpospolitej prężnie funkcjonowały ukraińskie związki oświatowe i kultural-
ne. Do tego stworzono sieć szkół oraz zezwolono na działalność partii politycz-
nych. Oprócz tego rozwijały się ukraińskie organizacje o charakterze spółdziel-
czym (bankowe, rzemieślnicze) (s. 60–61). W ostatnim podrozdziale (Stosunek 
władz do kwestii ukraińskiej) opisano politykę zarówno władz austriackich, jak 
i polskich wobec ludności ukraińskiej. Warto nadmienić, że niewiele miejsca po-
święcono stosunkowi zaborczych władz rosyjskich wobec Ukraińców na Woły-
niu. Chciałbym podkreślić, że autor sporo miejsca poświęcił analizie ewolucji 
stosunku polskich władz wobec Ukraińców w okresie międzywojennym. Autor 
wykorzystał szerokie spectrum źródeł, od aktów prawnych, przez wspomnienia, 
po archiwalia ministerialne (s. 74–77).

Rozdział II zatytułowany Podstawy rozwoju kultury fizycznej mniejszości 
ukraińskiej (1894–1939) jest pierwszym z rozdziałów poświęconych zasadnicze-
mu zagadnieniu. Zastosowano układ problemowy: w każdym z pięciu podroz-
działów autor zajął się jednym z kluczowych aspektów tworzenia się zrębów, 
a także funkcjonowania idei kultury fizycznej w społeczeństwie ukraińskim.

Podrozdział pierwszy pt. Struktury organizacyjne ukraińskich stowarzyszeń 
kultury fizycznej dotyczy przede wszystkim tych organizacji promujących wy-
chowanie fizyczne („Sicz”, „Płaj”, „Łuh”), które – jak przyznaje autor, powsta-
ły wzorując się na podobnych organizacjach polskich („Sokół”, „Towarzystwo 
Strzelec”) (s. 79). Na następnych stronach dokonano przeglądu tych zrzeszeń  
i  warunków ich funkcjonowania w realiach polskiego reżimu prawnego w okre-
sie II Rzeczpospolitej (s. 80–81). Podobną strukturę ma podrozdział drugi (Ka-
dra szkoleniowa i aktyw sportowy ukraińskich stowarzyszeń kultury fizycznej). 
Zaborniak przeanalizował sylwetki ukraińskich działaczy sokolich, teoretyków 
wychowania fizycznego i kultury fizycznej (s. 84–85), a także ich działalność 
oraz wystąpienia na forum organizacji, w których prężnie działali. W podroz-
dziale trzecim (Proces kształcenia kadr ukraińskiej kultury fizycznej) autor skupił 
się na kursach organizowanych przez opisywane wcześniej organizacje (s. 101). 
Tylko mały akapit został poświęcony Studium Wychowania Fizycznego UJ oraz 
Centralnemu Instytutowi Wychowania Fizycznego w Warszawie. Brakuje też ja-
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kiegokolwiek odwołania do archiwaliów tych instytucji. Co prawda autor wspo-
minał we wstępie do pracy, że prowadził kwerendę w ich zbiorach, mógł zatem 
poświęcić nieco miejsca choćby tematowi liczebności ukraińskich adeptów tych 
instytucji. Szkoda, że S. Zaborniak choćby pobieżnie, nie nawiązał do zagranicz-
nych ośrodków szkoleniowych (Czechosłowacja, Austria), gdzie kształcili się 
lub uzupełniali swoje doświadczenie i umiejętności ukraińscy sportowcy i wy-
chowawcy. 

Podrozdział czwarty (Ukraińskie obiekty i urządzenia sportowe) opisuje bazę 
sportową, jaką dysponowały ukraińskie zrzeszenia sportowe. Dało się jednak 
zaobserwować, że autor skupił się na obiektach lwowskich, akcentując jedynie 
ubogość infrastruktury pozostałych ośrodków w województwach południowo-
-wschodnich (s. 109–110). Czy do końca należy to uznać za prawdę? Prace Jó-
zefa Frankiewicza dotyczące Przemyśla pokazują, że teza Zaborniaka jest w tym 
kontekście dużym uproszczeniem1. Autor nie wspomniał natomiast nic o bazie 
sportowej na Wołyniu, a jak wiemy m.in. z powstałych dużo później niż książka 
Zaborniaka prac E. Małolepszego, zachowały się źródła na ten temat2.

W podrozdziale piątym pt. Rola ukraińskiej prasy i wydawnictw w rozwoju 
kultury fizycznej zamieszczono bardzo dokładny opis czasopism, które miały za 
zadanie scalać i koordynować ruch sokoli oraz sportowy wśród ludności ukraiń-
skiej. Warto zaznaczyć, że autor nie pominął też informacji na temat wydawnictw 
promujących kulturę fizyczną i przedstawiających teorię wychowania fizycznego. 
Zaborniak wspomina o tytułach, w których krytycznie oceniano sytuację sportu 
ukraińskiego na terenie Ukrainy Sowieckiej, np. „Zmah”. Dodatkowo zamieścił 
krótką informację na temat kontaktów Ukraińców z obu stron kordonu, które od-
bywały się poza granicami obu państw, głównie przez Czechosłowację. Szkoda, 
że oparł się wyłącznie na analizie materiałów prasowych, a nie skonfrontował 
ich ze wspomnieniami działaczy sportowych czytających czy piszących do prasy 
albo z informacjami archiwalnymi (również sowieckimi) (s. 121). 

Rozdział III pt. Wychowanie fizyczne i turystyka (1868–1939) dotyczy głów-
nie tematyki związanej z wychowaniem fizycznym w szkołach z językiem wy-
kładowym ukraińskim. Część ta ma układ chronologiczno-problemowy. Z jednej 
strony autor rozdzielił opisywany okres na czasy galicyjskie i międzywojnie, 
a z drugiej wyodrębnił np. podrozdział poświęcony turystyce. W tej części pracy 
rzuca się w oczy dysproporcja między informacjami związanymi z Wołyniem 

1 J. Frankiewicz, Wychowanie fizyczne w szkołach i kluby sportowe w Przemyślu w dobie auto-
nomii Galicji, Przemyśl 2004; idem, Przemyska „Polonia” i inne kluby sportowe w latach 1917–
1939, Przemyśl 2006.

2 Np. E. Małolepszy, T. Drozdek-Małolepsza, D. Bakota, Wychowanie fizyczne i sport w Łucku 
i w powiecie łuckim w latach 1921–1939. Zarys problematyki, „Prace Naukowe Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna”, t. 16, 2017, nr 2, s. 45–61; E. Małolepszy, Wycho-
wanie fizyczne i sport w województwie wołyńskim w latach 1921–1939 – zarys problematyki, [w:] 
Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. 12 (1): Z dziejów kultury fizycznej w Polsce do 
1945 r., red. R. Urban, L. Nowak, J. Eider, Gorzów Wielkopolski 2016, s. 331–346.
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(krótki akapit na s.167), a terenami galicyjskimi. Wiadomo, że te drugie obfitują 
w bardziej szczegółowy materiał źródłowy, ale autor powinien był zaznaczyć ten 
problem na przykład we wstępie pracy.

W podrozdziale pierwszym (Rozwój szkolnego wychowania fizycznego w ga-
licyjskich placówkach oświatowych z językiem wykładowym ukraińskim) autor 
opiera się niemalże wyłącznie na materiałach zawartych w sprawozdaniach 
szkolnych za okres galicyjski. Jest to oczywista praktyka, którą należy pochwa-
lić, ponieważ tego typu źródła dostarczają wielu różnorodnych informacji na te-
mat wychowania fizycznego młodzieży szkolnej. Z drugiej strony szkoda, że nie 
udało się sięgnąć np. do wspomnień pedagogów lub uczniów. W podrozdziale 
drugim (Organizacja kształcenia młodzieży ukraińskiej w działalności polskich 
jednostek oświatowych w okresie dwudziestolecia międzywojennego), odmiennie 
niż w poprzednim, autor skorzystał nieco szerzej z różnego rodzaju wspomnień 
oraz z materiałów archiwalnych zgromadzonych w zespołach ministerialnych 
z czasów II Rzeczpospolitej. Podczas lektury tej fachowej analizy zaskakuje jed-
nak zdanie „W wyniku powszechnie stosowanej w kraju, w latach 1927–1933, 
polityki dyskryminacji władz sanacyjnych wobec postępowych pedagogów, 
nagminnie ich przenoszono” (s. 143). Autor przy tej konstatacji nie odnosi się 
w tym wypadku do żadnej literatury ani żadnego zapisu źródłowego (jeżeli cho-
dzi o rzeczoną „powszechność dyskryminacji”). Nie podał też przykładów takiej 
praktyki i nie wyjaśnił, co rozumie pod pojęciem „postępowy pedagog”. Nawet 
jeśli teza, którą zaznaczył, może być do słuszna, tak postawiona słabo się broni. 

Podrozdział trzeci, który nosi tytuł Wychowanie fizyczne i sport szkolny, doty-
czy aktywności fizycznej młodzieży, rozgrywek szkolnych oraz licznie powsta-
jących w tamtym czasie kółek sportowych. W tym wypadku S. Zaborniak się-
gnął głównie po źródła prasowe, co pokazuje, z jaką uwagą śledzono w tamtym 
okresie sport młodzieżowy. Autor nie nadmienił jednak nic o ustawodawstwie 
polskim, które w okresie międzywojennym zabraniało angażowania młodzieży 
szkolnej do klubów sportowych, mimo tego, że wspomniał o zjawisku mobilizo-
wania przez sport szkolny tworzenia klubów i organizacji sportowych (s. 169). 
Dopiero w podrozdziale czwartym (Aktywność mniejszości ukraińskiej w rozwoju 
turystyki) autor na dużo szerszą skalę wykorzystał wspomnienia, np. Mieczysła-
wa Orłowicza (s. 173). W tym fragmencie pracy rzuca się w oczy zdominowanie 
tematu przez turystykę pieszą, zwłaszcza górską. Jedynie mały fragment poświę-
cony jest spływom kajakowym, pomimo dosyć bogatych zbiorów fotograficz-
nych, które zostały umieszczone w tym fragmencie pracy (s. 181).

Rozdział IV pt. Organizacje młodzieżowe kultury fizycznej (1894–1939) jest 
podzielony na podrozdziały opisujące każdą z najważniejszych organizacji mło-
dzieżowych związanych z ukraińską kulturą fizyczną. Autor w każdym z podroz-
działów stosuje narrację chronologiczną.

Podrozdział pierwszy pt. Zarys rozwoju Ukraińskiego Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokił” dotyczy najprężniej działającej i najbardziej wpływowej orga-
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nizacji wśród ludności ukraińskiej. Analiza jest tu przeprowadzona wszechstron-
nie i z wykorzystaniem różnorodnych źródeł. Ciekawym wątkiem jest stosunek 
władz polskich do tej organizacji oraz jego ewolucja. W tej części można też 
zapoznać się z wynikami finansowymi zrzeszenia oraz zmianami w liczbie człon-
ków. Należy zaznaczyć, że autor napisał o rozległych kontaktach TG „Sokił” 
z innymi organizacjami ukraińskimi (z Naddnieprowszczyzny, z Bukowiny czy 
z Czechosłowacji), ale nie wspomniał, na czym te kontakty polegały. Nie wiado-
mo zatem, czy dochodziło do wymiany kadr, jak często odbywały się np. zawody 
sportowe itp. (s. 216).

Kolejne podrozdziały: (2. Działalność organizacji gimnastyczno-pożarniczych 
„Sicz”, 3. Działalność Towarzystwa Gimnastycznego i Straży Ogniowej „Łuh”, 
4. Rozwój europejskich idei skautingu w działalności organizacji „Płast”, 5. Po-
czątki rozwoju sportu robotniczego w działalności organizacji „Kameniari”) są 
oparte na takim samym schemacie i chronologicznie opisują dzieje organizacji 
wymienionych w tytułach. Każdą z nich łączy wątek starć z polską biurokracją 
okresu międzywojennego. Część z nich została zdelegalizowana („Sicz”, „Płast”), 
a inne musiały długo ubiegać się o rejestrację („Łuh”). 

Rozdział V pt. Ukraińskie organizacje sportowe (1906–1939) opisuje dzia-
łalność ukraińskich klubów sportowych, nie tylko na ziemiach kresowych, ale 
również w Warszawie i innych polskich miastach. Podrozdział pierwszy Ukraiń-
skie kluby sportowe na Kresach II Rzeczpospolitej objętościowo dominuje w tej 
części książki (61 stron spośród 74, które liczy ten rozdział). Zaborniak poświęcił 
kolejne fragmenty tej części pracy na chronologiczny opis dziejów poszczegól-
nych klubów sportowych. Główne informacje, jakie zostały tu zamieszczone, to 
struktura organizacyjna klubów oraz ich sukcesy sportowe. Warto zaznaczyć, że 
autorowi udało się zgromadzić obszerną bazę informacji, natomiast wydaje się, 
że bardzo szczegółowy opis poszczególnych zawodów oraz podawanie wyników 
można było pominąć i zapisać wszystkie te dane w tabelach. Praca zyskałaby 
na klarowności. Uderza też (po raz kolejny) brak informacji o międzynarodo-
wych kontaktach drużyn oraz sportowców ukraińskich. Co ważne, autor opierał 
się głównie na materiale prasowym, w niewielkim stopniu wspomagając się in-
nymi rodzajami źródeł. Ponownie uderza też dysproporcja związana z miejscem 
poświęconym klubom z Wołynia – autor poświęcił im zaledwie cztery strony 
w liczącym 61 stron podrozdziale.

Pozostała część tego rozdziału poświęcona jest mniejszym organizacjom (Ukra-
iński Klub Sportowy „Zaporiżzia” w Warszawie oraz działalność Ukraińskiego To-
warzystwa Higienicznego na polu upowszechniania sportu), a także Ukraińskiemu 
Związkowi Sportowemu w Polsce. Szczególnie ciekawym wątkiem jest ten ostatni. 
Autor zaprezentował stosunek władz polskich do tego typu organizacji, posiłkując 
się koniecznym tutaj materiałem archiwalnym (s. 318–320). 

Rozdział VI (Rozwój dyscyplin sportowych 1906–1939) jest zdecydowanie 
najdłuższy w całej pracy, ponieważ liczy aż 130 stron. Również został podzielony 
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problemowo. Autor opisał poszczególne dyscypliny sportowe, dzielące je na 
sporty indywidualne (podrozdział pierwszy), gry sportowe (podrozdział drugi), 
sporty walki (podrozdział trzeci), sporty zimowe (podrozdział czwarty) oraz inne 
dyscypliny (podrozdział piąty). Niestety, bolączką tej części pracy jest ponownie 
zbytnie skupienie się na prezentowaniu wyników poszczególnych drużyn oraz 
oparcie się w głównej mierze na materiale prasowym. Każdy z podrozdziałów 
został podzielony na krótsze fragmenty, w których dokonano prezentacji poszcze-
gólnych dyscyplin. Wśród sportów indywidualnych wyszczególniono: gimnasty-
kę, kolarstwo, lekkoatletykę oraz pływanie. W grach sportowych koszykówkę, 
siatkówkę i piłkę ręczną potraktowano zbiorczo, ze względu na pokrewieństwo 
tych dyscyplin. Zdecydowanie najwięcej miejsca poświęcono piłce nożnej (aż 24 
strony), co zrozumiałe ze względu na popularność tej dyscypliny. Oprócz tego 
opisano też szachy oraz tenis wraz z tenisem stołowym. Szkoda, że autor nie roz-
winął ciekawych wątków dotyczących funkcjonowania zawodników ukraińskich 
w polskich klubach (ograniczył się tylko do stwierdzenia, że byli krytykowani) 
oraz wspólnych występów zawodników ukraińskich i polskich w reprezentacjach 
miast (odnotował tylko takie przypadki, ale nie zaznaczył, jak było to przyjmo-
wane) (s. 399–400). 

W podrozdziale poświęconym sportom walki pierwszorzędną rolę odegrał 
boks, któremu autor poświęcił najwięcej miejsca. Oprócz tego pojawia się krótka 
notka na temat zapasów. Szkoda, że autor nie poświecił więcej miejsca na opi-
sanie tradycji pięściarskich wśród ludności ukraińskiej, skoro nawiązał na po-
czątku tego podrozdziału aż do czasów kozackich (s. 421). Przy lekturze nasuwa 
się też refleksja dotycząca bazy źródłowej. Skoro kluby bokserskie występowały 
w polskich ligach, to czemu autor powołuje się wyłącznie na materiał źródłowy 
zawarty w czasopismach? W podrozdziale czwartym pt. Sporty zimowe najwięcej 
można dowiedzieć się na temat narciarstwa w każdej jego odmianie (biegi, nar-
ciarstwo zjazdowe, skoki) oraz na temat hokeja na lodzie. W przypadku tej dru-
giej dyscypliny ponownie możemy spotkać się z informacjami na temat klubów 
sportowych, zwłaszcza tych ze Lwowa. Znowu brak jest szerszego komentarza, 
tym razem na temat migracji ukraińskich hokeistów do polskich klubów w latach 
30. (s. 434). Podrozdział piąty Inne dyscypliny sportowe to tak naprawdę tylko 
niewielki fragment o modelarstwie (nie poruszono na przykład zagadnienia spor-
tów szybowcowych).

W zakończeniu autor dokonuje podsumowania roli i znaczenia sportu ukra-
ińskiego w opisywanym okresie. Dzieli go na cztery etapy, które nakładają się 
na cezury związane z historią polityczną. Dokonuje też zestawienia najbardziej 
popularnych dyscyplin w społeczeństwie ukraińskim oraz liczebności poszcze-
gólnych organizacji. Przez lekturę całego zakończenia przebija się jednak dosyć 
oczywista konstatacja, że kultura fizyczna była dla pozbawionej własnego pań-
stwa oraz ciągle pracującej nad własną tożsamością narodową ludności istotnym 
czynnikiem narodowotwórczym, którego rolę zrozumiano już w XIX wieku.  
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Czy to jedyny wniosek, jaki nasuwa się po analizie tak obszernego materiału 
badawczego, który przebadał autor?

Książka napisana jest przystępnym, lecz jednocześnie fachowym językiem. 
Podczas lektury dało się wyczuć, że S. Zaborniak opisuje sferę życia, którą po-
znał również w praktyce, wyczynowo uprawiając sport. Należy docenić też próbę 
osadzenia pracy w szerszym kontekście badawczym, Zaborniak wspomniał bo-
wiem o pracach dotyczących spraw związanych z kulturą fizyczną wśród mniej-
szości niemieckiej oraz żydowskiej oraz zasygnalizował brak takich dla mniej-
szości białoruskiej, litewskiej i słowackiej. Znakomitym dopełnieniem tekstu 
jest bardzo szeroka baza fotograficzna (329 zdjęć), która jest bardzo różnorodna. 
Zamieszczono zdjęcia nie tylko sportowców, ale też trenerów, obiektów sporto-
wych, widowisk i wydarzeń sportowych, a także odznak i umundurowania czy 
koszulek klubowych.

Występujące w tekście drobne omyłki językowe nie umniejszają wartości pra-
cy. Do niezrozumiałych zdań należą choćby: „Roszczenia i postulaty tych mniej-
szości, które niezadowolone z sytuacji, przekreślającej ich aspiracji wywoływane 
głównie przez Ukraińców, dążyły do zmiany terytorialnej stabilizacji granic Pol-
ski” (s. 44) oraz „krótki okres czasu” (s. 113). Czasami brakuje też konsekwencji 
w stosowanym nazewnictwie (z jednej strony Königsberg a z drugiej Frankfurt 
nad Menem, s. 431).

Do drobnych mankamentów należy zaliczyć fakt, że nie udało się autorowi 
porównać sytuacji Ukraińców zamieszkujących opisywane tereny do tego, jak 
wyglądały realia ich życia w Czechosłowacji lub ZSRR. Zdaję sobie sprawę, że 
byłoby to trudne, choćby ze względu na utrudniony dostęp do źródeł rosyjskich, 
niemniej jednak zasygnalizowanie tego kontekstu pozwoliłby lepiej zrozumieć 
fenomen rozwoju ukraińskiego sportu w tym czasie i jego znaczenie w życiu 
Ukraińców. Ponadto, co było już wcześniej wspominane, daje się odczuć wy-
raźna dysproporcja między ilością miejsca, która została poświęcona terenom 
dawnej Galicji Wschodniej i Wołynia. Pomimo obecności odpowiednich pozy-
cji w bibliografii, podczas lektury brakuje wspomnień dawnych działaczy oraz 
zawodników, można odnieść wrażenie, że nie zostały wykorzystane w pełni. 
Pomimo tych uwag, niekiedy dyskusyjnych, książka jest zdecydowanie warta 
polecenia i powinna być obowiązkową pozycją każdego historyka zajmującego 
się badaniem dziejów kultury fizycznej. 
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Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej 
w dwudziestoleciu międzywojennym to książka poświęcona analizie społe-
czeństwa Polski peryferyjnej, precyzyjniej rzecz ujmując – społecznościom 
lokalnym trzech południowo-wschodnich województw II Rzeczpospolitej: 
lwowskiego, tarnopolskiego oraz stanisławowskiego. Autorka nie skupia się 
równomiernie na wszystkich powiatach województw południowo-wschod-
nich, a analizuje społeczności pogranicza kulturowo-narodowościowego. 
Specyfika tego obszaru wiązała się z koegzystencją na jednym obszarze naro-
dów polskiego i ukraińskiego, wymieszanych z ludnością żydowską, ormiań-
ską, a nawet niemiecką (jednak oprócz wspomnienia we wstępie o innych 
narodowościach, Autorka pochyla się w pracy jedynie nad ludnością polską 
i ukraińską, całkowicie pomijając pozostałe grupy), a także życiem obok sie-
bie wyznawców wielu religii.

Już na początku pracy Olga Linkiewicz postawiła słuszna tezę, że inaczej wy-
glądały relacje polsko-ukraińskie, a tym samym inaczej wyglądały tytułowe lo-
kalność oraz nacjonalizm na wsi i w miasteczkach, a inaczej w lepiej opracowa-
nych dużych ośrodkach miejskich, co było inspiracją dla Autorki do rozpoczęcia 
pracy nad tytułowym zagadnieniem. Jednak nawet na wschodniogalicyjskiej wsi 
poziom świadomości narodowej był na stosunkowo wysokim poziomie, dlatego 
podjęcie tego tematu było jak najbardziej zasadne. We wstępie Autorka zazna-
czyła, że celem książki jest „charakterystyka funkcjonowania społeczności lo-
kalnych galicyjskiego pogranicza w okresie budowania świadomości narodowej 
i intensywnego upowszechniania nacjonalizmu na wsi” (s. 9), a przede wszyst-
kim odpowiedź na pytanie, z czego wynikało szerokie poparcie wsi dla nacjonali-
zmu (co nie wiązało się bezpośrednio z agitacją polityczną, która oczywiście była 
prowadzona na tych obszarach przez obie strony). 
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Chronologicznie Olga Linkiewicz ograniczyła swoje badania do okresu mię-
dzywojnia, stosując liczne retrospekcje konieczne dla zrozumienia stosunków 
ludnościowych u progu dwudziestolecia międzywojennego. Jednak dla wielu 
rozdziałów momentem początkowym nie jest rok 1918, a 1923, kiedy Galicja 
Wschodnia znalazła się pod bezpośrednim nadzorem polskiej administracji. Mia-
ło to bezpośrednie przełożenie na postawę lokalnych działaczy polskich i ukraiń-
skich. Wybranie ramy czasowe są jak najbardziej uzasadnione, a sama  Autorka 
wyjaśniła we wstępie ich wybór pisząc, że dwudziestolecie międzywojenne było 
okresem „intensywnego upowszechniania idei nowoczesnego narodu i szerszych 
przemian społecznych” (s. 6). 

Książka podzielona została na trzy osobne części zatytułowane odpowied-
nio: Lokalność, Szkoła oraz Polityka, a w ramach owych części na dwadzieścia 
dwa rozdziały. W części dotyczącej lokalności Autorka próbuje ukazać mode-
lową społeczność lokalną obszaru pogranicza oraz skupia się na genezie zmian 
zachodzących w identyfikacji narodowościowej chłopów. Część druga została 
poświęcona szkole jako instytucji, która dokonała najszerszych zmian w spo-
sobie funkcjonowania społeczności lokalnych (i miała bezpośredni wpływ na 
zatargi polsko-ukraińskie), a część ostatnia – wpływowi polityki na życie wiej-
skie w latach 1923–1939, z szczególnym uwzględnieniem problemu polskiego 
i ukraińskiego nacjonalizmu. Podział na trzy osobne części nie jest przypadkowy, 
wprowadza bardzo dużą przejrzystość. Dwie pierwsze są de facto wstępem do 
części ostatniej, bowiem dzięki zrozumieniu sposobu funkcjonowania społeczno-
ści lokalnej (w tym znaczenia obowiązku szkolnego), łatwiej sobie uzmysłowić 
w jaki sposób przebiegały przemiany polityczne i proces unarodowienia chłopów 
w omawianym okresie na wschodniogalicyjskiej wsi. 

W pierwszym rozdziale zatytułowanym „Mapa pogranicza” Autorka prze-
analizowała strukturę ludnościową Galicji Wschodniej, z uwzględnieniem ta-
kich czynników jak: narodowość, język, wyznanie, obszar pochodzenia (w uję-
ciu historycznym), skupiając się przede wszystkich na tzw. obszarze pograni-
cza, będącym największym tyglem kulturowym, gdzie podział na społeczności 
polskie i ukraińskie/ruskie ulegał stopniowemu zatarciu. Największa trudność 
polegała na konieczności oparcia się na wynikach spisu powszechnego z 1921 
roku oraz 1931 roku, których wiarygodność jest podważana, choćby ze względu 
na bojkot przez społeczność ukraińską, zniekształcenie wyników przez władze 
polskie oraz ze względu na fakt iż „kategoria «narodowość» nie była tożsama 
z wyznacznikami chłopskiej identyfikacji (…) w tym zwłaszcza dla członków 
społeczności «mieszanych»” (s. 30–31). Zabrakło jednak w pierwszym rozdzia-
le bardziej klarownego przedstawienia obszaru opisywanego w pracy. Linkie-
wicz podkreśliła, że nie zajmowała się wszystkimi wioskami a jedynie tymi, 
gdzie ludność polska i ukraińska koegzystowała obok siebie, nie doprecyzowała 
jednak o jaki obszar chodzi. Publikacja w dalszej części może się przez to wy-
dawać nieco chaotyczna.
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W kolejnych rozdziałach części pierwszej na zarysowany podział narodowo-
ściowy zostały nałożone aspekty religijne. W XVIII i XIX w. kościół katolicki był 
w odwrocie na terenie Galicji Wschodniej, Polacy zmieniali wyznanie na grecko-
katolickie, co wynikało m.in. z wygody ludności, która na niedzielne nabożeństwo 
wybierała bliżej położoną cerkiew. Dużo większą aktywnością w „przejmowaniu 
dusz” miało wykazywać się duchowieństwo greckokatolickie, co widać po tzw. 
sporze o metryki (ludność katolicka chrzciła dzieci w cerkwiach, a dokumenty 
nie były później przesyłane do kościołów rzymskokatolickich). Duchowieństwo 
greckokatolickie, które było bliżej ludzi (więcej parafii), a funkcja duchownego 
była często przejmowana z ojca na syna, było związane ze społecznością lokalną. 
Inaczej to wyglądało z księżmi katolickimi, którym podlegały większe parafie, 
składające się nieraz z kilku wsi, rzadko odwiedzanych przez duchownych, a co 
za tym idzie – trudniej było o nawiązanie trwałych relacji ze społecznością lo-
kalną. Jak Autorka podkreśla w kolejnym rozdziale (zatytułowanym „Wspólnota 
pogranicza”), „życie na styku tradycji chrześcijaństwa wschodniego i zachodnie-
go w sposób szczególny sprzyjało podtrzymywaniu bogatych form religijności” 
(s. 70), sprzyjało wzajemnemu przejmowaniu od siebie świąt czy tradycji piel-
grzymkowych, szeroko rozumianej koegzystencji wyznaniowej. 

W rozdziale V („Swojskość”) Autorka stara się odpowiedzieć na jedno za-
sadnicze pytanie: kim dla społeczności pogranicza byli „swoi”? Pytanie, które 
od dawna jest otwarte, bo jak na kolejnych stronach pisze Linkiewicz „chociaż 
międzywojenni eksperci od spraw narodu i społeczności chłopskich mieli stosun-
kowo dużą wiedzę na temat życia wsi w Galicji Wschodniej, widać wyraźnie, że 
także i dla nich kwestia identyfikacji chłopów na pograniczu nie była oczywista” 
(s. 120). Dla identyfikacji społecznej ważniejszym wyznacznikiem był obszar 
pochodzenia niż wyznanie – małżeństwa zawierano w ramach niewielkiego te-
rytorium i określonej grupy o podobnym statusie majątkowym, w efekcie na nie-
których obszarach pogranicza małżeństwa mieszane stanowiły nawet kilkanaście 
procent. Z licznych wywiadów wykorzystanych przez Autorkę wynika, że dla 
mieszkańców Galicji Wschodniej „nie było różnicy” (s. 75) między ludnością 
polską i ukraińską, a o przynależności narodowościowej po prostu wiedziano. 
Często gwara ukraińska była językiem życia codziennego, a polski występował 
jedynie jako język sacrum – język religii, co zmieniła dopiero szkoła. Pojawiła 
się charakterystyczna gradacja, w której używano sformułowań „zatwardziały 
Ukrainiec” lub „prawdziwy Polak” (s. 76), jednak polska społeczność lokalna 
jako obcych miała traktować osadników przybyłych z zachodu w ramach akcji 
parcelacji ziemi, a nie lokalną ludność ukraińską. Jednak Autorka ostatecznie nie 
próbuje w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na postawione przez siebie pyta-
nie dotyczące znaczenia terminu „swojskość” dla mieszkańców galicyjskiej wsi.

Autorka poświęciła część drugą swojej książki zagadnieniu szkolnictwa – sto-
sunkowi do niego ludności lokalnej oraz jego wpływu nie tylko na dzieci, ale na 
całą społeczność wiejską. Zasadniczym problemem był opór wobec obowiązku 
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szkolnego wprowadzonego w 1919 roku, co wynikało przede wszystkim z do-
tychczasowej roli, jaką dzieci pełniły w gospodarstwach wiejskich (co widać 
zwłaszcza w okresie prac rolnych) oraz biedy (niemożność zapewnienia dzie-
ciom podstawowych akcesoriów czy ubrań). Z bojkotowaniem szkoły wiązał się 
również opór wobec wpajanych tam wartości i wobec skupianiu się na polskiej 
tradycji utożsamianej z tradycją szlachecką. Jednak przede wszystkim decydował 
tutaj pragmatyzm. „Szkołę traktowano więc jako ciężar, a nie instytucję otwie-
rającą przed dziećmi jakiekolwiek perspektywy” (s. 135). Dopiero działalność 
środowisk politycznych oraz coraz większa świadomość pozytywnego wpływu 
edukacji na przyszłość dzieci, a także próby zaangażowania rodziców w działal-
ność szkolną czy akcje dożywiania dzieci spowodowały, że w latach 30. stosunek 
do szkoły uległ poprawie. 

Równocześnie szkoła stała się osią niezgody między stroną polską a inteli-
gencją ukraińską, która postrzegała edukację jako sposób polonizowania lud-
ności. Zostało to opisane przede wszystkim w rozdziale dotyczącym plebiscy-
tów przeprowadzanych w szkołach w 1925/1926 roku i w 1932/1933 roku. Na 
mocy Lex Grabski w pasie wschodnim wprowadzono na miejsce szkół polskich 
i ukraińskich szkoły dwujęzyczne, przy czym kością niezgody był wybór języka 
wykładowego. Rodziło to konflikty, choć nie na wszystkich badanych terenach. 
Zwłaszcza w latach 30., wobec dużej aktywności Organizacji Ukraińskich Na-
cjonalistów, metody protestujących uległy radykalizacji, a szkoła stała się (dla 
nacjonalistycznie nastawionej części społeczności ukraińskiej) jednym z symboli 
wojującej polonizacji, zwłaszcza wobec likwidacji szkół ukraińskich i represji 
wobec prywatnych szkół ukraińskich prowadzonych przez „Ridną Szkołę”. Lin-
kiewicz stawia w swojej pracy bardzo odważną (jak na zebrany materiał źródło-
wy) tezę, że „dla wielu społeczności plebiscyt stał się momentem kluczowym, 
stanowiącym wyraźny krok na drodze do nowego porządku różnicowania rze-
czywistości społecznej”, a więc momentem zwrotnym w kwestii sąsiedzkich re-
lacji polsko-ukraińskich.

Autorka skupia się również na postawie nauczycieli, którzy mieli ogromny 
wpływ na podejście społeczności lokalnej do obowiązku szkolnego. Zdarzali się 
pedagodzy, którzy poświęcali swój wolny czas i własne oszczędności dla popra-
wy warunków, ale i nie do wyjątków należeli również ci, którzy nie potrafili i nie 
chcieli nawiązać bliższych relacji ze społecznością lokalną, zwłaszcza że byli 
symbolem „pańskiego świata” i nierzadko pochodząc z zewnątrz mieli trudności 
z porozumieniem się z miejscowymi. Zarówno władze oświatowe, jak i rodzi-
ce stawiali im spore wymagania, mieli pełnić nie tylko funkcję pedagogów, ale 
także społeczników organizujących kulturalne życie wsi: „Postawa nauczyciela 
i relacje ze społecznością były kluczowe, jako że na nich bazowały sukces lub 
porażka instytucji szkoły we wsi” (s. 152). Równocześnie Linkiewicz zarysowała 
problem działalności nauczycieli ukraińskich, których władze polskie oskarżały 
o tzw. działalność wywrotową i represjonowały (zwolnienia, likwidacja prowa-
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dzonych przez nich szkół prywatnych). Zabrakło analizy postawy nauczycieli 
(zwłaszcza polskich) wobec problemu rodzącego się nacjonalizmu (będącego 
głównym zagadnieniem pracy), zwłaszcza że Autorka w dalszej części pracy 
podkreśla duże zaangażowanie środowisk młodzieżowych, a więc takich, z któ-
rymi nauczyciele mieli ścisły związek. 

W dziesięciu rozdziałach ostatniej (trzeciej) części książki Autorka skupiła się 
na życiu politycznym i publicznym wsi Galicji Wschodniej w latach 1923–1939. 
Cytując za Autorką, porównała „polskie i ukraińskie działania zmierzające do 
upowszechnienia ideologii narodowej, przede wszystkim w zakresie ich strategii 
oraz potencjału materialnego i symbolicznego”. Na terenie Galicji Wschodniej 
funkcjonowały liczne organizacje polityczne, zarówno polskie, jak i ukraińskie, 
przy czym „klimat rywalizacji narodowej był obecny na wsi stale, chociaż z róż-
nym natężeniem” (s. 215).

Sposobem na rozbudzanie patriotyzmu i postaw patriotycznych było orga-
nizowanie przez państwo licznych obchodów państwowych, co zostało opisane 
w rozdziałach dotyczących świąt państwowych (rozdział XIV), ceremonii woj-
skowych i paramilitarnych (rozdział XVI) oraz wieców politycznych i agitacji 
(rozdział XVII). Stawiano na przepełnione patosem obchody, podczas których 
dzieci paradowały wyposażone w symbole w barwach narodowych, a nieodłącz-
nym elementem każdej uroczystości było śpiewanie Roty. Zwłaszcza po 1926 
roku najważniejsze uroczystości państwowe służyły do promowania mitu zało-
życielskiego II RP, kultu Józefa Piłsudskiego, mitu o Rzeczpospolitej  jako oblę-
żonej twierdzy. Były to tematy forsowane na terenie całej Polski, wyniki badań 
Linkiewicz nie są więc zaskakujące. Przekaz ten był bardziej atrakcyjny dla in-
teligencji niż dla społeczności wiejskiej, dlatego starano się angażować Kościół, 
a właściwie oba Kościoły (włączając w to cerkiew greckokatolicką), a pochody 
organizowane od jednej do drugiej świątyni. Jednak przedstawiciele kościoła 
greckokatolickiego niekoniecznie chcieli uczestniczyć w obchodach np. święta 
odzyskania niepodległości. 

Równocześnie środowiska ukraińskie („Ridna Szkoła”, sportowe towarzy-
stwo „Sokił” czy towarzystwo „Sicz”, UNDO, OUN) również organizowały 
uroczystości. Niektóre, zwłaszcza te nieoficjalne z lat 30., były ograniczane lub 
przerywane przez władze polskie. W rozdziale XIX („Święta swobody”1) Autor-
ka skupiła się na świętach ukraińskich, takich jak rocznica wybuch walk o Lwów, 
16 maja (święto wolności, obchodzone na pamiątkę zniesienia pańszczyzny),  
1 maja (święto pracy) czy uroczystości poświęcone pamięci Iwana Franki oraz 
Tarasa Szewczenki. Uroczystości te z założenia miały charakter chłopski (ludo-
wy) i antypański (zatem przeciw ziemiaństwu jako grupie). Możliwości ukra-
ińskich organizacji były duże ze względu na spore zaplecze społeczne gotowe 

1 Autorka użyła takiego określenia, mimo iż ukraińskie słowo swoboda można przetłumaczyć 
jako wolność.  
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do zaangażowania. Organizowane wydarzenia były atrakcyjne, bo „były mani-
festacją sprzeciwu i oporu wobec polskiej okupacji” (s. 196). Spotykały się więc 
z negatywnymi reakcjami władz i środowisk polskich, które nierzadko kończyły 
się pacyfikacjami uroczystości ukraińskich, co w efekcie musiało antagonizować 
społeczności lokalne.

Rozwój polskich i ukraińskich organizacji przebiegał w atmosferze rywaliza-
cji, zwłaszcza po wydarzeniach 1929 i 1930 roku (pacyfikacja Galicji Wschod-
niej). Tworzono organizacje paramilitarne, które miały skupiać wokół działal-
ności patriotycznej lokalną młodzież. O sukcesie po stronie polskiej możemy 
mówić, zgodnie z opinią Autorki, jedynie w przypadku Związku Strzeleckiego, 
który po 1926 roku zyskał na popularności dzięki umiejętności zidentyfikowania 
ludności wiejskiej z przesłaniem i działalnością Związku. W efekcie pod koniec 
lat 30. ceremonie paramilitarne i wojskowe stały się najczęstszymi uroczysto-
ściami organizowanymi na tych terenach. 

Ważnym zagadnieniem było funkcjonalnie ukraińskich lub komunistycznych 
(zwłaszcza do wybuchu Wielkiego Głodu na Ukrainie) organizacji, które pró-
bowały przeciwstawiać się ówczesnemu porządkowi społeczno-politycznemu, 
wzbudzając w ludności ukraińskiej poczucie krzywdy. Współpraca z ww. organi-
zacjami kościoła greckokatolickiego oraz zaangażowanie po ich stronie młodzie-
ży spowodowały, że radykalne hasła łatwo trafiały do ludności lokalnej.

W rozdziale XVII („Wiece polityczne i agitacja”) Autorka poruszyła problem 
próby politycznego zaangażowania społeczności lokalnych. Pod strzechy trafia-
ły ulotki i gazety, stopniowo w przestrzeni publicznej pojawiało się radio, ale 
najbardziej powszechną formą pozyskiwania informacji wciąż były „opowie-
ści, plotki i pogłoski” (s. 245). Agitowano najczęściej poprzez wiece polityczne 
i robili to wszyscy – polscy i ukraińscy politycy, niezależnie od przynależności 
partyjnej. Objazdy polskich polityków angażujących się w plebiscyty szkolne, 
odnoszących się do samoświadomości narodowej, były idealnymi okazjami dla 
ukraińskich nacjonalistów do zakłócania organizowanych zebrań, zwłaszcza że 
często były plebiscytami niespełnialnych obietnic. Również strona ukraińska or-
ganizowała różnego rodzaju spotkania i uroczystości, gdzie rywalizowali ze sobą 
przede wszystkim komuniści i nacjonaliści z OUN, ale elementem wspólnym 
były „życzenia rychłej samodzielności państwowej” (s. 263).

Olga Linkiewicz podkreśla, że rozwój polskiego i ukraińskiego nacjonalizmu 
wśród ludności wiejskiej był forsowany przez inteligencję. W efekcie „choć co-
raz więcej mieszkańców odczuwało skutki konfliktu polsko-ukraińskiego, ide-
ologia nacjonalistyczna pozostawała poza światem potrzeb licznej grupy miesz-
kańców z pogranicza” (s. 306). Coraz częściej zarysowujące się konflikty, rów-
nież między organizacjami młodzieżowymi czy paramilitarnymi, niekoniecznie 
miały podłoże narodowościowe, nierzadko były to konflikty „o przetrwanie” oraz 
„o przewodnictwo” w środowisku. W tym miejscu zabrakło głębszej analizy sto-
sunku kościoła greckokatolickiego do rozbudzającej się walki politycznej, wia-
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domo bowiem, że zachowało się dużo przekazów źródłowych i powstały pierw-
sze książki zaznaczające zaangażowanie polityczne księży greckokatolickich 
w okresie II wojny światowej.

Książka została oparta na bardzo zróżnicowanej bazie źródłowej, pośrednio 
i bezpośrednio oddającej postawę lokalnych społeczności: przedwojennych ma-
teriałach etnograficznych o charakterze naukowym, danych zbieranych przez ad-
ministrację polską, analizach przedwojennych ekspertów w zakresie etnografii, 
wywiadach etnograficznych, własnych badaniach i obserwacjach etnograficz-
nych (gdzie na szczególną uwagę zwraca fakt niewielkiego przywiązania do utra-
conej Małej Ojczyzny), spuściźnie po Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkol-
nego (korespondencja z rodzicami, radami szkolnymi czy Ministerstwem Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego, sprawozdania, ankiety), materiałach 
prasowych (zarówno polsko- jak i ukraińskojęzycznych), danych administracji 
rządowej (jak choćby raportach przesyłanych do Wydziału Narodowościowego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych). Dzięki zebraniu tak rozległego i różnorod-
nego materiału archiwalnego ciężko jest zauważyć jakąś większą niezagospo-
darowaną przez Autorkę lukę. Zwrócić można jedynie uwagę na brak szerszego 
wykorzystania źródeł kościelnych (z wyjątkiem Archiwum Polskiej Prowincji 
Dominikanów), które wprawdzie trudno dostępne, często są nieocenionym źró-
dłem wiedzy na temat społeczności lokalnych, zwłaszcza wiejskich, u których 
rola życia religijnego jest nie do przecenienia (zresztą Autorka sporo miejsca 
w swojej pracy poświęciła wątkom kościelnym). Równocześnie należy przyznać 
że wykorzystanie na tak szeroką skalę badań etnograficznych w pracy historyka 
pozwala na bardziej kompleksową analizę zagadnień związanych z antropologią 
historyczną. Wyraźnie widać, że zebrano dużo szerszy materiał archiwalny do-
tyczący województwa tarnopolskiego niż pozostałych dwóch województw, przy 
czym Autorka wyjaśnia, że wynikało to z faktu, iż na terenie województwa tar-
nopolskiego najlepiej są widoczne zjawiska wynikające z życia na pograniczu. 
W publikacji w sposób ograniczony wykorzystano literaturę ukraińskojęzyczną.

Autorka w swojej pracy zajęła się bardzo trudnym zagadnieniem pogranicza 
w ujęciu społeczno-politycznym, na terenie Galicji Wschodniej zamieszkiwanej 
głównie przez ludność polską i ukraińską. Obszar ten był różnorodny pod wzglę-
dem kulturowym, a w związku z tym trudny do jednoznacznego zdefiniowania. 
Dla historyka czy etnologa niemożliwe jest jednoznaczne stwierdzenie, gdzie 
kończyła się polskość, a zaczynała ukraińskość lub ruskość, zwłaszcza że dla ży-
jących na tym pograniczu osób, w różnym stopniu identyfikujących się z obiema 
tradycjami, również było to niemożliwe do zdefiniowana. Owa różnorodność po-
wodowała również, że był to obszar pełen antagonizmów, nie był idyllą, zwłasz-
cza wobec pojawienia się silnych nacjonalizmów polskiego oraz ukraińskiego 
promowanych wśród ludności wiejskiej, zwłaszcza w latach 30. Sama Autorka 
zwraca uwagę w zakończeniu na to, że jej praca „opisuje tyko część przemian 
związanych z oddziaływaniem ruchów narodowych” (s. 303), jest więc wstępem 
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do dalszych badań. Zaletą pracy jest konfrontowanie wyników badań (owych 
case studies) z dotychczasową wiedzą zebraną przez historyków i etnologów, do-
tyczącą życia na wsi, życia na terenie Galicji Wschodniej, przemian społecznych, 
stosunków narodowościowych czy rozwoju ugrupowań o charakterze nacjonali-
stycznym. Jednak praca nie przesądza jednoznacznie, w jaki sposób wyglądało 
życie polityczne na wschodniogalicyjskiej wsi, bardziej próbuje stworzyć stu-
dium wielu przypadków, z których nie można wyciągnąć jednoznacznych osta-
tecznych wniosków co do postawy społeczności ukraińskiej i polskiej. Recenzo-
wana publikacja dużo zyskałaby, gdyby była uzupełniona o różnego rodzaju dane 
statystyczne (jak choćby dotyczących konwersji, bojkotu obowiązku szkolnego, 
zaangażowania politycznego), byłoby to podstawą do określenia skali zjawisk 
opisywanych w książce. Część trzecia dotycząca kwestii politycznych w bardzo 
wąskim zakresie odwołuje się do źródeł etnograficznych, a opierając się głównie 
na prasie (tak polsko, jak i ukraińskojęzycznej) bardziej pokazuje w jaki sposób 
współcześni postrzegali stosunek ludności wiejskiej do polityki, niż rzeczywiście 
go obrazuje. Mimo tych niedociągnięć wynikających zapewne z braku materia-
łów źródłowych (charakterystycznych dla badań nad mentalnością i kulturą spo-
łeczności wiejskich), publikacja jest jednak kolejną, istotną cegiełką dla zrozu-
mienia stosunków ludności polskiej i ukraińskiej na terenie Galicji Wschodniej. 
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